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I.  POSLOVNO POROČILO 
 

1. PREDSTAVITEV ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
 

Zaposlitveni center Fundacije Vincenca Drakslerja Pristava, zavod za 
usposabljanje in zaposlovanje (v nadaljevanje ZC FVD Pristava) je bil ustanovljen 
14.02.2017. Ustanovitelj ZC FVD Pristava in 100% lastnik je Fundacija Vincenca 
Drakslerja so.p.. 
 
Sedež zavoda: Pristavška cesta 16, 4290 Tržič 
Matična številka: 7232853000 
Davčna številka: SI11405023 

 
Organi upravljanja: 
 
Svet zavoda v sestavi: 
Do 23.9.2020 
 Irena Dolenc, predsednica sveta zavoda 
 Nada Bogataj Kržan, namestnica predsednice sveta zavoda 
 Mirjam Toporiš Božnik, članica sveta zavoda 
 Jelka Bajželj, članica sveta zavoda 
 Aljaž Primožič, član sveta zavoda 

 
Od 23.9.2020 dalje: 
 Nada Bogataj Kržan, predsednica sveta zavoda 
 Mag. Franci Rozman, namestnik predsednice sveta zavoda 
 Edita Plava, članica. 

 
Direktorica:  
 Sandra Prosen – do 30.4.2020 

Vršilec dolžnosti direktorja zavoda: 
 Andrej Strupi – od 1.5.2020 dalje 

 

2. VIZIJA IN POSLANSTVO ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, štev. 
16/2007-UPB2 in UL RS, št. 87/2011 – v nadaljevanju ZZRZI), skupaj s še nekaterimi 
podzakonskimi akti in pravilniki, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi, celovito ureja 
področje zaposlovanja invalidov. Po ZZRZI so med invalidi tudi osebe, ki zaradi 
občutno zmanjšane delovne sposobnosti dosegajo le od 30–70% pričakovanih 
delovnih rezultatov. To so najtežji invalidi, ki niso zaposljivi na običajnem delovnem 
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mestu. Takšnim invalidom je omogočena posebna zaposlitev tako imenovana 
zaščitna zaposlitev.  
 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida izključno na zaščitenem delovnem mestu, to 
je delovnem mestu in delovnem okolju, ki je prilagojeno delovnim sposobnostim in 
potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. Invalidi, ki jim je 
Zavod RS za zaposlovanje izdal odločbo, da so zaposljivi izključno na zaščitenih 
delovnih mestih, imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem delovnem 
mestu in imajo pravico do subvencije plače.  
 
Zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih zagotavljajo zaposlitveni centri in 
invalidska podjetja. Zaposlitveni centri morajo zagotavljati programe, ki vsem 
zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki 
izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja.  
 
ZC se skladno z ZZZRI ustanavlja z namenom, da kot zavod in pravna oseba 
posebnega pomena zagotavlja zaščitena delovna mesta. Osnovni namen ustanovitve 
ZC je iskanje področij in ustvarjanje priložnosti za usposabljanje in zaposlovanje ter 
razvoj novih delovnih mest, primernih predvsem najtežjim invalidom.  
 
Glavni razvojni in usmeritveni cilji ZC FVD Pristava, ki so skladni tudi s sprejeto 
Strategijo razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. za obdobje 2015-
2020, so: 
- razvoj novih delovnih mest in programov, primernih za najtežje invalide, 
- kvalitetno izvajanje dejavnosti, proizvodnih in storitvenih programov, 
- koristna uporaba zakonskih možnosti za razvoj zaščitnega zaposlovanja 

invalidov,  
- uporaba vseh zakonskih olajšav za razvoj obstoječih in novih dejavnosti pri 

zaposlovanju invalidov. 
 
Poslanstvo ZC FVD Pristava je ustvarjati nova delovna mesta, ki so primerna 
zaposlenim invalidom in njihovim zmožnostim, skrbeti za čim boljše psihosocialno 
okolje ter s pravilno motivacijo pokazati tako družbi kot invalidnim osebam, da so 
slednji ob ustreznem spodbujanju njihovih potencialov lahko družbi zelo koristni.  

 

3. POSLOVANJE  ZAPOSLITVENEGA CENTRA 
 
ZC FVD Pristava je pričel poslovati 1.9.2017, po podpisu pogodbe o financiranju 
zaposlitvenega centa z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in s tem pridobitvi statusa zaposlitvenega centra. 
Prihodke ZC pridobiva s prodajo lastnih izdelkov in storitev, ki se izdelujejo v 
delavnici v Pristavi in v dveh trgovinah ZC FVD Kranj. Sredstva iz javnih financ ZC 
pridobiva iz državnih subvencij za plače invalidom iz sredstev Javnega jamstvenega, 
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preživninskega in invalidskega skladu Republike Slovenije in s sredstvi za plače 
strokovnih delavcev in sodelavcev, ki se pokrivajo oziroma sofinancirajo iz javnih 
financ (MDDSZ). Presežke prihodkov nad odhodki bo ZC uporabljal izključno za 
razvoj svoje dejavnosti. Praviloma se bo presežek prenesel v naslednje poslovno leto 
in se porabil za razvoj in opremljanje delovnih mest, ki so prilagojeni invalidom. 
 
Poslovanje ZC FVD Pristava predstavlja obnovo in popravilo pohištva in izdelavo 
novih izdelkov iz lesa, ki jih prodaja v svojih prodajalnah ZC FVD Kranj in kupcem v 
trgovini v Pristavi. Poslovanje je bilo v letu 2020 v veliki meri pogojeno z razmerami 
korona virusa, tako je bila trgovina v Pristavi od 16.3.2020 do 4.5.2020 zaprta, v tem 
času je bila večina delavcev na čakanju. Trgovina se je ponovno zaprla 13.10.2020 in 
ostala zaprta do konca leta. V tem času so delavci delali v skladu z navodili Vlade RS. 
 
ZC FVD Pristava je tako v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 212.653,80 EUR, od 
tega 100% iz opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb. Struktura 
prihodkov je naslednja: 

 

VRSTA PRIHODKA VREDNOST (v EUR) 
Dotacije Ministstvo za delo 43.200,00 
Dotacija SVIZ subvencija plač invalidom 47.833,41 
Prihodki od oproščenih prispevkov invalidov 40.312,61 
Drugi prihodki – Covid 19 13.311,56 
Usredstvene lastne storitve 5.936,50 
Prihodki od prodaje storitev 25.048,81 
Prihodki od prodaje materiala in blaga 32.407,72 
Skupaj 208.051,29 

 
 

     ZC FVD Pristava je v letu 2020 ustvaril 204.704,13 EUR stroškov in odhodkov.     
     Sredstva iz naslova oproščenih prispevkov, Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega 
sklada so bila porabljena v celoti, zato na dan 31.12.2020 ni bilo obračunanih obresti 
na neporabljena javna sredstva. 

 
ZC FVD Pristava za leto 2020 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 
7.949,67 EUR. 

Obveznost za davek od dohodkov za leto 2020 znaša 182,30 EUR, tako da čisti 
dobiček poslovnega leta 2020 znaša 7.767,37 EUR. 
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4. UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 
ZZRZI zaščitno zaposlitev opredeljuje kot zaposlitev invalida na delovnem mestu in v 
delovnem okolju, ki je prilagojen delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni 
zaposljiv na običajnem delovnem mestu.  
Na zaščitenih delovnih mestih ZC FVD Pristava zaposluje le tiste invalide, za katere je 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z odločbo po oceni invalidovih 
zaposlitvenih možnosti ugotovil, da se zaradi invalidnosti lahko zaposlijo le na 
zaščitenih delovnih mestih. Na tovrstnih delovnih mestih se lahko zaposli tiste 
invalide, ki zaradi invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih 
rezultatov oziroma invalide, ki dosegajo delovni rezultat v višini vsaj ene tretjine 
zaposlenega na konkretnem delovnem mestu.  
 
Kadrovska sestava v ZC FVD Pristava na dan 31.12.2020 je bila naslednja: 
 
Direktorica: Sandra Prosen – do 30.4.2020 
Vršilec dolžnosti direktorja: Andrej Strupi – od 1.5.2020 dalje 
 
Za strokovno delo z invalidi in pomoč invalidom pri delu sta v ZC zadolžena:  
 Davorin Bradeško, strokovni delavec v ZC FVD Pristava;   
 Andrej Strupi, strokovni sodelavec v ZC FVD Pristava   

ZC FVD Pristava je imel na dan 31.12.2020 zaposlenih 8 težje zaposljivih invalidov na 
zaščitenih delovnih mestih in sicer: 
 7 invalidov z ocenjeno 30% preostalo delazmožnostjo; 
 1 invalida z ocenjeno 50% preostalo delazmožnostjo. 

 

5. ZAKLJUČEK 
 
Za leto 2020 je tretje leto poslovanja ZC FVD Pristava, zato je po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov potrebno opraviti revizijo 
celotnega poslovanja. Revizija bo izvedena s strani revizijske hiše Valuta d.o.o. 
predvidoma v mesecu maju 2021. 

 
 

Pristava, 17.02.2020 
 
Andrej Strupi 
v.d. direktorja 
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II. FINANČNO POROČILO 
 
 

1. SPLOŠNO 

 
Pri sestavitvi računovodskih izkazov smo upoštevali Slovenske računovodske 
standarde 2016 (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23 in Pravila skrbnega računovodenja, 
ter SRS 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah 
zasebnega prava.  Zaposlitveni center je delujoč in časovno neomejen ter hkrati 
dosledno uporablja usmeritve iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. 
Zaposlitveni center evidentira vse prihodke in odhodke po načelu poslovnega 
dogodka, upošteva časovno neomejenost delovanja zavoda, doslednost in 
stanovitnost. V skladu z Zakonom vodimo ločeno evidenco prihodkov in odhodkov 
za nepridobitno in pridobitno dejavnost (kot sodilo za razporejanje odhodkov se 
upošteva razmerje med prihodki doseženimi z obema vrstama dejavnosti v 
obračunskem obdobju). 

Na podlagi celoletnega poslovanja je za ZC FVD Pristava sestavljeno letno poročilo, 
ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter pojasnila k izkazom. 

V bilanci stanja je prikazano stanje sredstev ZC FVD Pristava in stanje obveznosti do 
njihovih virov na zadnji dan obračunskega obdobja. Iz izkaza poslovnega izida pa so 
razvidni stroški, donosi, prihodki in presežki prihodkov v obračunskem obdobju. 
Zaposlitveni center je dolžan sestaviti letno poročilo najkasneje do 28.02.2021 in ga 
tudi predložiti Agenciji republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve 
(AJPES).   

Letno poročilo sestavljajo podatki za leti 2020 in 2019 tako, da je omogočena 
primerjava posamezne postavke s preteklim letom.   

Podatki so prikazani v  EUR s centi. 
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2. BILANCA STANJA na dan 31.12.2020 

 

v EUR s centi

Tekočega leta Prejšnjega leta

2 3 4 5
SREDSTVA
(002+032+053)

001 66.494,73 35.456,20

A. DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027+031)

002 1.011,31 1.426,84

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve

003 0,00 0,00

1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva
(011 do 017)

010 1.011,31 1.426,84

1. Zemljišča 011 0,00 0,00

2. Zgradbe 012 0,00 0,00

3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna 
sredstva

014 1.011,31 1.426,84

5. Biološka sredstva 015 0,00 0,00

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 0,00 0,00

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 0,00 0,00

III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)

019 0,00 0,00

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 020 0,00 0,00

2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve 027 0,00 0,00

VI. Odložene terjatve za davek 031 0,00 0,00

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)

032 65.483,42 34.029,36

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0,00 0,00

II. Zaloge
(035 do 039)

034 4.902,31 5.772,50

1. Material 035 299,80 0,00

2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00 0,00

3. Proizvodi 037 4.602,51 0,00

4. Trgovsko blago 038 0,00 5.772,50

5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)

040 0,00 0,00

1. Kratkoročne f inančne naložbe, razen posojil 041 0,00 0,00

2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 048 17.666,94 18.414,17

V. Denarna sredstva 052 42.914,17 9.842,69

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 0,00 0,00

Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00

Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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 POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

Dolgoročna sredstva predstavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna 
sredstva v višini 1.011,31 EUR.  
 
Osnovna sredstva so pripoznana po modelu nabavne vrednosti, zmanjšanem za 
amortizacijski popravek. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično, z uporabo 
enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega 
obdobja v obračunsko obdobje. Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so 
določene za posamezno osnovno sredstvo in se med obračunskim letom ne 
spreminjajo. 
 
V letu 2020 novih investicij v osnovna sredstva ni bilo.  
 
Zaposlitveni center ne poseduje umetniških del ali drugih predmetov kulturne oz. 
zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo. 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)

055 66.494,73 35.456,20

A. LASTNI VIRI
(056a+301+068-069+070-071)

056 29.863,48 22.096,11

I. Ustanovitveni vložek 056a 8.000,00 8.000,00

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 0,00 0,00

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 068 14.096,11 11.583,92

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 069 0,00 0,00

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 070 7.767,37 2.512,19

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 071 0,00 0,00

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

072 0,00 0,00

1. Rezervacije 073 0,00 0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 0,00 0,00

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080+084)

075 17.287,46 0,00

I. Dolgoročne finančne obveznosti 076 17.287,46 0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 080 0,00 0,00

III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00 0,00

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085 18.243,79 12.970,09

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti 087 0,00 0,00

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 091 18.243,79 12.970,09

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 1.100,00 390,00

Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00



 
10 

 

Kratkoročne terjatve v skupni vrednosti 65.483,42 EUR predstavljajo zaloge v 
višini 4.902,31 EUR, kratkoročne poslovne terjatve v višini 17.666,94 EUR ter 
denarna sredstva v višini 42.914,17 EUR. 
 
Zaloge v lastni prodajalni znašajo 1.605,57 EUR, zaloge v tujem skladišču 
(konsignacija) znašajo 2.996,94 EUR. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo: 
 
Terjatve do kupcev 4.465,19 
Terjatve iz naslova DDV 107,76 
Terjatve do MDDSZ 3.600,00 
Terjatve do JŠRIPS 8.372,25 
Terjatve za povračilo kriznega dodatka 1.121,74 
Skupaj 17.666,94 

 
Terjatve do Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve so iz naslova zahtevka za 
financiranje delovanja Zaposlitvenega centra. Terjatve do Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS so iz naslova subvencioniranja  
plač invalidov. Terjatev do ustanovitelja ZC FVD Pristava ne izkazuje. 
 
Denarna sredstva predstavljajo sredstva v blagajni in na transakcijskem računu. 
 
Ustanovni vložek predstavlja ustanovna sredstva v višini 8.000,00 EUR s strani 
edinega ustanovitelja zavoda, to je Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p.. 
 
Nerazporejeni čisti presežek prihodkov predstavlja akumulirane in namensko 
nerazporejene čiste presežke prihodkov preteklih let. Na presečni dan bilance 
znašajo 14.096,11 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 znaša 7.767,37 EUR. Ustvarjen je bil 
izključno iz opravljanja dejavnosti negospodarske javne službe.  
 
Dolgoročne obveznosti v višini 17.287,46 EUR predstavljajo dobljeno posojilo od 
ustanovitelja FVD. Posojilo se odplačuje po amortizacijskem načrtu. 
 
Kratkoročne obveznosti v višini 18.243,79 EUR predstavljajo v celoti kratkoročne 
poslovne obveznosti.  
 
Prikazane so v spodnji tabeli: 
       
Obveznosti do dobaviteljev 3.204,43 
Obveznosti iz naslova plač 10.249,68 
Obveznosti iz naslova DDV 4.607,38 
Obveznosti za davek od dohodkov 178,35 
Skupaj 18.239,84 
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Pasivne časovne razmejitve v višini 1.100,00 EUR predstavljajo vnaprej vračunane 
stroške revizije za preveritev poslovanja v letu 2020. 
 
 
 

3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 01.01. do 31.12.2020 
 

 
 
 
 

v EUR s centi

Tekočega leta Prejšnjega leta

2 3 4 5
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 57.456,53 52.704,65

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

121 4.602,51 0,00

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE

122 0,00 0,00

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 5.936,50 0,00

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, 
KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124 144.657,58 142.090,01

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 0,00 0,00

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126 212.653,12 194.794,66

G. POSLOVNI ODHODKI
(128+139+144+148)

127 204.409,94 192.286,14

I. Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128 34.696,99 18.861,54

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 11.709,00 0,00

2. Stroški porabljenega materiala 130 14.899,90 8.565,97

3. Stroški storitev 134 8.088,09 10.295,57

II. Stroški dela
(140 do 143)

139 169.297,42 172.923,67

1. Stroški plač 140 121.262,30 122.983,55

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 11.386,20 11.804,92

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 9.182,17 9.553,39

4. Drugi stroški dela 143 27.466,75 28.581,81

III. Odpisi vrednosti
(145 do 147)

144 415,53 500,93

1. Amortizacija 145 415,53 500,93

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 0,00 0,00

IV. Drugi poslovni odhodki
(149+150)

148 0,00 0,00

1. Rezervacije 149 0,00 0,00

2. Drugi stroški 150 0,00 0,00

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV
(126-127)

151 8.243,18 2.508,52

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV
(127-126)

152 0,00 0,00

Postavka
Oznaka 
za AOP

Znesek
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      POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  
 

Vsi prihodki in odhodki leta 2020 so iz naslova opravljanja dejavnosti 
negospodarskih javnih služb. 
 
ZC FVD Pristava je v letu 2020 skupaj ustvaril prihodke v višini 212.653,80 EUR, od 
tega 68,02 % iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in  31,98 % iz opravljanja 
pridobitne dejavnosti. 
 
Čiste prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje storitev, proizvodov, 
materiala in blaga v skupni višini 57.456,53 EUR. Glede na predhodno leto so se 
prihodki povišali za 9 %. 
 
Med subvencijami, dotacijami in drugimi prihodki izkazujemo prihodke za 
delovanje zaposlitvenega centra Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
prihodke od porabljenih odstopljenih prispevkov ter prihodke iz subvencioniranja 
plač invalidov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada RS.  
 
Poslovno leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo Covid-19. Za zajezitev oziroma 
odpravo posledic Covid-19 smo prejeli državno pomoč v obliki oproščenih 

J. FINANČNI PRIHODKI
(155+160+163)

153 0,00 0,00

I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00

II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 0,00 0,00

K. FINANČNI ODHODKI
(168+169+174)

166 293,91 0,02

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 277,91 0,00

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 16,00 0,02

L. DRUGI PRIHODKI 178 0,68 5,02

M. DRUGI ODHODKI 181 0,28 1,33

N. PRESEŽEK PRIHODKOV
(151-152+153-166+178-181)

182 7.949,67 2.512,19

O. PRESEŽEK ODHODKOV
(152-151-153+166-178+181)

183 0,00 0,00

P. DAVEK OD DOHODKOV 184 182,30 0,00

R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00 0,00

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)

186 7.767,37 2.512,19

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185 oz. 184-182+185)

187 0,00 0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

188 8,44 9,14

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12
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prispevkov, povračila kriznega dodatka ter nadomestila za odsotnost zaposlenih 
zaradi višje sile v višini 13.311,56 EUR. 
  
Prihodki nepridobitne dejavnosti so prikazani so v spodnji tabeli: 
 
Dotacije Ministrstvo za delo 43.200,00 
Subvencije plač invalidov – SVIZ 47.833,41 
Prihodki od odstopljenih prispevkov invalidov 40.312,61 
Prihodki za zajezitev in odpravo posledic Covid-19 13.311,56 
Skupaj 144.657,58 

 
 
Stroški blaga, materiala in storitev vključujejo nabavno vrednost prodanega blaga 
v višini 11.709,00 EUR, stroške materiala v višini 14.899,90 EUR ter stroške storitev 
v višini 8.088,09 EUR. Stroški materiala vključujejo stroške materiala, pomožnega 
materiala, zaščitnih sredstev, ogrevanja ter pisarniškega materiala. Stroški storitev 
vključujejo stroške pomožnih storitev, storitve vzdrževanja opreme, povračil potnih 
stroškov, stroške plačilnega prometa, stroške računovodstva, stroške varstva pri 
delu, stroške revizije, poštnine ter stroške mobilnih telefonov in interneta. 
 
Stroški dela znašajo 169.297,42 EUR in predstavljajo stroške plač in obračunane 
prispevke za strokovne delavce in invalide. 
 
Stroški amortizacije znašajo 415,53 EUR in se nanašajo na osnovna sredstva, 
kupljena iz lastnih virov. Za pokrivanje stroškov amortizacije nimamo oblikovanih 
dolgoročno odloženih prihodkov. 
 
Finančni odhodki v višini 293,91 EUR predstavljajo plačane posojilne obresti ter 
zamudne obresti. 
 
Drugi prihodki in drugi odhodki pa predstavljajo denarne izravnave. 
 
 
 

4. GIBANJE PREJETIH IN PORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV 
 

                                                                                                                                                                                                             v EUR s centi 

NAMENSKA SREDSTVA POVEČANJA V 2020 PORABA V 2020 STANJE 
Sredstva za delovanje - MDDSZ 43.200,00 43.200,00 0,00 
Subvencija plač invalidov - SVIZ 47.833,41 47.833,41 0,00 
Odstopljeni prispevki invalidov pri plači 40.312,61 40.312,61 0,00 
SKUPAJ 131.346,02 131.346,02 0,00 

 
Namenska sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje zaposlitvenega centra. 
Subvencije plač invalidov so bile v celoti porabljene za sofinanciranje plač. 
Odstopljeni prispevki pri plači so bili prav tako v celoti porabljeni za sofinanciranje 
plač. 
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5. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 

ZC FVD Pristava za leto 2020 izkazuje bruto presežek prihodkov nad odhodki  v višini   
7.949,67 EUR.  

V skladu s pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti je ZC FVD Pristava 
ugotovil prihodke in odhodke za potrebe obračuna davka od dohodka od pridobitne 
dejavnosti. Zaradi spremembe Zakona davka od dohodka pravnih oseb lahko z 
olajšavami za investicije in olajšavami za zaposlovanje invalidov davčno osnovo 
znižamo le do 63 %. Tako obračunan davek od dohodka za leto 2020 znaša 182,30 
EUR.  

Čisti presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 7.767,37 EUR. 

Presežek prihodkov se nameni za splošno delovanje zaposlitvenega centra. 

 

 
      

Kranj, 21.02.2021 
 
 

Pripravila: 
Petra Brovč        
Računovodski servis Ratio, d.o.o.     
 

 
 


