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I. Osnovna predstavitev in usmeritve zavoda 

 

temelji na stoletni tradiciji slovenskega 

lutkarstva. 
 

e 
nasploh. 

krepitvijo standardov kakovosti in z okrepljeno afirmacijo mednarodnega festivala Lutke. 
 
II. Zakonske in drug  

Delovanje LGL bistveno opredeljujejo naslednje pravne podlage: 

• 

 
•  

t. 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl.US: U-I-35/04-
11, 53/2007, 65/2007 Odl.US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: 
U-I-278/07-17, 4/2010, 20/2011, 100/2011, 111/2013, 68/16, 61/17 in 21/18), 

 

• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17; Ur. l. RS 99/2013), 
• 20 2023 z usmeritvami do leta 2027 in 

• 21-2025  

• 

javnih zavodov in interni organizacijski akti. 

 
 

21-
2025 in so 
in lokalne kulturne strategije.  
Poglavitni poslovni cilji zavoda so dostopnost in raznovrstnost programov in homogenost delovanja 
zavoda, utrditev pomena LGL kot osrednje lutkovne ustanove in centra za uprizoritvene umetnosti za 

 razvoj 
 ter sodelovanje s sorodnimi akterji. Ob tem 

javnega zavoda je dostopna na spletni strani www.lgl.si. 
 

http://www.lgl.si/


 
 

2 
 

IV. Letni izvedbeni cilji  

Letni izvedbeni cilji so bili potrjeni s strani sveta zavoda in se ustrezno prekrivajo tudi s projekcijo v 
zavodski strategiji. Letni program dela je bil sprejet na redni februarski seji in je prejel tudi ustrezno 

potrditev s strani financerjev, spremembe programa pa so b . 

predstav, ki smo jim dodali 
Slovenija  

dnimi organizacijami in 
 Moby Dick.  

 v ljubljanskem Tivoliju, na Blejskem gradu, v 
 

Navkljub vsem omejitvam nam je uspelo ponovn

-Mézières-u smo bili zastopani 
  

Sv

 
mednarodnega projekta, v katerem smo vodilni partner.  
Kot vrhunec leta 

 

 
akobski oder, 

 

 

Kazalniki realizacije za l. 2021                                               
Kazalci:  2020  Realizacija 

 5 12 13 

 26 37 26 

poponovitev)ponovitev): 

230 569 388 

 28.064 25.345 33.872 

 19.758 20.000 25.863 

 (+zamejci): 20 34 35 

gostovanj: 7 37 11 
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V. Realizacija programa  

Premiere 
 
Nevidna 

 
:  

Koprodukcija: Zavod Imaginarni  
Premiera: 17. januar 2021, Tunel LGL 
 

 
Prizor iz predstave  

 
Raz-stava 21. 3. 2021; foto UK 

 

 
Nevidna 

 

 
Uprizoritev, ki 

 

P 21. marca raz-stavili (v marcu 

je veljala sprostitev ukrepov le 

trga. Ogledu instalacije je rjalci predstave 

predstaviti ustvarjenega javnosti. Dogodek je bil del 
i  tudi v okviru uradnega programa Bienala lutkovnih 

ustvarjalcev.   
»»Brez besed (navdihnjeno s slovensko   

soustvarimo konstruktiven dialog   se zaprla 

natanko pred letom dni  mesecih) in niso navedena na vladnem semaforju 

rahljanja   kako ohraniti stik z gledalci. 

Skupaj    

sprejmemo, da je edini prostor izraza uprizoritvene umetnosti virtualni  

   

« (Zdenko Matoz, Delo, 23. 3. 2021) 
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Peskovnik 

 
 

Premiera: 19. 2. 2021  
 

 
 

V prostrano polje 

 

Peskovnik 
Predstava 

so podlaga uprizoritvene logike, ki na idejni ravni prikazuje nastanek in r  

 

 je posnetek 

tudi prava -  
 

no likovno podobo 

ar je res, je neverbalna in torej nasploh univerzalna. Kakor 
zgodba. Kakor pesek, ki je vseprisoten.«  

- https://www.contemppuppetry.eu) 
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Agnès de Lestrade in Valeria Docampo  

Megloprejka 

Dramska predstava  
 

Premiera: 8. 3. 2021 
 

 
 

 
Predstavo je navdihnila slikanica z originalnim naslovom La fileuse de brume znanih francoskih avtoric 

takrat se zavedamo praznin tudi drugih in spoznamo, da nismo sami. Zatorej ni potrebe, da bi jo 
skrivali  

Leto prekinitve je prineslo tudi spremembo uprizoritvenega koncepta (prej 
utkovna predstava), a zdi se, da to projektu ni koristilo. 

je predstava nastajala. Gre za povsem legitimen razplet ustvarjalnega procesa, ki bi lahko pred 

epidemijo gre 
za problemsko predstavo, ki bi v dani situaciji naslavljala ciljno publik   
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L. F. Baum, Jera Ivanc 
 

Glasbena pravljica 
 

Premiera: 8. 5. 2021 

 
foto Mankica Kranjec 

 
 

 

 

 
 

 
, ki je nastala po besedilu Lymana Franka Bauma in v priredbi Jere 

bitij in njihovih 

barvnih planjav, njihov svetloben mozaik pa se spreminja iz prizora v prizor. 

postavitvi, predstava ima m

«  kulture, Radio Slovenija) 
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Angeli 

 

 

Premiera: 8. 5. 2021 

 
 

izrisuje v 

- 

ogledalo notranjemu otroku v vsakem izmed nas. 

vna predstava, ki nosi 
 

brezmejnega, kar v obliki dveh lestev, ki objemata dogajanje pod razgibanim nebesnim svodom. V zelo 
subtilnem nagovoru gledalcev, vrstah raznolikega 
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Isabel Minhós Martins 
 

Igrana lutkovna predstava 
 

Premiera: 15. 5. 2021 
 

 
 

 Predstava je nastala po motivih istoimenske slikanice portugalske pisateljice Isabel Minhós 
Martins in ilustratorja Bernarda P. Carvalha, 

nega upora. 

lastnim prostorom.  

poklapani - general, ki ga zapustijo celo vojaki in konj in ki na koncu pospravlja obe strani knjige: »To 

 piskne: »Meni?«) (Pia Prezelj, Delo) 
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Plesna predstava za otroke 

Avtorja in izvajalca: Jan Rozman, Julia Keren Turbahn 
Koprodukcija: Emanat, v sodelovanju s FELD Theater für junges Publikum 

 
 

 , ki je namenjena 

ekologije. 

Predstava, ki spodbuja k skrbi za okolje, je septembra 2021 na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev 

predmetov. 

 
igrivega raziskovanja, kjer namesto besed spregovorijo odrske akcije, utemeljene s prepoznavnimi 

idejami in odprte raznovrstnim navezavam ter poudarkom gledalcev. Skozi jasno strukturirana poglavja 

  iz vsakdanjega okolja iskrivo 

(iz 
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Angela Nanetti 
Moj dedek je bil  

 
 

Premiera 16. 9. 2021 

 
 

 Stare fotografije o

plezala po drevesih in prijateljevala z gosmi. 

seznanjal z lepotami 

jo v vseh generacijah in tudi 

 
; Fabrizio 

v, 
 

»Predstava se lahko bere kot zgodba o brezpogojni ljubezni ali pa kot kritika sodobnega sveta, v 

katerem ni 

 
  loteval tematik, 

 temi 
 

« (Nika 
http://veza.sigledal.org/kritika/stati-in-obstati)   
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Peter Svetina 
Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom 

Video dirka 
 

Premiera: 18. 9. 2021 

 
 

-  Glavni uprizoritveni princip je zoetrope, eden 

Animacija mehanizmov, ki jih nadzorujeta ob

suspenza, b zvajalske ekipe pa ntira podobe kolesarjev 
 

, kar izpostavi tudi 

recenzentka v kritiki predstave. A vendar - 
in zagotovo se predstavi lahko obeta bogato post-      

»

tako da gleda

«  
http://veza.sigledal.org/kritika/vec-je-vec-r) 
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Vse je v redu 
 

 
 

Premiera: 9. 10. 2021 

 
 

 
e Ljubljana pripravlja v sklopu programa 

i  ter avtorici idejne 

so devet mesecev snovale plesno-dramsko mladinsko predstavo, ki se ukvarja s tematiko 
o stavo 

ih ikih.  

»
so nam ustvarjalci predstave Vse je v redu 

za koreografijo in ustreznost giba, je vsak izmed igralcev 

gosto pa z 
«  

-ku.si/oder/vse-je-v-redu/) 
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Po motivih slikanice Antje Damm 
Obisk 

Lutkovna predstava 
Ivana Djilas 

Premiera: 22. 10. 2021 

 
 

 

cvetje ... 

svoj dom spusti barve. prijateljstvu, osamljenosti in strahovih je nastala po 

 
le

  
Produkcija je bila prvotno s premiero 
podprli tudi izdelavo kakovostnega videa, prejela nekaj vabil za gostovanja v tujini. 

-animatorskem izrazu ter popolnoma 

bimo 
 

 - https://www.contemppuppetry.eu/novice/carobno-vznikanje-
odnosov/)  
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Plesna predstava 
Ko-produkcija: DUM    
Premiera 30. 10. 2021 

 
 

Kaj se 

robotike? V produkciji DUM  ne 

 

a na Odru pod zvezdami.  

 

  
(Ana Lorger, Sigledal - https://veza.sigledal.org/kritika/kaj-plese-ko-plese-telo-r) 
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Herman Melville 
Moby Dick 

Lutkovni glasbeni spektakel 
 

Koprodukcija: Plexus Polaire idr. 

 
Foto Christophe Raynaud de Lage 

zoomorfnega. Zgodba o kitolovski odpravi je hkrati tudi zgodba o obses

igralcev, med nj

simbolov  belega kita. 
Kompleksno zastavljena koprodukcija z mednarodno zased

Svetovna premiera bi se morala realizirati na festivaluv Avignonu, ta je bil potem prestavljen in tudi 
ekipa se je ponovno zbrala v Avignonu  -  premieri je 

 
»  animacijskih tehnikah, ki sicer 

tradicionalne principe lutkovne animacije izpeljejo v inovativne in atraktivne prijeme. V uprizoritvi je 
vsega skupaj  stiliziranih lutk v 

adjic ter 
  

 je 
 tehnik. V enem od prizorov, kjer ustvarjalci povzdignejo tradicijo 

 animatorji priklenejo na vrvi, ki 

visijo s cugov   s konci vrvi, ki prav tako visijo na odru , pa ekipa igralcev 
upravlja lutko, jo  v

 kjer anatomsko pravilna lutka v animacijski tehniki banraku (eno lutko 
 
 Dick je podvajanje  za lik 

kapitana sta ustvarjeni dve lutki;  velikosti, 

 kapitana, ki se pretaka v norost ter obsesijo z lovom na velikega belega kita.« (Tajda 

Lipicer, Sigledal - https://veza.sigledal.org/kritika/obstaja-modrost-ki-je-gora-a-obstaja-gorje-ki-je-
norost-r) 
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Mikro produkcije -  
 edinstvena japonska oblike pripovedovanja zgodb ob slikah na miniaturnem lesenem 

 - . Gre za izvirno in mojstrsko 
risano pripovedno izrazno formo, s katero se je ansambel 

 igralci LGL pripravili 
prejeli nekaj 

nagrad.  Medved, 

  Sorojenca v poeziji 
Krystyne Dabrowske prejela posebno priznanje na 
pravljica Nepremagljivi petelin z ilustracijami Jana Princla avtorice Ane Hribar je na 4. mednarodnem 

  
Sonja Kononenko je ustvarila dv   in Mrkvica z 

 Miha Arh je pripravil avtorsko interpretacijo zgodbe Toona 
Tellegena   bolgarska pravljica Opravljiva soseda 

  
 
Ponovitve v l. 2020 
Na odrih se je zvrstilo 25 naslovov r h predstav  odigrane so bile 244-krat, kar 32 na 

gostovanjih po Sloveniji in 3 pri slovenskih zamejcih. Nadaljujemo predvsem dober trend prisotnosti 
 

 Petra Pana, izj

   

  
Mednarodna gostovanja 

gostovanje 

izvedeno junija, ko se je predstava Nasvidenje predstavila v programu festivala Regions v Hradec 

Misterij 
sove. -produkcijske predstave Moby Dick, ki je 

gostovala tudi na osrednjem svetovnem lutkarskem festivalu FMTM Charleville, kjer se je LGL 
Nekje drugje.    

• Teheran, Iran  Nekje drugje, 18th Tehran-Mobarak international online puppet theater festival,  

Dramatic Arts Center of Iran, marec 2021 (spletno gostovanje) 
• Montréal, Kanada, prikaz 7 minutnega predstavitvenega videa o LGL, 19th CINARS Biennale - 

International Conference and Networking Organization for the Performing Arts, maj 2021 
• Hamm  Peskovnik, HELIOS Theater, Hellwach - digital - 9th international theatre 

festival for young audiences, (projekt Mapping, spletno gostovanje), junij 2021 
• - estival 

VALISE (spletno gostovanje), junij 2021 

• - Nasvidenje, Divadlo Drak, 26th The REGIONS International Theatre 
Festival, junij 2021 (izvedeno 2x) 

• Klaipeda, Litva  Nekje drugje, Klaipeda Puppet Theatre, 11th International Puppet and Object 
Theatre Festival MATERIA MAGICA, avgust 2021 (izvedeno 2x) 

• Sofia, Bolgarija  Nekje drugje, Sofia Puppet Theatre, International  festival for Street and Puppet 

Theatre »Puppet Fair 2021«, :september 2021 (spletno gostovanje) 
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• - Nebo nad menoj, KUC Travno, 54th  International Puppet Theatre Festival  

PIF, september 2021 (izvedeno 1x) 
• Charleville-Mézières, Francija - Nekje drugje, 21. Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 

september 2021 (izvedeno 4x) 
• Hvammstangi, Islandija  

Festival, oktober 2021 (izvedeno 1x) 
•  

Theater der Dinge, Schaubude Berlin, november 2021 (izvedeno 3x) 

• Charleville-Mézières, Francija - Moby Dick,  koprodukcija Plexus Polaire (Francija) z Lutkovnim 
 

• Caen, Francija - 
Ljubljana 

• Rungis, Francija - Moby Dick

Ljubljana 
• Garges-les-Gonesse, Francija - Moby Dick,  koprodukcija Plexus Polaire (Francija) z Lutkovnim 

   
• Chelles, Francija - Moby Dick,  koprodukcija Plexus Polaire (F

Ljubljana  16 ponovitev v letu 2021  
 

Nagrade v letu 2021 
•  

 

 Slovensko narodno 

Maribor, junij 2021 

 

Maribor, junij 2021 
•  

Glavna nagrada Ana Hribar za izvedbo armenske pravljice Nepremagljivi petelin, za katero je ilustracije 

Beli delfin, avgust 2021, Piran, Slovenija  
•  

, LG Maribor, 11. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, september 2021 Maribor, Slovenija  
, LG Maribor, 11. bienale lutkovnih 

ustvarjalcev Slovenije, september 2021 Maribor, Slovenija  
• TJULENJ 

Nagrada za celostno likovno podobo Brane Solce za uprizoritev Tjulenj, LG Maribor, 11. bienale 
lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, september 2021 Maribor, Slovenija 

• NEBO NAD MENOJ 
Nagrada za koncept Tin Grabnar za uprizoritev Nebo nad menoj, LG Maribor, 11. bienale lutkovnih 
ustvarjalcev Slovenije, september 2021 Maribor, Slovenija 

Nebo nad menoj, KUC Travno 54. PIF, september 

 
•  

junges Publikum 
 

predmetov, LG Maribor, 11. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, september 2021 Maribor, 
Slovenija 
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•  

Puppetry Festival, Hvammstangi, Islandija, oktober 2021 

    
EU projekti 

 LGL je vodilni partner novega EU projekta ECPCP  
Evropska kriti  

digitalne izvedbe festivala Manipulate v Edinburghu
so partnerice. 

 
Sicer je la V okviru projekta sodelovanja 
velikega obsega - Mapping

je bila izvedena produkcija Peskovnika, 
.   

V okviru projekta sodelovanja vel

9 festivalov in dve univerzi, pripravljamo aktivnosti za publiko 12+, 
ko- Vse je v redu.  
Puppets 

 v okviru projekta so bile izvene poletne delavnice 
sofinancirana tudi produkcija predstave Matije 

Solceta Temnica.  
Poleg sredstev razpisa Ustvarjalna Evropa, nadaljujemo tudi z izvedbo zaposlitev s podporo 
Evropskega socialnega sklada.   
 

Knjigarna LGL 

 tudi 

ki so jih narekovale odpadle predstave. Nadaljevale so se razstave ilustratorjev, predstavljali pa smo 

.  

ki za turiste.  

 
Usposabljanje zaposlenih 

Igralski ansambel   poglabljanja posameznih igralskih tehnik 

obvladovanje stresa z Ro lide 
Bevk). 

programa ARS, v poletnih mesecih pa smo ni dogodek.  
usposabljali za delo na novi opremi prenovljene dvorane 
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VI.  
 

Vir financiranja  Dovoljeno ali ocenjeno 

 

1. januarja 2021 

 

1. januarja 2021 (realizacija!) 

 

 

43,5 43,5 

 
 

19 19 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne 

 

0,5 0,5 

7. Sredstva prejetih donacij   

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

 

5 5 

 

68 68 

3 in 4  

62,5 62,5 

6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 

5,5 5,5 

 

Struktura zaposlenih po tarifnih skupinah: 

Zaposleni, ki jih 

financira MK 

I.  IV. tarif. 

skup. 

V. tarif. 

skupina 

VI. tarif. 

skupina  

VII. tarif. 

skupina 

VIII. tarif. 

skupina 

IX. tarif. 

skupina 

Skupaj 

dan 

1. 1. 2022 (a+b) 

1,5 6 10 26             43,5 

 

                  2             2 

 

1,5 6 10 24             41,5 

Leto 2021        

 

1                               1 

znotraj tarifne skupine 

1 4 3 22             30 

(navedite v tarifni 

skupini pred 

napredovanjem) 

                                

                                           

                                 

. Nadomest. zaposlitev 

zaradi upokojitev 

                                

zaposlitvi zaradi 

poslovnega razloga 
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zaposlenih, ki so 

financirani iz drugih 

virov, na dan 1.1.2022, 

navedite vir: MOL 

2 2 2 13             19 

financirani iz drugih 

virov, na dan 1.1.2022, 

navedite vir: EU 

1 2 1 1             5 

 

zaposlenih  
1. 1. 2022  (1+2) 

5 10 13 40             68 

 

 
zaposlovanja (projekta 

s podporo Socialnega sklada Udarne brigade in Skriti poklici zaodrja). 
 

 in nakup opreme 
 

 

 
1. Redne servise in popravila vozil v  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

 

8. anje ogrevalne in vodovodne napeljave ter popravila sanitarne opreme v vrednosti   

 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

 
 

 
1.  

2.  

3.  
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4.  

5.  

6.  

7. a, hitri antigenski testi SARS COVID-

-  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Skupaj nakup opreme:  57.243  
 

7   
  

VIII. Kazalci  

  
  

Kazalniki realizacije  leto 2017 2018 2019 2020 2021 

 12 13 11 5 13 

 31 35 31 26 25 

 2 2 2 4 4 

 1 2 2 1 2 

 1.104 1.214 1.155 330 459 

 243 253 240 26 144 

 518 526 563 204 244 

 36 54 30 33 0 

 307 381 322 67 71 

 40 28 34 20 32 

 3 2 3 2 3 

 19 25 28 12 11 

obisk. vseh nekomercialnih prireditev: 132.225 125.437 121.696 28.064 33.872 

 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 105.918 97.533 93.251 19.758 25.863 

 64 69 71 72 69 

 23 24 25 25 23 

Zasedenost zaposlenih igralcev: 148 119 83 27 54 

 167 160 135 80 129 

Od tega igralcev: 7 43 39 8 33 

Od tega igralcev, zaposlenih v drugih JZ: 4 7 3 7 2 

odhodkov 3.506.951 3.816.773 3.972.626 3.539.700 3.602.532 

 1.857.045 2.106.357 2.328.602 2.291.743 2.332.709 

 356.806 424.536 361.822 194.772 343.043 

 685.151 787.462 761.611 309.406 330.412 
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IX. OCENA USPEHA  

, 
je bila v 2021 dovoljena 100% 

zapolnjenost kapacitet  3 mesece, popolno zaprtje pa je trajalo 4 mesece (oboje enako 
kot v 2020), preostanek leta smo prekrmarili s 30% oz. 50% kapacitetami.  

 
v l. 

 

nevladnimi organizacijami, kot z lutkovnimi centri v tujini, obene

 
In bistveno:  v 

Charleville-Meziérès-

nagrada igralcu- celoti (skupaj s SMG) pa pomeni  

   
 
 

Datum: 17. 2. 2022     Podpis od   
 



 

RAČUNOVODSKO  POROČILO 

   ZA LETO  2021 

 

 

 

 

Letno poročilo Lutkovno gledališče Ljubljana  za leto 2021 bo obravnaval svet zavoda na svoji seji 23. 

februarja 2022. 

Letno poročilo Lutkovno gledališče  Ljubljana za leto 2021 je svet zavoda sprejel in potrdil na svoji 

seji datum: _____________________________ 

Oseb odgovorna za sestavo računovodskega  poročila 

  

Računovodsko poročilo je pripravila: Sanja Stojneva 

  

 

V  Ljubljani, ……..   februar 2022 
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 Uvod 

Lutkovno gledališče Ljubljana, davčna številka: 87016362 in matična št. 5056756000,   Krekov trg 

2. 1000 Ljubljana, je zavod , ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Zavod z izvajanjem 

dejavnosti – umetniško uprizarjanje – sodi med pravne osebe javnega prava (51. člen Zakona o 

računovodstvu). Ob upoštevanju 99. člena Zakona o javnih financah je zavod posredni uporabnik 

državnega proračuna s pojmom določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, dejavnost 
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financira Ministrstvo za kulturo. Zavod opravlja od 01.01.2009 tudi dramsko dejavnost za otroke 

in mlad (pripojitev Gledališča za otroke in mlade Ljubljana ). Dramsko dejavnost financira MOL, 

zato je zavod kot določeni uporabnik, ki sodi tudi med posredne uporabnike občinskega 

proračuna. Zavod uporablja pri evidentiranju poslovnih dogodkov enotni kontni načrt in 

obravnava  poslovne dogodke v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za 

nepridobitno dejavnost. Osnovna dejavnost zavoda je nepridobitnega značaja. Pridobitev 

dohodka osnovne dejavnosti zavoda ni usmerjena v doseganje čim večjega dobička, ampak je 

dejavnost naravnana v opravljanje javne službe, kot jo citira 22.člen Zakona o zavodih. Stranska 

dejavnost v zavodu je tržna dejavnost, ki ima pridobitni značaj (pridobitev dohodka na trgu v 

obliki sponzorstva, knjig in drugih artiklov, organiziranja prireditev, izdelovanja maskot, oddaje 

prostorov v uporabo, ki omogočajo kvalitetno, trajno in nemoteno opravljanja javne službe v 

javnem interesu).  

 Zakonske podlage za pripravo računovodskega poročila 

Pri sestavljanju računovodskega poročila so bili zajeti sledeči predpisi: 

1. Zakon o računovodstvu, 
2. Zakon o javnih financah, 
3. Navodilih o pripravi zaključnega računa državnega in obračunskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna  

4. Slovenskih računovodskih standardov, 
5. SRS 36, 
6. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
7. Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, 
8. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
9. , 
10. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev, 
11. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu, 
12. Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov, 

 

 Računovodska pojasnila  

Po postavkah bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov po SRS, spremembe 
računovodskih postavk, pojasnila popravkov napak: 
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 Dodatna računovodska pojasnila  

Dodatna pojasnila od točke 1 do 11 (po 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava)  

Tabela 12.  Sodil, ki so bila uporabljena pri izdelavi letnih poročil 

1. Sodila  uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe 
ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 

Kot sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov smo upoštevali vir prihodkov. Nakazila 
Ministrstva za kultur, MOL,  refundacije ZZZS in trg. Razmejevali smo prihodke in odhodkov na 
dejavnosti javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu poteka n osnovi priliva 
in njegovega namena in vira. Vsakemu prilivu se določi vrsta stroškov in določi stroškovno 
mesto. Odhodke pa določi stroškovno mesto  s katerega se črpajo sredstva. Nekateri odhodki 
se razmejujejo glede na delež prihodkov  posamezne dejavnosti (npr. amortizacija , splošni 
stroški delovanja). 

2. Nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije ter oblikovanje in poraba 
dolgoročnih rezervacij.  

V letu 2021 niso bile oblikovanje dolgoročne rezervacije ter oblikovane in porabljene 
dolgoročne rezervacije po namenih. 
 

3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja in izkazov 
prihodkov in odhodkov. 

Presežka odhodkov nad prihodki ni bilo. LGL  je v letu 2021 poslovala s presežkom prihodkov v 
višini ………… EUR. 
 

4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.  
Zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje nimamo. Zaloge materiala pa se 
vrednotijo oziroma vodijo po  nabavni vrednosti. 
 

5. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepih za njihovo poravnavo oz. razlogih 
neplačila. 

LGL nima starih neporavnanih terjatev , ukrepi za neporavnane terjatve: postopke izterjave 
opravljamo redno s pismenimi opomini IOP obrazca  in telefonskimi pozivi k plačilu. 

6. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter vzrokih 
neplačila. 

Vse obveznosti poravnavamo v roku plačila in tako na dan 31.12.2021 nismo imeli zapadlih 
obveznosti. 

7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 
dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe. 

Vir sredstev za vlaganje v  opredmetena  in neopredmetena osnovna sredstva  je lastni in 
MOL  

8. Naložbe prostih denarnih sredstev 
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Naložbe  prostih denarnih sredstev v letu 2021 ni bilo. 

9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev (povezano z investicijskimi vlaganji 
v 7. točki) 

V letu 2021 je MOL  izvedel Rekonstrukcijo odra v Šentjakobskem gledališču. 

10. Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilance evidence 

LGL  nima izven bilančnih evidenc. 

11. Podatki o pomembnejših opredmetenih OS, ki so že v celoti odpisana, pa se še 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti. 

V 2021 smo odpisali  nekaj tehnične  in druge opreme,  ki so  uničena. 
Opredmetena osnovna sredstva , ki so že v celoti odpisana, s še vedno uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti, saj ni zadostnih virov za njihovo nadomestitev.  

 Izračun presežka/primanjkljaja po fiskalnem pravilu 

Javni zavod mora od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka odšteti vse 
kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konte skupin 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in 
29), vse dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 
(konte skupin 92, 96 in 97) in neporabljeno obveznost do virov sredstev, ki predstavlja 
neporabljena sredstva za investicije (konto podskupine 980 minus konti skupin od 00 do 05). Če 
kljub tem zmanjšanjem ugotovi presežek prihodkov po fiskalnem pravilu, ga evidentira znotraj 
podskupine kontov 985 (kot notranjo razporeditev (na primer 9858/9859)). 

Izračun poslovnega izida po denarnem toku v skladu s fiskalnim pravilom:  

Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku -  443.183,94 € 

Primanjkljaj po denarnem toku – 443.183,94 € 

Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek po denarnem toku, zmanjšan za 
računovodske postavke, ki pomenijo obveznost. Če ima LGL  izračunan  negativen znesek po 
fiskalnem pravilu, v poslovne knjige ne knjiži ničesar  v primeru  pozitivnega zneska bi o presežku 
moral  odločal svet zavoda. 

 

Tabela 1. Izračun presežka po fiskalnem pravilu 
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 Rezultati popisa (inventure) 

 

Komisija je popis neopredmetenih in osnovnih sredstev ter DI zaključila 14.01.2021 in sprejela 
sklep   o odpisu spodnjih osnovnih sredstev : 

Tabela 2. Zapisnik inventurna komisije o popisu OS in predlog odpisa. 

IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU (PO TABELI 4 IKS 5/2017, STR. 30)

2021

Zap. št. Konti skupine Oznaka AOP Vsebina računovodske postavke

1. 71, 72, 73, 74, 78 401 Prihodki po denarnem toku 3.602.982,53

2. 40, 41, 42 437 Odhodki po denarnem toku 3.602.531,65

3. 3 = 1 - 2 485 ali 486 Presežek prihodkov ali presežek odhodkov po načelu DT 450,88

4. 75 500 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 0,00

5. 44 512 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0,00

6. 6 = 4 - 5 524 ali 525 Razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz finančnih naložb 0,00

7. 50 550 Zadolževanje 0,00

8. 55 560 Odplačilo dolga 0,00

9. 9 = 7 - 8 570 ali 571 Neto zadolževanje ali odplačilo dolga 0,00

10. 10 = 3 + 6 + 9 572 ali 573 Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu je presežek X. 450,88

11. 572 Če je razlika v AOP 572, določeni uporabnik presežek po DT zmanjša za predpisane obveznosti 450,88

12. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 034 (brez 042) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 588.064,24

13. 92, 96, 97 047, 054, 055 Dolgoročne PČR ter dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 0,00

14. 980 - (00 do 05) 056 - (002-003+004-005+006-007) Neporabljena obveznost do virov sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije -144.429,42

15. 15 = 11 - 12 - 13 -14 Znesek Y, ki je izračunani znesek presežka po fiskalnem pravilu -443.183,94

V Ljubljani, 17. 2. 2022

Pripravila: Maja DremeljSanja Stojneva

IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU
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 Davčni obračun 

 Davčni obračun bo šola oddala v predpisanem roku in sicer  31.03.2021 

LGL  je zavezanec za DDPO , ki poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost 
-sponzorstva, prodajo knjig in drugih artiklov v knjigarni in na lokaciji Zidovska ulica, organiziranja 
prireditev, izdelovanja maskot, oddaje prostorov v uporabo  zato je v skladu  9. člena ZDDPO-2 
(UL RS št. 117/2006 s spremembami in dopolnitvami), dolžna sestaviti obračun davka od dohodka 
pravnih oseb. 

Kot pridobitno dejavnost LGL se upošteva oblika sponzorstva, prodajo knjig in drugih artiklov, 
organiziranja prireditev, izdelovanja maskot, oddaje prostorov v uporabo  in drugi davčni prihodki  . 
V letu 2021 je LGL imel za 34.055,18 € prihodkov iz pridobitne dejavnosti  in 32.954,00 € 
odhodkov ter poslovno leto zaključila u  presežek prihodkov v višini 1.839 €.  

 

Odstotek davka  za leto 2021 znaša 19 %, kar za plačilo davka iz presežka prihodkov iz tržne 
dejavnosti  znaša 209,37 € in na  dejavnosti 122,64 EUR.  Trimesečna  akontacija DDPO za leto 
2022 zanaša 83,00 € 

 

 Priloga računovodskega poročila: 
 Računovodski izkazi (tabele s postavkami in številkami): 

 Bilanca stanja 

 

➢ Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev (NDS) in opredmetenih 
osnovnih sredstev (OOS)  

➢ Pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov 

sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019. Podatki so izraženi v EUR 

brez centov. Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem mora biti resnično in 

pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na 

koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja, za katero se sestavlja). Gre za vir mnogih 

podatkov, katerih slabost je v tem, da so podatki in tudi rezultati njene analize zgodovinski in 

statični. Z njo lahko opravimo kakovostno analizo predvsem z vidika premoženja in lastnine.  

Zgornja stran bilance – sredstva (aktiva) – prikazuje, katere vrste sredstev ima zavod, s katerimi 

skuša ustvariti kar največ prihodkov. Spodnja stran bilance – obveznosti do virov sredstev (pasiva) 

– pa prikazuje, kako je zavod financiral sredstva, izkazana v aktivi. Znesek sredstev in obveznosti 

do virov sredstev oziroma do svojega ustanovitelja in ta  mora biti vedno enak. Bilanca stanja je 

tako uravnotežena. Osnova za pripravo bilance stanja je evidentiranje poslovnih dogodkov v 

poslovne knjige (temeljne in pomožne) proračunskega uporabnika. Evidentiranje poslovnih 

dogodkov temelji na Zakonu o računovodstvu, Pravilniku o razčlenjevanju ter na Pravilniku o EKN. 
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V Pravilniku o EKN so predpisani konti in vsebina kontov, ki je podlaga za pripravo vseh 

računovodskih izkazov. Poleg tega je določeno, da moramo uporabniki EKN ločeno evidentirati 

posamezne ekonomske kategorije (sredstva in obveznosti do virov sredstev), ki se nanašajo na 

pripravo premoženjske bilance. Bilanca stanja prikazuje sredstva in vire sredstev, katera sredstva 

ima zavod v upravljanju, njihovo vrednost (zemljišča, stavbe, oprema, denar, bančne depozite, 

terjatve, zaloge). Vrednost sredstev je izračunana na podlagi računovodskih standardov in se 

lahko od tržne vrednosti bistveno razlikuje. V obveznostih do virov sredstev ja prikazano 

financiranje sredstev (od ustanovitelja, donacij). 

 POSTAVKE BILANCE STANJA 

  

Tabela 3. Bilanca Stanja na dan 31.12.2021 
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 Pojasnila k izkazom po postavkah bilance stanja  

 

SREDSTVA  

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na: 

A. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, 
B. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev. 
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 Pregled stanja in gibanja NSD in OOD 

 

Pregled stanja in gibanja  neopredmetenih dolgoročnih sredstev (NDS) in opredmetenih osnovnih 

sredstev (OOS)-  (vsebina in oblika sta predpisani s pravilnikom o letnih poročilih) in prikazuje 

stanje na novo dobavljenih sredstev, odpise  in amortizacijo. 

 

Tabela 4.  Gibanje NSD  in OOS  na dan 31. 12. 2021  po nabavni, odpisani in neodpisani vrednosti   

 

 

Zgradbe in oprema so izkazane po nabavni vrednosti. Odpis se opravlja po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja z uporabo predpisanih amortizacijskih stopenj. 

Zgradbe in oprema so izkazane po nabavni vrednosti. Odpis se opravlja po metodi enakomernega 

časovnega amortiziranja z uporabo predpisanih amortizacijskih stopenj. 

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 35645

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 3

KREKOV TRG 2, 1000 LJUBLJANA 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5056756000

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija
 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednotenje 

zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 10.975.497 4.670.576 2.788.336  117.001 117.001 527.990 8.565.267 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 12.833 1.620 5.681 3.440 13.454 0

D. Zemljišča 704 56.729 0 56.729 0

E. Zgradbe 705 9.028.256 3.032.682 1.929.608 313.923 7.611.259 0

F. Oprema 706 1.877.679 1.636.274 853.047 117.001 117.001 210.627 883.825 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0

II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v finančnem najemu

(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + 

kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV-2021

NAZIV
Oznaka za 

AOP

 Z N E S E K

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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Nabavna vrednost  opredmetena in neopredmetena osnovnih sredstev  se je povečala za 858.728 

€ od tega 834.925,02 € opreme v sklopu prenove Šentjakobskega odra, ki ga je  financirala in dala 

v upravljanje LGL-ju Mestna občina Ljubljana,  drugi vir so lastna sredstva. 

Povečala se je tudi vrednost objekta v višini 1.929.608 €,  za prenovo Šentjakobskega odra, ki ga 

je prav tako  financirala in dala v upravljanje LGL-ju Mestna občina Ljubljana. 

Nabavna vrednost se je zmanjšala za 117.001 €  zaradi izločitve opreme, ki ni bila več v uporabi 

in je bila tudi že amortizirana tako, da se je izločil v tej višini tudi popravek te opreme. 

Popravki vrednosti se je  OS NOS povečal  za 527.990 € iz naslova obračunane amortizacije in 

117.001 € izločitve odpisane  opreme. 

Vrednost dolgoročnih sredstev  se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 2.260.346 €  ob 

upoštevajo amortizacijo. 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

Tabela 5. Pregled kratkoročnih sredstev v bilanci stanja , ter primerjava s predhodnim letom v € 

 

Dobroimetje v banki je stanje denarnih sredstev na podračunu Uprave za javna plačila.  

Terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do sponzorjev, nakupa predstav in drugih storitev 

zavoda. Terjatve so se v primerjavi z letom prej povečale  za 14 %  predvsem zaradi povečanja 

tudi obsega poslovanja . 

Terjatve do MK predstavljajo dotacijo ministrstva za plače za  mesec december 2021 v višini 

126.484,17 €. 

Terjatve do MOL predstavljajo dotacijo  za mesec december 2021 v višini 51.000 €. 

kratkoročne sredstva
Stanje na dan 

31.12.2020

Stanje na dan 

31.12.2021

%

povečanja ali

zmanjšanja

Dobroimetje v banki 231.954 186.612 -20%

Denarna sredstva v blagajni 1.891 1.366 -28%

Kratkoročne  terjatve do kupcev 36.688 41.682 14%

Kratkoročno do uporabnikov EKN - MK 124.097 126.487 2%

Kratkoročno do uporabnikov EKN - MOL 41.505 51.000 23%

Kratkoročne terjate do uprabnikov EKN 19.183 21.268 11%

Kratkoročne terjatve do ZZZ 14.945 17.058 14%
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Druge kratkoročne terjatve so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje (refundacije 

boleznin), terjatve za DDV, terjatve za vnovčenje kartic  in internetne prodaje kart. 

 

 Pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil 

C. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Obveznost do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjena na naslednje postavke: 

1. Kratkoročne obveznosti 
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Tabela 6.  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

 

Obveznosti so poravnane z izplačilom plač v mesecu januarju 2022. 

Med kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače in nadomestila 

ter  prispevke iz bruto  plače. Neto plače znašajo 103.117 € , prispevki iz plač 35.765 €,  dohodnina 

22.868 €. 

Nadomestilo za prehrano 4.808 €, za prevoz 3.674 €. 

Obveznosti do zaposlenih so v primerjavi z letom 2020  višje zaradi napredovanj zaposlenih v višje 

plačne razrede in povečanja minimalne plače. 

Tabela 7.  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN 

 

Vse obveznosti do dobaviteljev se plačujejo v rokih zapadlosti in ne prihaja do zamud s plačili, 

posledica povečanja obveznost napram letu 2020 je samo posledica , da je LGL  v letu 2021 več 

posloval kot v predhodnem letu. 

Tabela 8.  Druge kratkoročne obveznosti 

2020 2021 indeks

Bruto plače in dodatki za zaposlene 162.736 170.231 5%

2020 2021 indeks

Domači in tuji dobavitelj 69.270 110.551 60%

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 10.045 1.015 -90%
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Vse zgoraj navedene obveznosti so bile plačane v letu 2022. 

Tabela 9.  kratkoročno odloženi prihodki za EU projekte in druge vrednotnice: 

  2020 2021 

Kratkoročne obveznosti za debetne kartice KU-KU in 
Kresnička 

98.768 108.628 

Kratkoročno odloženi prihodki za EU projekt Kritiška platforma  
42.910 29.911 

Kratkoročno odloženi prihodki za EU projekt Puppet&Design 
12.773 29.772 

Drugi odloženi prihodki - MOL, MK-plače , JS 66.992 9.066 

 

Kratkoročne obveznosti oziroma odloženi prihodki predstavljajo: debetno kartico KU-KU in 

Kresnička  zakupljene predstave . 

Kratkoročno odloženi prihodki za EU projekta so namenjeni za pokrivanje stroškov aktivnosti  v 

letu 2022, ko naj bi se  tudi projekta zaključila. 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Lastni viri so se v primerjavi z letom 2021  povečali za dosežen presežek prihodkov nad odhodki 

v višini 1507 € . 

Dolgoročne obveznosti  iz naslova sredstev v upravljanju so se zmanjšale za obračunano 

amortizacijo in povečale za  prenovo Šentjakobskega odra ter za presežek prihodkov. 

 Izkaz prihodkov in odhodkov 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju 

in v predhodnem obračunskem obdobju. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, pa 

prihodke in odhodke, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje storitev na 

trgu. Prihodki so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za proračunske 

2020 2021

%

povečanja ali 

znanjašanja 

Kratkoročne . obvez. za prispevke na plače 24.969 25.917 4%

Kratkoročne  obvez. za podjemne pogodbe, ah in druge obveznosti 5.558 5.164 -7%

Obveznost za plačilo DDV za december 177 7.957  

Druge  kratkoročne obveznosti 97.090 90.184 -7%

Skupaj 127.794 129.222 1%
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uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 

 Izkazi uspeha s prilogami  

Izkaz prihodkov in odhodkov: 
➢ Prihodki odhodki – določenih uporabnikov  

➢ Po vrstah dejavnosti 
➢ Po načelu denarnega toka  

 

 Prihodki odhodki – določenih uporabnikov  

Pogoje za osnovno delo zavoda zagotavljata : Ministrstvo za kulturo in ustanovitelj zavoda LGL 
Mestna občina Ljubljana na osnovi sprejetega  finančnega  in kadrovskega  načrtov za tekoče 
leto  na osnovi katerega prejema zavod  mesečna sredstva za . 
 
LGL za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva  sredstva za delo od : 
 

- sredstev ustanovitelja (MOL), 
- sredstev MK 
- sredstev od prodaje predstav,  storitev in izdelkov, 
- donacij, prispevkov sponzorjev ter 
- iz drugih virov. 

 

Naslednji dve tabeli prikazujeta pregled poslovanja in strukturo prihodka po obračunani 
realizaciji. 

Tabela 10.  Struktura prihodkov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 naprej 

 

Vir prihodkov 2020 (€) 2021 (€)

% 

povečanja ali 

zmanjšanja 

Sredstva  ustanovitelja MOL ( za plače,splošni stroški delovanja 

programski in materialni stroški,
1.258.000 1.248.138 -1%

Sredstva MK ( za plače,splošni stroški delovanja programski in 

materialni stroški, 20%-EU projekte  
1.953.581 2.010.268 3%

Sredstva iz EUR projektov - MK 80% 59.000 40.260 -47%

Sredstva iz EUR projektov 17.914 27.281 34%

Sredstva od  izvajanja dejavnosti zavoda 33.964 199.953 83%

Sredstva iz zvajnja tržne deajvnosti 34.266 34.055 -1%

Sredstva sponzorjev in donatorjev 1.000 71.259 99%

Drugi prihodki 15.450 2.344 -559%

SKUPAJ PRIHODKI 3.373.175 3.633.558 7%
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Skupni prihodki  v letu 2021znašajo 3.633.558 € in so za   7, %  višji  kot v letu 2020. Največji vpliv 

na  višanje in znižanje prihodkov  ima epidemija , ki zadnje dve leti onemogoča 100% izvajanje 

dejavnosti zavoda. 

  Odhodki 

Odhodki so razčlenjeni na: 

➢ stroške materiala 
➢ stroške storitev 
➢ stroške dela 
➢ druge stroške 

 

Celotni odhodki leta 2021 znašajo 3.631.719 € in so v primerjavi z letom 2020  so za 9,8 % višji. 
Povprečno število zaposlenih v letu 2021 je bilo 68. 
 
 

Tabela 11. Pregled pomembnih odhodkov v primerjavi z predhodnim letom 
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Celotni odhodki v letu 2021 so za 7 % višji od preteklega leta, ker je zavod  celo leto deloval pod pogoji  

Covid19 oziroma ni bil  v režimu lockdowna kot v letu 2020. 

Stroški dela  javne službe so se  v  letu 2021 se povečali za 3% v primerjavi s preteklim letom  predvsem 

zaradi dviga minimalne plače , povečanega regresa, napredovanja   in drugih nadomestil. Stroški redne 

delavne uspešnosti so bili  v letu 2021 izplačani v višini 20.274 € in izhaja iz naslova povečanega obsega 

dela pri opravljanju rednih delavnih nalog, ki na posameznika ne presega 20% bruto letne osnove. 

Da zadnji dan v letu 2021 je bilo  68 zaposlenih  v zavodu LGL 68,  pri čemer Ministrstvo za kulturo 

zagotavlja sredstva za plače za 43,5 zaposlenih,  19 zaposlenih je vir za plače Mestna občina 

Ljubljana. 

STROŠKI 2020 2021 Indeks

Stroški materiala 266.604 270.165 1%

Stroški  električne energije in goriva 29.649 39.259 24%

Stroški ogrevanja  45.183 57.196 21%

Stroški materiala za vzdrževanje 20.150 15.965 -26%

Stroški  materiala in izdelkov za prodajao - knjigarna 12.356 15.822 22%

Drugo stroški materiala 159.266 141.923 -12%

Stroški storitev 807.808 995.643 19%

Stroški storitev za izvedbo predstav 217.785 293.775 1%

Stroški študenskega servis 51.307 40.314 1%

Stroški dela po podjemnih pog. avtorskih pog. 

samozaposlenih z davki 
217.643 363.879 2%

Stroški tekočega vzdrževanaj prostorov 5.965 42.847 7%

Stroški tekočega vzdrževanaj opreme 18.884 23.511 1%

Stroški najema prostorov , rač. opreme trezorja 43.833 25.596 1%

Stroški zdravstvenih storitev in zavarovanj 1.032 21.379 21%

Stroški računovodstva , prevajlcev , odvetnikov , notarjev 3.236 18.510 6%

Stroški transportnih in selitvenih storitev 16.860 11.377 1%

Stroški PTT, telefoni, poštne in kurirske stortve 15.153 15.553 1%

Potni stroški zaposlenih,nočitve,dnevnice doma in 

v tujini, kilometrina
24.937 39.037 2%

Stroški reprezetance 9.789 7.998 1%

Stroški varovanja objekta 9.385 12.387 1%

Stroški drugih storitev 171.999 79.480 0%

Stroški dela 2.266.380 2.348.296 3%

Bruto plače 1.801.671 1.863.272 3%

Dodatne pokojninske premije 28.053 28.689 2%

Prevoz zaposlenih 21.754 30.593 29%

Prehrana zaposlenih 39.939 47.519 16%

Regres za letni dopust 66.149 71.488 7%

solidarna pomoč, odpravnine , jubilejne nagrade 19.382 7.764 -150%

Prispevki od plač delodajalca 289.432 298.971 3%

Drugi stroški  in odhodki , finančni odhodki 25.930 12.863 -102%

Drugi stroški (članarina tase rtv naročnian…itd) 25.094 11.236 -123%

Finančni odhodki 412 92 -348%

Drugi odhodki 424 1.535 72%

Amortizacija 4.710 4.752 1%

STROŠKI IN ODHODKI SKUPAJ 3.371.432 3.631.719 7%
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 Za preostali zaposleni se krije plače zavod iz lastnih sredstev oziroma 3,8 oseb se delno krijejo iz 

projekta Prezrti poklici zaodrja sredstva za katerega prejema zavod 20%  pogodbenih  sredstev iz 

MK in 80% iz EU skladov.  

Na projekta  Udarne brigade – karierne perspektive sta bile zaposlene 2,75 osebi  nekaj mesecev, 

prav tako ta projekt zavod dobi 20% od MK in 80% iz EU skladov. V letu 2021 je zavod  tako prejel  

50.325 €. 

Stroškov plač iz naslova tržne dejavnosti v letu 2021 ni bilo saj ni bila izplačana delavna uspešnost 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu . Dovoljen obseg izplačila navedene uspešnosti 

predpisuje Uredba o delavni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

  

Tabela 12. Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje celotno poslovanje  zavoda , pri čemer ni 

pomembno ali zavod izvaja javno dejavnost ali tržno. 

 

 

 Po vrstah dejavnosti 

LGL  ima  poleg prihodkov, ki joh prejema od svojega ustanovitelja   MOL in Ministrstva za kulturo  

za izvajanje javne službe, še prihodke iz EU in drugih skladov za izvajanje projektov, prihodke od 
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knjigarne, prodaje predstav po internetu,  od donacij, sponzorjev itd. Večina prihodkov LGL    po 

svoji naravi niso  davčni prihodki.  V strukturi celotnih prihodkov davčni prihodki predstavljajo 

manjši delež  ( okoli 1%) ki jih  prikazujemo kot tržno dejavnost.  

 

Tabela 12. Prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Prihodki/odhodki  -  2021
 Prihodki in odhodki za 

izvajnje javne službe 

Prihodki in odhodki od

 prodaje blaga in

 storitev na trgu

Celotni  prihodki 3.599.503 34.055

Celotni odhodki 3.598.765 32.954

Presežek prihodkov 738 1.101

Davek od dohodka pravnih oseb 123 209

Presežek prihodkov obrač.obd. z upoštev.  DDPO 615 892

Prihodki po vrsti dejavnosti

 Prihodki in odhodki za izvajnje javne službe Prihodki in odhodki od
 prodaje blaga in
 storitev na trgu
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 po načelu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka se sestavlja, kot 

že sam naziv izkaz opisuje, na podlagi evidenčnega knjiženja prihodkov in odhodkov. V njem so v 

posameznih AOP postavkah deloma na trimestnih, deloma pa na štirimestnih kontih skupin 71, 

72,73 in 74. 786  prikazani prihodki ločeno za izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje prodaje 

blaga in storitev na trgu na eni strani, na drugi strani pa so v posameznih AOP postavkah deloma 

na trimestnih deloma na štirimestnih kontih skupin 40, 41 in 42 prikazani odhodki spet ločeno za 

izvajanje javne službe in ločeno za izvajanje prodaje blaga in storitev na trgu. 

Tabela 13.  Struktura prihodkov v letu 2021  po plačani realizaciji 
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Tabela 14. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 2020 2021 indeks

RIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.554.805 3.602.983 1%

Prihodki za zvajanje dejavnosti od  ustanovitelja MOL 1.262.064 1.234.580 -2%

Prihodki za izvajanje dejavnosti Ministrstvo za kulturo 1.978.335 1.995.131 1%

Prihodki od EU projektov preko Ministrstva za kulturo 0 37.860

Prihodki od EU projektov 73.597 57.782 -21%

Prihodki od drugih agencij - JAK 5.000 5.000 0%

Prihodki iz izvajnja javne službe 135.701 212.046 56%

Prejete sponzorjev  39.046 28.197 -28%

Prejete donacije 1.101 -100%

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 59.961 32.387 -46%

Prodaja vlaga in storitve v knjigarni 59.961 32.387 -46%

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 3.227.394 3.602.532 12%

Plače in dodatki 1.782.594 1.848.973 4%

Sredstva za deavno uspešnost 68.546 50.378 -27%

Sredstva za nadurno delo 23.314 27.578 18%

Regres za letni dopust 66.149 71.488 8%

Drugi izdatki zaposlenim (prehrana in prevoz) 30.659 8.615 -72%

Prispevki delodajalca za socialno varnost 292.467 297.039 2%

Premija dodatnega kolektivnega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 28.015 28.638 2%

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 824.694 1.211.965 47%

Investicijski odhoki 46.023 30.444 -34%

ODHODKI  IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 64.521 27.382

PLAČILA  OBRESTI 412 32

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 327.411 451
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  Izkaz izračuna finančnih terjatev in naložb 

 Izkaz računa financiranja 

Tabela 15. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
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 Doseganje ciljev glede na finančni načrt 

Zavod vsako leto sestavi podroben Finančni načrt potreb po sredstvih za zvajane javne službe , ki ga na 

koncu potrdita  financerja in izdata letno pogodbo po pokrivanju stroškov plač, programskih materialnih 

stroškov ter stroškov za obratovanje. Vso leto LGL tudi sestavi   seznam potrebnih sredstev za investicijo 

in nakup nove  opreme pa žal  ne dobi potrebnih sredstev . 

V FN- primerjamo dejansko prejeta sredstva in realizacijo oziroma v FN- načrtu zavod natančno lahko 

vidi koliko je lahko ustvaril z prejetimi sredstvi ter ali je izpolnil svoje programe in cilje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


