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UVOD 

V Sloveniji ministrstvo za finance že nekaj let izvaja obsežno reformo sistema javnih 

financ. Začela se je leta 2000 s sprejetjem zakona o računovodstvu, ki je temelje 

računovodenja v javnih zavodih postavil na novo. Zakon o računovodstvu se opira na 

kodeks računovodskih načel, mednarodne in slovenske računovodske standarde ter ostale 

podzakonske akte, ki urejajo to področje. Računovodstvo javnih zavodov je v zadnjih letih 

doživelo veliko sprememb, nekaj zaradi nove zakonodaje, nekaj pa tudi zaradi potrebe po 

novih informacijah in poročilih za zunanje in notranje uporabnike računovodskih 

informacij. Veliko novih zahtev na področju računovodenja se je pojavilo z vstopom 

Slovenije v Evropsko unijo in posledično sprejetjem evra kot denarne enote. Javni zavodi v 

Sloveniji so zaradi delnega financiranja iz projektov Evropske unije izpostavljeni novim 

zahtevam, ki jih prinaša sodelovanje v teh projektih, in posledično implementaciji novih 

poročil v obstoječi sistem.  

Države Evropske unije imajo vizijo harmonizirati računovodsko poročanje in so jo v veliki 

meri že udejanjile. Nekatere države Evropske unije in pristopnice so pri reformiranju 

računovodstva znotraj svoje države počasnejše in vidijo več težav. Slovenijo majhnost še 

bolj sili v evropske integracije, zato bi morala zagotoviti tudi navznoter primerljivost 

izkazov med vsemi podjetji, enostavnost računovodskega in davčnega poročanja ter 

skladnost vseh predpisov (Slapničar, 2004, str. 87).  

Za namene ugotavljanja finančnega stanja posameznih dejavnosti, ki se izvajajo na 

fakultetah kot članicah Univerze v Ljubljani, je treba posredne stroške, ki nastajajo kot 

posledica neke dejavnosti, čim bolj skladno s porabo oziroma aktivnostjo določene 

dejavnosti porazdeliti na to dejavnost. Zaradi značilnosti proračunskega financiranja in 

nepriznavanja vrste stroškov v določeni dejavnosti so se določeni posredni stroški 

razporejali na dejavnosti, kjer so se le-ti lahko upravičili. Informacija o finančnem stanju 

posamezne dejavnosti je bila na ta način prikrita. Pri večjem delu fakultet se je za 

pokrivanje posrednih stroškov uvedel sistem režije. To pomeni, da se je od vsakega 

prihodka preneslo 15–20 % prihodka na stroškovni nosilec režije za namene pokrivanja 

posrednih stroškov. 

Ta sistem je bil uveden v nekem obdobju in je v tem obdobju tudi ustrezno deloval. 

Prednosti sistema so vsekakor bile, da je bilo znano, koliko prihodka mora vsaka dejavnost 

nameniti za režijo in s kakšnimi sredstvi še razpolaga. Odstotek režije je bil določen 

izkustveno in se je usklajeval skozi posamezna obračunska obdobja. 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in sodelovanjem pri projektih Evropske unije se je v 

7. okvirnem programu ugotovilo, da navedeni sistem ni ustrezen, da bi lahko na podlagi 

takšnega načina računovodenja uveljavljali posredne stroške pri projektih, zato je treba 

pristopiti k drugačnemu načinu razporejanja posrednih stroškov ter drugačni 

organiziranosti računovodstva s stroškovnimi mesti in stroškovnimi nosilci. 
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Poslovne knjige in računovodska poročila morajo odražati jasno sliko poslovanja s sredstvi 

javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe, posebej pa s sredstvi, 

pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Da bi uspeli pripraviti vse informacije, 

moramo skrbeti, da je računovodstvo javnega zavoda organizirano tako, da lahko doseže 

zastavljene cilje. 

Kavčičeva (2007, str. 83) pravi, da mora biti računovodstvo usmerjeno v pripravo 

informacij.  

Zato mora računovodstvo, preden nastavi evidence poslovnih dogodkov, vedeti: 

 katere informacije mora pripravljati, 

 v kakšnem obdobju, 

 kateremu uporabniku jih mora posredovati in 

 kakšen namen imajo te informacije: ali so za odločanje, ali za nadziranje, ali za 

informiranje.  

 

Finančno računovodstvo, ki ga pogosto imenujemo tudi splošno računovodstvo ali glavno 

računovodstvo, obsega računovodsko spremljanje in proučevanje (Turk & Melavc, 1994, 

str. 38). Stroškovno računovodstvo lahko opredelimo kot v notranjost usmerjeno 

računovodstvo, ki spremlja in proučuje stanja in gibanja premoženja, prvin, stroškov, 

učinkov in poslovnih izidov posameznih organizacijskih enot celotnega poslovnega 

procesa (Koletnik, 2004, str. 2). 

Od uporabnika in namena je odvisno, kakšne so zahteve po vrsti informacij. V povezavi z 

javnimi sredstvi je večina informacij javnega značaja, zato mora imeti dostop do teh 

informacij širša javnost in s tem državljani kot davkoplačevalci. Vloga računovodstva 

javnih sredstev je povezana tudi z opredelitvijo obsega in dejavnosti širšega 

institucionalnega sektorja države. Specifičnost računovodenja javnih sredstev zato izhaja iz 

specifičnosti zahtev glede finančnega poročanja o porabi javnofinančnih sredstev (Zver, 

2003, str. 14). Evropska komisija je 10. aprila 2007 objavila besedilo tipskega sporazuma o 

dodelitvi sredstev, splošne pogoje za izvajanje projektov in vse pripadajoče obrazce. 26. 

aprila 2007 pa še osnutek navodil za izvajalce projektov 7. okvirnega programa Evropske 

unije, ki skupaj z drugimi pravnimi akti 7. okvirnega programa Evropske unije 

zaokrožujejo sistem prijavljanja in poročanja o izvajanju projektov. V 7. okvirnem 

programu se ukinjajo dosedanji finančni modeli in se uvaja enoten finančni model. Za 

uresničitev zahtev iz tega programa je treba na novo organizirati računovodstvo, ki bo na 

eni strani omogočilo ugotavljanje poslovnega rezultata za celotno univerzo in za 

posamezne članice univerze kot poslovnoizidne enote. Na obeh ravneh je treba zagotoviti 

celovite informacije o poslovanju. Posredni stroški igrajo pri tem pomembno vlogo. 

V magistrskem delu obravnavam organizacijo računovodstva na Univerzi v Ljubljani. V 

preteklosti so bile članice (fakultete in akademije), ki sestavljajo Univerzo v Ljubljani, 

samostojne pravne osebe. Skladno z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
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(2000) so se združile pod eno pravno osebo – Univerzo v Ljubljani. Toda kljub temu, da je 

od te združitve minilo že kar precej časa, fakultete delujejo še vedno precej avtonomno. 

Spremembe na tem področju so se začele uvajati leta 2007. Vsaka od fakultet oziroma 

akademij je imela svoj kontni načrt. Poslovna informatika je trenutno še v fazi izgradnje in 

jo uporablja le nekaj fakultet. Vsaka članica ima svoj sistem računovodenja ter svojo 

organizacijo stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z namenom priprave poročil za 

zunanje in notranje uporabnike informacij. Glede na to, da je Univerza v Ljubljani ena 

pravna oseba, je treba poenotiti sistem računovodenja in računovodske informacije. 

Težave, ki se pojavljajo na tem področju, so precejšnje. Postopek traja že kar nekaj časa. 1. 

januarja 2009 so članice univerze začele uporabljati enotni kontni načrt, v letu 2009 in 

2010 pa bo treba tudi poenotiti organizacijo stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. 

Predvideva se postopno prehajanje članic univerze na enotno informatiko. Menim, da 

enotna informatika niti ne bi bila nujno potrebna, saj sta zbiranje in agregiranje podatkov 

možna tudi na način, da se podatki preko prevajalnih tabel pošiljajo v skupno podatkovno 

skladišče. Na ta način pridobimo podatke, ki jih potem lahko obdelujemo in analiziramo z 

namenom pridobitve informacij za odločanje. Predpogoj za to pa je enotna metodologija 

računovodenja pri vseh članicah univerze. 

Cilj magistrskega dela je proučiti sedanji sistem in možnosti organizacije računovodstva v 

organizaciji s posebno organizacijsko sestavo, kot jo ima Univerza v Ljubljani. Znanja, 

pridobljena s proučevanjem tuje in domače znanstvene ter strokovne literature, želim 

razširiti in poglobiti. Namen magistrskega dela je na podlagi proučitve različnih možnosti, 

prednosti in slabosti posamezne oblike organizacije računovodstva podati predlog 

organiziranosti računovodstva posamezne poslovnoizidne enote – članice univerze.  

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila več znanstvenoraziskovalnih metod, nekatere 

med njimi sem tudi kombinirala.  

Za teoretične opredelitve posameznih področij, ki jih obravnavam v magistrskem delu, sem 

najprej proučila domačo in tujo strokovno literaturo ter razpoložljive vire o računovodstvu 

javnega sektorja in računovodstvu na splošno. Uporabila sem tudi znanje, ki sem ga 

pridobila na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti, ter lastne 

delovne izkušnje, pridobljene pri računovodskem delu. Teorijo, ki je povzeta v 

magistrskem delu, sem povezala s praktičnimi izhodišči, ki jih je treba v računovodstvu 

obvladati. V magistrsko delo je vključena tudi predstavitev računovodenja na Univerzi v 

Ljubljani, v svoji zasnovi in organiziranosti.  

Pri proučevanju sem uporabljala metodo analize vsebine ter metodo deskripcije, ki obsega 

zbiranje, sistematično urejanje in primerjavo obstoječih dognanj. Na koncu sem z 

metodama primerjave in sinteze skušala priti do zaključkov in predloga, kako v obstoječo 

organizacijo vpeljati nov sistem organizacije računovodstva.  
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1 JAVNI ZAVODI 

1.1 Opredelitev javnih zavodov v Sloveniji 

Pravne osebe delimo na pravne osebe zasebnega in pravne osebe javnega prava. Taka 

delitev je potrebna zato, ker je cilj ustanavljanja in delovanja pravnih oseb zasebnega prava 

in pravnih oseb javnega prava različen. Pri prvih je v ospredju zasebni interes, pri drugih 

javni.  

V svetu in Sloveniji veljajo pravila, ki nam pomagajo pri razvrščanju pravnih oseb. Pravne 

osebe zasebnega prava so ustanovljene z zasebnopravnim aktom, ki mora biti v določenih 

primerih sklenjen v obliki javne listine (delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo 

itd.). Ustanovijo jih lahko fizične ali pravne osebe. Mednje uvrščamo gospodarske družbe, 

društva, ustanove, zadruge in zasebne zavode. Njihov položaj je urejen s posebnimi zakoni, 

in sicer z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o društvih, zakonom o ustanovah, 

zakonom o zadrugah in zakonom o zavodih. 

Javnim zavodom je pravica do opravljanja javnih služb dana že z zakonom, glede na 

določbe prvega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (1991). 

Po načelu pluralizma pravnih subjektov se v slovenskem pravnem sistemu pojavljajo javni 

zavodi kot posebna organizacijska oblika pravnih oseb, ki izvajajo družbene dejavnosti. 

Praviloma so nastali s preoblikovanjem organizacij združenega dela, ki so opravljale 

družbene dejavnosti ali dejavnosti posebnega družbenega pomena v socialističnem 

samoupravnem sistemu. Na področju pravne osebnosti se v osnovi ni spremenilo nič, 

bistvena sprememba pa je nastala pri preoblikovanju družbene lastnine v lastnino, pri 

čemer je lastnik premoženja v javnih zavodih praviloma postal ustanovitelj javnega 

zavoda. Kot ustanovitelj se največkrat pojavlja država, ki ne ustvarja partnerskega odnosa 

z javnim zavodom, temveč odnos nadrejenosti države nad delovanjem javnega zavoda, pri 

čemer je za odnose med ustanoviteljem in javnim zavodom značilno poudarjanje vloge 

(lat. gesto imperii) države v razmerju do zavoda kot pravnega subjekta in do njegovega 

delovanja (Ivanjko, 2001, str. 127). 

Zasebni zavodi so pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi 

zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o 

društvih, temveč na podlagi zakona o računovodstvu. 

Zakon o računovodstvu (1999) v 13. členu določa, da pri vodenju poslovnih knjig 

upoštevajo proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava enotni kontni 

načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, pravne osebe zasebnega prava pa kontni 

okvir, ki ga predpiše Slovenski inštitut za revizijo. 

Javni zavodi so osebe javnega prava. Zanje velja, da njihov status in poslovanje ne ureja 

poseben krovni zakon, kot to velja za javne sklade, javne agencije, gospodarske družbe, 

ustanove, društva in druge pravne osebe. Status javnih zavodov je urejen z zakonom o 
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zavodih, ki se smiselno uporablja tudi za javne zavode kot krovni zakon, ter zakoni s 

področja zdravstva, šolstva, kulture in drugo. Zakon o zavodih ureja predvsem status 

zavodov, le nekaj določb tega zakona se izrecno nanaša na status in poslovanje javnih 

zavodov; poleg tega je bil ta zakon sprejet že leta 1991 in kljub dvema novelama ni sledil 

novostim, ki so po spremembah družbeno-ekonomskih odnosov nastale na področjih 

opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb in javnega financiranja. 

Javni zavodi so le ena vrsta zavodov. Opravljajo negospodarske dejavnosti, ki so navedene 

v 1. členu Zakona o zavodih (1991) (dejavnost vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 

športa, zdravstva itd.). Cilj opravljanja teh dejavnosti ne sme biti pridobivanje dobička, 

ampak zadovoljevanje javnega interesa. Zasebne zavode lahko ustanovijo fizične osebe ali 

podjetja ter prav tako opravljajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in 

športa, brez namena pridobivanja dobička.     

Javne zavode ustanovijo država, občina ali mesto, lahko pa tudi druge javnopravne osebe 

na podlagi zakonskega pooblastila z namenom, da zadovoljujejo javne interese na 

posameznih področjih omenjenih negospodarskih dejavnosti. Pomembni javni zavodi, ki 

so ustanovljeni s posebnim zakonom, so Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje. Javni zavodi imajo z ustanovitvijo formalno določene naloge, ki jih morajo 

izpolnjevati, kar pomeni, da zavodi nimajo izbire in se ne morejo sami odločati o vrsti 

dejavnosti, ki jo bodo opravljali. Država oziroma lokalna skupnost kot ustanovitelj je 

principal – nalogodajalec, javni zavodi so kot izvajalci ustanoviteljeve volje njeni agenti – 

izvajalci (Čadež, 2003, str. 3). 

Organ upravljanja je svet zavoda ali drug kolegijski organ, ki sprejema finančni načrt in 

program dela javnega zavoda ter njuno izvajanje in splošne akte. Statut javnega zavoda 

sprejme v soglasju z ustanoviteljem.  

Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ (npr. ravnatelj, rektor). 

Poleg poslovodne funkcije opravlja tudi funkcijo vodenja strokovnega dela, če funkciji 

nista ločeni. Za strokovno delo zavoda skrbi strokovni svet.  

Za osebe javnega prava veljajo drugačna načela in materialno pravo kot za osebe 

zasebnega prava. Eno od osnovnih načel je, da za osebe javnega prava velja za dopustno le 

tisto ravnanje, ki je izrecno določeno, medtem ko je za osebe zasebnega prava dovoljeno 

vse, kar ni izrecno prepovedano. Vse pomembnejša je tudi zahteva, da mora biti poraba 

javnih sredstev ne samo skladna s pravili, ampak tudi smotrna. To pomeni, da so osebe 

javnega prava dolžne porabljati sredstva učinkovito in z njimi ravnati gospodarno. 

Poleg drugačnih temeljnih načel, ki veljajo za poslovanje oseb javnega in zasebnega prava, 

se uporabljajo različno materialno pravo na statusnopravnem in delovnopravnem področju, 

zakonodaja o stečaju, likvidaciji in prisilni poravnavi, revizijska pristojnost računskega 
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sodišča, pravila javnega naročanja, Zakon o javnih financah (1999) ter drugi predpisi s 

področja proračunskega poslovanja in vodenja poslovnih knjig. 

1.2 Financiranje javnih zavodov 

Javni zavodi se lahko financirajo iz javnih ali zasebnih sredstev. Financiranje javnih 

zavodov ne določa Zakon o zavodih (1991), vendar praviloma zakoni oziroma odloki 

povzemajo določila, ki veljajo za financiranje. Po 48. členu tega zakona zavod pridobiva 

sredstva za svoje delo na naslednje načine: 

 od ustanovitelja, 

 s plačili za storitve, 

 s prodajo blaga in storitev na trgu ter 

 iz drugih virov skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 

Zakon podrobneje ne določa oziroma ne razčlenjuje posameznih virov financiranja. 

Sredstva ustanovitelja so vsaj na začetku osnova za poslovanje zavoda, vendar ni nujno, da 

po ustanovitvi ustanovitelj financira izvajanje dejavnosti, zagotavlja pa sredstva za 

investicijska vlaganja v obliki investicijskega transfera. 

Plačila za storitve javni zavod dobi za opravljanje javne službe od financerja za izvedbo 

programa, lahko pa tudi od uporabnika javnih storitev. Lahko gre za sofinanciranje istega 

programa, na primer podiplomski študij, ki ga lahko financira ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo ter uporabnik. Tovrstno financiranje poteka z javnimi 

razpisi po pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna. 

1.3 Pomen javne sluţbe in trţne dejavnosti v povezavi s financiranjem javnega 

zavoda 

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu javni zavod pridobi z opravljanjem 

negospodarskih dejavnosti, zaradi katerih je bil ustanovljen, lahko pa tudi z opravljanjem 

gospodarskih dejavnosti. Vendar mora biti nastopanje na trgu vsekakor njegova stranska 

dejavnost, ker namen ustanovitve javnega zavoda ni pridobivanje presežka (dobička), 

ampak uresničevanje javnega interesa. Ko nastopa na trgu, mora dejavnost izvajati tako, da 

ne posluje z izgubo, ker bi se le-ta sicer morala pokrivati iz javnih sredstev. Po 49. členu 

Zakona o zavodih (1991) pa tudi ustanovitelj (poleg javnega zavoda) odgovarja za 

obveznosti javnega zavoda, če ni določeno drugače. Kot dober gospodar si mora javni 

zavod prizadevati, da ustvari presežek.  

Druga sredstva javnega zavoda, pridobljena za opravljanje njegove dejavnosti, so lahko 

donacije, volila ali podobno. Pri splošnih shemah državnih pomoči vnaprej določenemu 

številu prejemnikov se državne pomoči dodeljujejo po postopku, določenem s pravilnikom 

o izvrševanju proračuna, torej z javnim razpisom. Zakon po posameznih dejavnostih 

natančneje določa vire financiranja. 
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Praviloma pa velja, da resorna ministrstva in lokalne skupnosti v aktih o ustanovitvi, 

navodilih in stališčih natančno določijo, katere tržne dejavnosti lahko opravljajo posamezni 

javni zavodi (Korpič Horvat, 2007, str. 7–8). Javnim zavodom je torej omogočeno, da 

poleg osnovne dejavnosti, za katero so bili ustanovljeni, opravljajo še eno ali več 

spremljajočih dejavnosti, s katero ali katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost in 

skrbijo za optimalnejšo izkoriščenost premoženja, ki ga imajo v upravljanju oziroma v lasti 

(Janc, 2004, str. 135). 

1.4 Spremljanje stroškov v povezavi z dejavnostjo 

Spremljanje stroškov mora biti urejeno tako, da je mogoče po posameznih dejavnostih 

ugotoviti neposredne, posredne spremenljive in stalne posredne stroške, spremljanje 

prihodkov pa tako, da je mogoče ugotoviti prihodke od ustanoviteljev. Pri ugotavljanju 

poslovnega izida javnega zavoda ne govorimo o dobičku kakor pri gospodarskih družbah, 

ampak o presežku prihodkov nad odhodki. Obstajajo določbe, kako se presežek prihodkov 

nad odhodki lahko porabi, v največji meri je namenjen razvoju dejavnosti. Temeljne vrste 

poslovnega izida mora zavod razčlenjevati po posameznih dejavnostih. 

Suhadolnik (2008, str. 173) povzema, da računsko sodišče pri svojih revizijah ugotavlja, da 

nekateri javni zavodi težijo k prikazovanju večjega deleža prihodkov iz tržne dejavnosti in 

manjšega deleža odhodkov tržne dejavnosti, kar po eni strani vpliva na prikazovanje 

večjega obsega poslovanja s prodajo blaga in storitev na trgu, po drugi strani pa na boljši 

izid tega dela poslovanja, kar posledično predstavlja tudi boljšo osnovo tako za izplačilo 

delovne uspešnosti zaposlenim kakor tudi izplačilo dodatne delovne uspešnosti direktorjem 

zaradi uspešnosti pri prodaji blaga in storitev oziroma pred tem enkratne letne nagrade 

direktorjem za uspešno poslovanje. Zato razmejevanju tako prihodkov kakor tudi 

odhodkov na del, ki se nanaša na opravljanje javne službe, in na del, ki se nanaša na 

opravljanje tržne dejavnosti, računsko sodišče posveča precejšno pozornost.  

V povezavi s tržno dejavnostjo je treba vedeti, da bi morala resorna ministrstva natančneje 

opredeliti sodila za razporeditev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, vendar tega 

v večji meri niso storila. V praksi se pojavljajo tudi primeri razmejevanja prihodkov glede 

na plačnika. Prihodki za isto opravljeno storitev se razmejujejo na javno službo, če je 

storitev plačana iz proračuna, oziroma na trg, če jo plačajo uporabniki. Uporabniki 

navadno plačujejo razliko do polne cene ali pa razliko subvencionirajo občine. Glede na 

veljavno zakonodajo tako razmejevanje prihodkov na dejavnosti ni pravilno. V praksi je iz 

pojasnil, ki so trenutno na voljo, mogoče razbrati, da je le malo storitev, ki jih lahko 

opredelimo kot tržno dejavnost. Največkrat gre za storitve fizičnim osebam, ki niso 

vključene v programe, ki jih izvaja javni zavod, ter storitve, opravljene drugim pravnim 

osebam, kot so oddajanje poslovnih prostorov v najem, gostinske storitve, prodaja blaga, 

reklamiranje, sponzoriranje in podobno. 
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1.5 Opredelitev javnih zavodov v svetu 

V svetu ne poznajo pojmovanja organizacijske oblike javnega zavoda, kot jo poznamo v 

Sloveniji. Dejavnosti, ki jih v Sloveniji opravlja javni zavod, v tujini izvajajo organizacije, 

ki so organizirane na ravni države ali lokalne skupnosti. Leta 2003 je Komisija Evropskih 

skupnosti izdala gradivo »Green Paper on Services of General Interest«, ki opredeljuje 

javne službe v javnem interesu. V gradivu je bilo določeno, da dejavnosti negospodarskega 

značaja v splošnem interesu niso predmet pravnega urejanja Skupnosti ter zanje ne veljajo 

pravila o notranjem trgu, konkurenci in državnih pomočeh, toda tudi v tem primeru velja 

pravilo nediskriminacije. Za te zavode pa v tržnem delu dejavnosti veljajo vsa pravila 

evropskega prava, ki veljajo za nastopanje na trgu. 

V Združenih državah Amerike poznajo organizacije, ki so organizirane kot nepridobitne in 

jih zato imenujejo »not-for-profit/nonprofit organizations«. Ustanovljene so zato, da 

ponujajo dobrine in storitve brez namena ustvarjanja dobička (Epstein, Nach & Bragg, 

2008, str. 1160). 

Njihov glavni namen je navadno delovanje na področju pomoči revnim, povečevanje 

blaginje državljanov, ekološka gibanja, promocija ter podpora umetnosti in umetnikov, 

verske, zdravstvene in izobraževalne organizacije in drugo. Te organizacije delujejo na 

podobnem področju kot delujejo organizacije v Sloveniji, ne smemo pa jih zamenjevati z 

javnimi organizacijami (angl. Public sector organizations), kot so lokalna skupnost, 

država, ministrstva in državne institucije itd. Navadno so te organizacije financirane z 

donacijami njihovih ustanoviteljev in članov, del prihodka pa lahko pridobijo tudi na trgu. 

Ureditev javnih zavodov je v različnih evropskih državah različna, pri čemer velja, da 

večina držav nima krovnega zakona, ki bi urejal vse zavode na enoten način, kot je to v 

Sloveniji. Izjema so le nekatere države, ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije (na 

primer Hrvaška, kjer je krovni zakon o ustanovima), in Liechtenstein, kjer so zavodi 

enotno urejeni v civilnem zakoniku. Zavodi so običajno urejeni s področno zakonodajo s 

posebnimi zakoni. Poleg tega za to področje tudi ni enotne evropske zakonodaje (Tičar, 

2005, str. 361). 

V nemški, avstrijski in švicarski ureditvi so javni zavodi opredeljeni kot zavodi javnega 

prava (nem. Anstalt des oeffentliches Rechts). Splošne določbe o njihovem ustanavljanju so 

v zakonu o upravi. Posebne določbe vsebujejo bodisi področni zakoni bodisi celo specialni 

zakoni, ki urejajo posamezno področje. V Avstriji in Nemčiji so na primer izvajalci javnih 

služb opredeljeni v zakonih, ki urejajo posamezno področje (šolstvo, zdravstvo, kulturo 

itd.), oziroma so določeni javni zavodi ustanovljeni na podlagi posebnega zakona, kadar 

javni interes narekuje posebno ureditev – nacionalna televizija ORF v Avstriji (Tičar, 

2004, str. 19). 

V nepridobitnih organizacijah je poslanstvo težko opredeliti na način, ki bi omogočil 

enostavno merjenje dosežkov, saj ti kot temeljno sodilo niso finančni, temveč družbeni. V 

praksi nepridobitnih organizacij, zlasti v svetu, tako pogosto zasledimo, da te za analize, 
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presojanje dosežkov in medsebojne primerjave uporabljajo finančne kazalce, ki jih v 

resnici ni mogoče neposredno povezati z uresničevanjem poslanstva teh organizacij (Rejc, 

2009, str. 40). 

2 POSLOVNOIZIDNE ENOTE 

V literaturi najdemo za poslovnoizidno enoto različne izraze, kot so: profitni center, 

dobičkovno mesto odgovornosti, divizija, strateška poslovna enota itd. Poslovnoizidna 

enota zajema dve vrsti odgovornosti, in sicer dobičkovno mesto odgovornosti in naložbeno 

mesto odgovornosti. Profitni center je organizacijska enota, katere uspešnost se meri kot 

razlika med prihodki in odhodki (Igličar & Hočevar, 1997, str. 347). 

2.1 Dobičkovno mesto odgovornosti 

To je enota v podjetju, v kateri imajo poslovodje odgovornost za odločanje o stroških 

(odhodkih) in tudi o prihodkih poslovanja. Dobičkovna mesta odgovornosti namreč 

prodajo večji del proizvodnje zunanjim kupcem ter prosto izbirajo dobavitelje materiala, 

blaga in storitev (Hočevar, 1995, str. 118). Če potegnemo vzporednice med 

organiziranostjo dobičkovnega mesta odgovornosti, ki je umeščeno v podjetje, bi ugotovili, 

da je na tak način tudi posamezna članica univerze organizacijsko umeščena v 

organizacijsko obliko Univerze v Ljubljani. Članice, ki so del univerze, so ravno tako s 

svojim poslovodstvom odgovorne za odločanje o stroških (odhodkih) in tudi v veliki večini 

o prihodkih poslovanja. Prihodke sta sicer v veliki meri določili država z Uredbo o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do 2009 (2008) ter Agencija za 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z razpisi raziskovalnih programov in 

projektov. Kljub temu imajo članice univerze možnost s svojim delovanjem pridobiti 

dodatne prihodke iz drugih virov za pedagoško, raziskovalno in drugo dejavnost ter tako 

neposredno vplivajo tudi na količino prihodkov, s katerimi razpolagajo.  

Bistvo organiziranja dobičkovnih mest odgovornosti je spodbujanje odločanja in pobud na 

nižjih organizacijskih ravneh.  

2.2 Naloţbeno mesto odgovornosti 

To je oblika posamezne enote podjetja, katere poslovodja ni odgovoren le za stroške 

(odhodke) in prihodke enote, ampak tudi za investirani kapital, torej za količino 

porabljenih sredstev v proizvodnem procesu. Cilj tega mesta je torej doseči določeni 

poslovni izid z najmanjšimi potrebnimi sredstvi, pri čemer je pomembno, da se za vse 

naložbene izdatke, namenjene naložbenemu mestu odgovornosti, obračunajo tudi stroški 

kapitala. Danes so naložbena mesta odgovornosti oblikovana kot večje enote v podjetju ali 

pa kar celotna podjetja v skupini podjetij. Če potegnemo vzporednico na primer z Univerzo 

v Ljubljani, potem lahko ugotovimo, da posamezne članice v precejšni meri ustrezajo tudi 

naložbenemu mestu odgovornosti. Specifičnost v javnem sektorju je tudi ta, da sredstva za 

investicije v nepremičnine in osnovna sredstva v veliki meri prispeva država. Toda tudi 
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tukaj imajo članice univerze možnost, da z lastno dejavnostjo pomembno prispevajo h 

količini sredstev, namenjenih za investicije v nepremičnine in opremo.  

Sodobna tržna ekonomija sili podjetja, prav tako pa lahko tudi rečemo enako za javne 

zavode, da se razvijajo in povečujejo. Večja kot je poslovnoizidna enota, bolj je na trgu 

lahko konkurenčna in ima več možnosti za ustvarjanje svojih konkurenčnih prednosti. Če 

želijo podjetja preživeti, morajo proizvajati zelo kakovostne proizvode ob čim manjših 

stroških. Enako bi veljalo tudi za javne zavode, ne glede na način organiziranosti. Bistvena 

sestavina zmanjševanja stroškov je tudi uvajanje nadziranja stroškov in ugotavljanje 

odgovornosti za nastale stroške. V teoriji je znanih več metod za nadziranje stroškov ter 

ugotavljanje primernega obsega stroškov za zahtevano kakovost proizvoda in storitev. 

Zlasti pri velikih poslovnih subjektih je hierarhična organiziranost, za katero je značilno, 

da se odločitve sprejemajo na najvišji organizacijski ravni, neustrezna. Ravnateljstvo se ne 

more ukvarjati z vsakodnevnimi dogodki in sprejemati vsakodnevnih odločitev. 

Odgovornost ravnateljstva je v tem, da mora sprejemati dolgoročne odločitve in oblikovati 

strategijo poslovnega subjekta.  

2.3 Prednosti in pomanjkljivosti mest odgovornosti 

Strokovna literatura, ki obravnava mesta odgovornosti (in to je vsaka novejša knjiga o 

poslovodnem računovodstvu), navaja koristi in težave, ki jih prinaša organizacija mest 

odgovornosti.  

Kot bistvene prednosti prenašanja odgovornosti na nižje enote Kavčičeva, Klobučar 

Mirovičeva in Vidičeva (2007, str. 171–172) podrobneje predstavljajo: 

1. Organizacije so razdeljene na manjše enote, in to olajša nadzor. 

2. Odločitve se sprejemajo na ravni, na kateri so poslovodje najbolje seznanjeni s tem, 

kako reševati težave, in s tem, kako so te nastale. 

3. Odločitve se sprejemajo hitreje, saj se lahko nižji odgovorni poslovodje odzivajo na 

težave hitreje, podjetje je bolj prožno, to pa omogoča hitrejši odziv na potrebe 

kupcev. 

4. Z imenovanjem nižjih odgovornih poslovodij za posamezne enote se prepreči 

obremenitev ravnateljstva podjetja s preveč informacijami o vsakdanjih vprašanjih 

poslovanja, saj se tiste, ki so pomembne za odločanje na nižji ravni, uporabijo že 

tam. 

5. Nižji odgovorni poslovodje imajo moč sprejemati odločitve, zato sta prizadevnost 

in zadovoljstvo z delom večja, saj dejansko sodelujejo pri poslovodenju podjetja. 

6. Nižji odgovorni poslovodje si lahko pridobijo spretnost poslovodenja in tako 

postanejo možni kandidati za ravnateljstvo podjetja. 
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7. Nižji odgovorni poslovodje so močno motivirani, da delujejo tako, kot je za 

podjetje najustrezneje. S tem ko si prizadevajo za največje doseganje svojih koristi, 

dosegajo tudi cilje podjetja. 

8. Takšno podjetje ustvarja in širi podjetniško ozadje. 

9. Strateški položaj podjetja s samostojnimi enotami je močnejši. Različnost 

proizvodov in storitev zmanjšuje poslovno tveganje. 

10. Razvija se tekmovalni duh, in to vodi k prenovam in boljšemu usmerjanju podjetij. 

11. Ravnateljstvo podjetja se lahko zaradi razbremenitve od vsakdanjih odgovornosti 

za usmerjanje podjetja osredotoči na strateško načrtovanje in sprejemanje 

dolgoročnih poslovnih odločitev. 

12. Oživi se izmenjavanje informacij na nižji ravni, saj se ne prenašajo po osrednjem 

informacijskem sestavu na ravni podjetja kot celote. 

13. Zmanjšajo se splošni stroški, predvsem tisti, ki zadevajo osrednje skupne službe, 

saj v njih ne potrebujejo več toliko strokovnih kadrov.  

Taka oblika organiziranosti s seboj prinese tudi neugodne posledice in omejitve, na katere 

moramo biti pozorni. Kavčičeva et al. (2007, str. 172–173) navajajo:  

1. Usklajevanje med posameznimi deli podjetja je težje. Deli podjetja, ki so 

oblikovani kot mesta odgovornosti, imajo namreč različne proizvode in storitve ter 

različne proizvajalne procese; to lahko zmanjša potrebo po sodelovanju z drugimi 

enotami v podjetju. 

2. Posamezni deli tekmujejo za sredstva, ki jih ima podjetje v omejenem obsegu, in to 

lahko zahteva obsežno usklajevanje. 

3. Če ni ustreznega spodbujevalnega sestava, lahko poslovodje nižjih enot delujejo v 

prid svojim interesom, ne pa splošnim interesom podjetja. 

4. Večja samostojnost delov podjetja utegne povečati potrebo po dodatnih strokovnih 

zaposlencih, to pa poveča stroške. 

5. Različnost posameznih delov podjetja lahko vodi do neskladnega sestava in zato do 

slabega izmenjevanja informacij med posameznimi deli. Lahko povzroči celo 

težave v obnašanju, te pa slabo vplivajo na podjetje. 

6. Če je podjetje povezano navpično, lahko prevelika decentralizacija otežuje nadzor 

nad kakovostjo. 

7. Notranja konkurenca med deli podjetja lahko postane nezdrava, zlasti če se 

poslovodje nanjo osredotočijo in pri tem pozabijo na konkurenco zunaj podjetja. 
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3 RAČUNOVODSTVO JAVNEGA ZAVODA 

3.1 Splošno o računovodstvu javnega zavoda 

Javni zavodi morajo po 9. členu Zakona o računovodstvu (1999) ločeno spremljati 

poslovanje ter izkazovati izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za 

opravljanje javne službe ter s sredstvi, pridobljenimi na trgu (s prodajo blaga in storitev). 

Javni zavodi so dolžni izkazovati in predložiti ustrezne izkaze za: 

 sredstva, pridobljena z opravljanjem javne službe, ki se financira iz javnih financ; 

 druga sredstva za opravljanje javne službe, pridobljena s plačili za storitve, ter 

 sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu. 

 

Gre za ločeno spremljanje in izkazovanje sredstev, katerega namen je omogočiti 

preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Ločeno 

izkazovanje sredstev po virih omogoča pregled nad zakonitostjo in smotrnostjo porabe 

sredstev ter pridobivanjem sredstev za opravljanje posameznih dejavnosti. Javni zavodi so 

prvenstveno dolžni izvajati programe javne službe, za kar so ustanovljeni. 

Z ločenim izkazovanjem virov sredstev dosežemo pregled vrst sredstev, ki jih zavod 

pridobi z opravljanjem posameznih dejavnosti. To je pomembno zaradi razmejevanja 

stroškov, ki nastajajo pri opravljanju posameznih vrst dejavnosti. Zato se morajo pri 

kalkuliranju cen proizvodov in storitev javnih zavodov upoštevati vsi stroški tržne 

dejavnosti ter še sorazmeren del splošnih stroškov, pri katerih mora biti obvezno vključen 

tudi ustrezni del amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih 

sredstev. Ker gre za tržno dejavnost, pa tudi dobiček. Kakšen dobiček bo vračunan v 

prodajno ceno, je odvisno od konkurence na trgu in poslovne politike javnega zavoda. 

Cene tržne dejavnosti naj bi bile že določene pred začetkom poslovanja na trgu. 

Priporočljivo je, da jih sprejme svet zavoda, da lahko na njihovo višino vpliva tudi 

ustanovitelj; to je pomembno predvsem, če gre za opravljanje večjega obsega tržne 

dejavnosti. 

3.2 Davčni vidik pridobitne in nepridobitne dejavnosti javnega zavoda 

Smisel dovoljevanja opravljanja tržne dejavnosti v javnem zavodu je poleg dopolnitve 

temeljne dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen in se opravlja v javnem interesu, 

uporabljanje ustvarjenih presežkov za razvoj dejavnosti, razširitev dejavnosti, izboljšanje 

kakovosti oziroma zmanjšanje porabe javnih sredstev. 

Ko javni zavod nastopa na trgu, mora imeti enak položaj kot vsi ostali gospodarski subjekti 

in ne sme biti privilegiran. Manjše fiskalne obremenitve bi vodile v zagotavljanje boljšega 

položaja zavoda na trgu in s tem v nelojalno konkurenco na trgu v primerjavi z drugimi 

gospodarskimi subjekti.  
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Področje fiskalnih obremenitev ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (2006), ki 

v 9. členu opredeljuje pravico do oprostitve davka za zavezance, ki so ustanovljeni za 

opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

Po tem členu so davka oproščeni zavezanci, ki so bili po posebnem zakonu ustanovljeni za 

opravljanje nepridobitne dejavnosti (zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične 

stranke, zbornice, reprezentativni sindikati), seveda ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo 

skladno z namenom ustanovitve in delovanja. V vsakem primeru so zavezanci dolžni 

plačevati davek iz opravljanja pridobitne dejavnosti, oprostitev velja le za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti. Prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in dejanski 

oziroma sorazmerni stroški te dejavnosti se izvzemajo iz davčne osnove. 

Navedena opredelitev oprostitve plačevanja davka od nepridobitne dejavnosti, kot jo 

določata 9. in 27. člen Zakona o davku od dohodku pravnih oseb (2006), predstavlja z 

vsebinskega vidika nadaljevanje predhodne ureditve na podlagi Zakona o davku od 

dohodkov pravnih oseb (2004), ki je oprostitve opredeljeval v 9. in 19. členu.  

Na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (2006) je ministrstvo za finance 

pripravilo Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (2007). Pravilnik 

podrobneje določa za namene ugotavljanja davčne osnove pri zavezancu, ki je ustanovljen 

za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno 

dejavnost, oziroma opredeljuje dohodke za opravljanje pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (2006). Za 

pridobitno dejavnost se tako šteje vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 

pridobivanja dobička, oziroma druga dejavnost, z opravljanjem katere zavezanec konkurira 

na trgu z drugimi osebami, zavezanci po tem zakonu. 

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (2007) v 3. členu določa 

dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzemajo iz davčne 

osnove po 27. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (2006): 

 donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali 

naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena 

Zakona davku od dohodkov pravnih oseb (2006) od fizičnih ali pravnih oseb brez 

obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih 

kupci so te osebe; 

 članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek 

članov zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini 

članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene 

proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec daje članom 

ali njihovim povezanim osebam; 

 volila in dediščine; 
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 prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavodu za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

 

Po 4. členu navedenega pravilnika se za pridobitne prihodke štejejo zlasti: 

 dohodki iz opravljanja javne službe; 

 namenska javna sredstva; 

 bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, ter obresti za vezane vloge 

pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri 

bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od 

obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 EUR letno; 

 dividende in drugi odhodki iz naložb; 

 dohodki od prodaje in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in 

nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, 

običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca; 

 dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev; 

 plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali 

delavnicah, ki jih organizira zavezanec; 

 dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. 

 

V pravilniku so navedene najbolj tipične vrste dohodkov, ki se pojavljajo pri 

opredeljevanju nepridobitne in pridobitne dejavnosti, v praksi je treba upoštevati 

posebnosti posamezne vrste pravne osebe iz 9. člena Zakona o davku od dohodka pravnih 

oseb (2006) ter seveda dejstva in okoliščine v posameznih primerih. 

Po posebni določbi 6. člena pravilnika se pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb za 

leto 2007 nista uporabljali prva in druga alineja 4. člena tega pravilnika. Od 1. januarja 

2008 pa se navedeni določbi uporabljata v celoti za vse zavezance po zakonu. Tako se od 

1. januarja 2008 vsa sredstva, ki jih zavezanci pridobijo iz sredstev javnih financ v obliki 

subvencij, dotacij ali drugih namenskih javnih sredstev, vključno s sredstvi za opravljanje 

javne službe, štejejo za pridobitne dohodke. 

Po zakonodaji pred letom 2007 je bilo določeno, da javni zavod plačuje davek od dohodka 

pravnih oseb le od presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti. 

Presežki prihodkov nad odhodki iz opravljanja javne službe pa so bili neobdavčeni. Lahko 

predvidevamo, da se je država zaradi precejšnjih presežkov javnih zavodov iz opravljanja 

javne službe odločila, da tudi ta segment obdavči. Spremembe so začele veljati že leta 

2008. Kar se tiče sredstev, namenjenih financiranju javnega zavoda iz proračuna za 

opravljanje njegove osnovne dejavnosti, je bilo že sedaj pravilo, da je bilo treba 

neporabljena sredstva v tekočem letu za opravljanje javne službe vrniti v proračun, tako da 

presežki niso mogli nastati. Presežki iz javne službe, največkrat pridobljeni iz 

neproračunskih sredstev, so se v preteklosti v precejšnji meri namenili za nakup osnovnih 
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sredstev in investicije. Ta sredstva so bila pomembna, saj so se državni investicijski 

transferi javnim zavodom vsako leto zniževali. 

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (2007) v poslovanje javnih 

zavodov vnaša nove nejasnosti, saj se enaki izrazi uporabljajo tudi v drugih zakonih, ne 

pomenijo pa enako. Mislim, da bi zakonodajalec lahko bolj ustrezno poimenoval pravilnik. 

Saj se pridobitna dejavnost v drugih predpisih imenuje tržna dejavnost, nepridobitna 

dejavnost pa javna služba.  

3.3 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu javnih zavodov  

Javni zavod lahko pri poslovanju ustvari presežek prihodkov nad odhodki, a ga ne sme 

razporejati po svoji presoji, temveč ga lahko uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, 

če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. Zakon o računovodstvu (1999) v 19. členu 

določa, da lahko javni zavod presežek razporedi le v skladu z zakonom in odločitvijo 

ustanovitelja. 

Vprašanje je, kaj zajema »opravljanje in razvoj dejavnosti«, ali to vključuje tudi plače za 

zaposlence oziroma ali veljajo omejitve izplačevanja plač za delovno uspešnost tudi za 

sredstva, pridobljena na trgu. 

Sredstva javnega zavoda je treba obravnavati kot celoto, kot sredstva ene pravne osebe, ne 

glede na ločeno izkazovanje virov financiranja. Opravljanje in razvoj dejavnosti se prav 

tako nanašata na celotno poslovanje javnega zavoda, torej na vse dejavnosti in stanja, ki 

vplivajo na njegove prihodke oziroma odhodke. Zato je treba upoštevati tudi delo 

zaposlencev oziroma strošek dela. To pomeni, da se presežki javnega zavoda lahko 

namenijo tudi za izplačila plač in drugih prejemkov zaposlencev. Pri tem je treba 

upoštevati prisilne predpise in kolektivne pogodbe, ki veljajo za plače in druge prejemke. 

V preteklosti je bilo treba za izplačilo povečane uspešnosti prositi za soglasje ustanovitelja, 

sedaj po novi zakonodaji to ne bo več potrebno. Treba bo izpolnjevati pogoje iz Uredbe o 

delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (2008).  

1. julija 2004 je začel veljati Zakon o sistemu plač javnih uslužbencev (2007). Novi zakon 

naj bi uredil plačni sistem v javnem sektorju in odpravil nesorazmerja. Zakon, ki je veljal 

že štiri leta, pa se ni uporabljal. Končno je zaživel v praksi s 1. avgustom 2008.  

Vlada je leta 2008 sprejela Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu (2008). Ta uredba določa prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter zgornji 

obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz opravljanja dejavnosti 

prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z drugim odstavkom 22. i člena Zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju (2007). Subjekti, za katere velja uredba, so javni zavodi in javne 

agencije, ki so na podlagi pravilnika, ki ureja sestavljanje letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, določeni uporabniki enotnega 

kontnega načrta. Posredni uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz te uredbe 

z obrazcem Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki 
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je priloga k Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, uporabnike proračuna in 

druge osebe javnega prava (2002). 

Izplačana delovna uspešnost iz opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev mora biti v 

letnem poročilu posrednih proračunskih uporabnikov izkazana posebej. Prikazani morajo 

biti tudi viri financiranja teh izplačil. Pri kulturnih organizacijah, pri katerih je možno 

izplačevati dodatno delovno uspešnosti iz nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe, je 

treba v letnem poročilu zagotoviti tudi te podatke. 

V zvezi z izvajanjem te uredbe pričakujemo še pojasnila ministrstva. Obseg sredstev za 

plačilo delovne uspešnosti iz presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja dejavnosti 

prodaje blaga in storitev določi minister s pravilnikom, vendar ta obseg sredstev znaša 

največ 60 % razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na 

trgu, na področju kulturnih dejavnosti pa dodatno največ 25 % vseh nejavnih prihodkov 

preteklega leta za izvajanje javne službe. Proračunski uporabnik, ki izplačuje delovno 

uspešnost iz presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja dejavnosti prodaje blaga in 

storitev, mora v finančnem načrtu za tekoče leto določiti akontativni obseg sredstev za ta 

namen. V uredbi najdemo določilo, da je možno za te vrste izplačila nameniti tudi sredstva, 

ki so pridobljena na javnih razpisih mednarodnih projektov, zmanjšana za stroške izvajanja 

projekta.  

Za izvajanje te uredbe je pomembno določilo, kaj so prihodki, pridobljeni s prodajo blaga 

in storitev na trgu. V zakonodaji imamo za različne namene uporabljenih precej določb, ki 

opredeljujejo, kaj je tržna dejavnost, tako da so uporabniki pri uporabi zakonodaje 

zmedeni. Za potrebe tega zakona je bilo določeno, da so prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu tisti prihodki, ki jih je proračunski uporabnik pridobil z dejavnostjo, ki jo je 

opravljal poleg javne službe, kakor je opredeljena v področnih zakonih, nacionalnih 

programih in njegovem ustanovitvenem aktu. Za oblikovanje obsega sredstev za delovno 

uspešnost, ki jih pridobimo iz presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja dejavnosti 

prodaje blaga in storitev na trgu, ne moremo uporabiti sredstev, pridobljenih iz šolnin za 

izredni študij. 

Proračunski uporabnik, ki v letnem poročilu za preteklo leto izkaže, da med letom ni 

izplačal celotnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz presežka prihodkov nad 

odhodki iz opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, lahko izplačilo delovne 

uspešnosti, ki se nanaša na preteklo leto, opravi v tekočem letu.  

Za izplačilo delovne uspešnosti iz presežka prihodkov nad odhodki iz opravljanja 

dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu bo treba pripraviti merila za delitev in izpolniti 

precej obrazcev. Predpogoj za ta izplačila so ustrezni bilančni izkazi in finančni načrti. Kot 

sledi iz zakonodaje, bo presežkov, ki jih lahko namenimo za izplačilo delovne uspešnosti, 

malo, zato ne moremo pričakovati, da bi se na podlagi le-teh plače v javnem sektorju 

povečale v večji meri. Od presežka prihodkov pridobitne dejavnosti se bo skladno z 
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Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb (2006) plačeval še davek od dohodka pravnih 

oseb tako, da bo osnova za izračun mase za tržno delovno uspešnost še nižja. 

V uredbi je še določba, da mora posredni proračunski uporabnik izkazovati izpolnjevanje 

pogojev iz 22. j člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (2007) za razdelitev 

sredstev, in sicer, da v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in 

odhodke oziroma presežek za izvajanje javne službe ter vsaj izravnane prihodke in 

odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Ta določba je razumljiva, saj je na podlagi 

zakonodaje treba najprej pokriti iz prihodkov trga morebitno izgubo na javni službi, šele 

nato je možno oblikovati maso sredstev za tržno uspešnost.  

Ob izgubi na tržnem delu poslovanja je treba najprej v naslednjem letu s trga pokriti 

izgubo preteklega leta, saj se ta ne sme pokrivati v breme javne službe. 

3.4 Vodenje poslovnih knjig po nastanku poslovnega dogodka in po nastanku 

denarnega toka 

Posredni proračunski uporabniki morajo voditi svoje knjige dvojno, in sicer po nastanku 

poslovnega dogodka in hkrati po denarnem toku – izvajati morajo tako imenovano 

evidenčno knjiženje za potrebe sestavitve različnih izkazov, ki so predpisani z zakoni in 

pravilniki, ki jih izdajajo pristojna ministrstva. Navedene zahteve vodijo v podvajanje dela 

in metodološko neenotnost podatkov, saj se za različne namene združujejo različni podatki. 

Eden izmed ciljev, ki so zapisani tudi v Strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ 

v RS za obdobje od 2005 do 2008 (2005), je vzpostavitev učinkovitega sistema finančnega 

poslovodenja, ki zajema vzpostavitev in izvajanje: 

 načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, 

 računovodenja in poročanja, 

 varovanja sredstev pred izgubo, oškodovanjem in goljufijami z namenom doseči 

zastavljene cilje proračunskega uporabnika. 

 

Iz vsebine strategije je razvidno tudi, da finančno poslovodenje zajema: 

 postavljanje in sporočanje vrednosti in ciljev, 

 spremljanje doseganja ciljev, 

 zagotavljanje odgovornosti, 

 ohranitev vrednosti. 

 

Za izboljšanje in prenovo funkcije računovodenja strategija predvideva naslednje 

aktivnosti: 

a) Izvedba vsebinskih sprememb na področju računovodenja v javnem sektorju, pri 

čemer gre predvsem za uvajanje računovodenja po računovodskem načelu nastanka 
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poslovnega dogodka, kar bo podlaga za neposredno poročanje v skladu z 

metodologijo evropskega sistema računov (ESA 95). 

 

b) Sestavljanje popolne premoženjske bilance in ugotavljanje neto vrednosti ter s tem 

neposredno zagotavljanje podatkov za spremljanje državne finančne statistike (GFS 

2001). V letu 2008 so bila izdana dopolnjena navodila za pripravo premoženjske 

bilance za leto 2007, ker se je v preteklosti dogodilo, da se obveznosti in terjatve 

med javnimi zavodi ter državo z njenimi enotami niso v celoti pobotale, kar je 

pomenilo, da premoženjska bilanca države ne izkazuje pravilnega neto premoženja 

države. Posamezne premoženjske bilance javnih zavodov so se do septembra 2008 

še usklajevale in kontrolirale; na podlagi teh napotkov so bila pripravljena še 

podrobnejša navodila za pripravo premoženjske bilance v prihodnjih letih.  

 

c) Izboljšati strukturo zaposlencev v računovodstvu, glede na izobrazbo ter tudi glede 

na zahtevnost in obseg dela, pri čemer se ena od možnih rešitev kaže tudi v 

oblikovanju centraliziranih računovodskih služb za več manjših proračunskih 

uporabnikov. Centralizirane računovodske službe bi lahko imele ustrezno 

usposobljene kadre za izvajanje posameznih del in nalog v računovodstvih – te 

službe bi prišle v poštev pri manjših proračunskih uporabnikih, ki sedaj uporabljajo 

storitve knjigovodskih servisov, za večje proračunske uporabnike pa ne bi bile 

ustrezne. 

 

č)  S spremembo predpisov in dodatnim specialističnim izobraževanjem zagotoviti, da 

je za računovodstvo (računovodjo) posameznega proračunskega uporabnika lahko 

odgovoren (pooblaščen) le računovodja z ustreznim nazivom – certifikatom – 

preizkušeni računovodja javnega sektorja. 

 

Računovodstvo je temeljna informacijska dejavnost v poslovni celoti, ki obsega sistemsko 

celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega 

predračunavanja, računovodskega nadziranja ter računovodskega analiziranja sredstev, 

obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov. Vse navedeno je združeno 

v vsebini računovodske funkcije. Osnovna kategorija računovodskega evidentiranja 

(knjigovodenja) so poslovni dogodki. Poslovni dogodek je vsak posel, ki spremeni kako 

sredstvo, obveznosti do virov sredstev, prihodek ali odhodek. 

Vsak poslovni dogodek mora biti zapisan v knjigovodski listini. Iz določb 3. in 4. člena 

Zakona o računovodstvu (1991) ter Slovenskega računovodskega standarda 21 – 

Knjigovodske listine je razvidna osnovna opredelitev knjigovodske listine: to je v posebni 

obliki sestavljen zapis o nastalih poslovnih dogodkih. Knjigovodska listina mora biti 

sestavljena tako, da nedvoumno, torej resnično, zakonito in časovno opredeljeno, izkazuje 

nastanek posameznega poslovnega dogodka. 
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Velja tudi pravilo, da morajo biti vse sestavljene knjigovodske listine evidentirane v 

poslovnih knjigah. Pri evidentiranju in obravnavi sprememb gospodarskih kategorij v 

poslovnih knjigah obstajata dva načina, in sicer računovodsko načelo nastanka poslovnega 

dogodka in računovodsko načelo denarnega toka. 

Računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka pomeni, da se spremembe 

gospodarskih kategorij v poslovnih knjigah evidentirajo takrat, ko poslovni dogodki 

nastanejo, in to ne glede na to, kdaj so bili plačani. 

V Zakonu o računovodstvu (1991) ter Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava (2003) pa je določena temeljna opredelitev 

pripoznavanja prihodkov in odhodkov oseb javnega prava, ni pa opredeljeno obravnavanje 

sprememb ostalih gospodarskih kategorij. Za prihodke in odhodke je navedeno, da se 

evidentirajo po računovodskem načelu denarnega toka, kar pomeni, da se prihodek 

oziroma odhodek evidentira, ko sta izpolnjena dva osnovna pogoja, in sicer: 

 poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, 

je nastal; 

 nastal je denarni tok – prišlo je do prejema ali izplačila v denarju ali njegovega 

ekvivalenta. 

 

Temeljno opredelitev je minister, pristojen za finance, na podlagi 4. odstavka 15. člena 

Zakona o računovodstvu (1991) dopolnil in določil, da se za tiste pravne osebe javnega 

prava, ki pridobivajo prihodke iz opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter 

iz drugih neproračunskih virov, prihodki in odhodki pripoznajo po računovodskem načelu 

nastanka poslovnega dogodka. 

Za vse ostale gospodarske kategorije (sredstva, obveznosti do virov sredstev), za katere ni 

določena posebnost pri obravnavanju oziroma evidentiranju v poslovne knjige, se 

spremembe teh gospodarskih kategorij v poslovnih knjigah prikažejo ob nastanku 

poslovnega dogodka. Tudi v računovodskih izkazih se poroča v obdobju njihovega 

nastanka. 

Na navedeni zakonski osnovi so pripravljeni vsi podzakonski predpisi, ki so izdani na 

podlagi Zakona o računovodstvu (1991) in se nanašajo na osebe javnega prava. 

Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov pri izvrševanju proračuna se odraža tako v 

poslovnih knjigah proračuna kakor tudi v poslovnih knjigah neposrednih proračunskih 

uporabnikov, ki so v proračun države ali občine vključeni prek posebnega dela proračuna – 

finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov. 

V poslovnih knjigah proračuna in neposrednih proračunskih uporabnikov se evidentirajo 

vse spremembe gospodarskih kategorij sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov 

in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov. Pri evidentiranju sprememb 

posameznih vrst gospodarskih kategorij se uporabljata obe računovodski načeli: 
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 Računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka se uporablja za evidentiranje 

sprememb gospodarskih kategorij sredstev in obveznosti do virov sredstev. 

Posredno se prek kontov bilance stanja izkazujejo tudi obračunani in neplačani 

prihodki ter obračunani in neplačani odhodki, vendar ne vsi, temveč samo tisti, za 

katere so bile sestavljene ustrezne knjigovodske listine o nastanku poslovnega 

dogodka ter le-te poslane tudi v računovodske službe proračuna in neposrednih 

proračunskih uporabnikov. 

 Računovodsko načelo denarnega toka se uporablja za evidentiranje sprememb 

gospodarskih kategorij prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 

izdatkov. S tem je zagotovljena možnost medsebojne primerjave podatkov, 

izkazane v zaključnem računu proračuna in zaključnih računih finančnih načrtov 

posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov ter letnih poročil proračuna in 

posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov. 

 

V Sloveniji uporabljamo za računovodsko izkazovanje izvrševanja proračuna modificiran 

model računovodskega načela denarnega toka, ki pa je delno že nadgrajen z izkazovanjem 

podatkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

Prednosti obstoječega sistema: 

 računovodsko načelo denarnega toka se uporablja že dolgo vrsto let; 

 enostavno poročanje; 

 primerljivost podatkov v proračunskem in računovodskem izkazovanju; 

 enostavno razumljive metode in pristopi k delu; 

 sistem zagotavlja tudi podatke o neplačanih terjatvah in neporavnanih obveznostih 

za vse tiste poslovne dogodke, za katere so bile v računovodstvo proračuna in 

proračunskih uporabnikov posredovane ustrezne knjigovodske listine; 

 na osnovi podatkov o sredstvih in virih sredstev se lahko na podlagi bilance stanja 

in poslovnih knjig pripravi premoženjska bilanca posameznega proračunskega 

uporabnika ter v nadaljevanju tudi konsolidirana premoženjska bilanca države in 

občin. 

 

Slabosti obstoječega sistema: 

 načrtovanje in poraba javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 

in drugih izdatkov temelji na sredstvih in ne na virih sredstev; 

 sedanji sistem ne daje enotnih informacij o sredstvih in virih sredstev za tiste 

gospodarske podkategorije, za katere računovodstvo ne prejme ustreznih 

knjigovodskih listin; 

 sedanji sistem nadzornike, kljub določbam zakona o javnih financah, ne sili k 

doslednemu spremljanju plačil iz vira javnofinančnih prihodkov, za katere je 

nadzornik odgovoren, kar pomeni, da je dan premajhen poudarek celotni izterjavi 

javnofinančnih prihodkov. 
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V svetu v zadnjih letih narašča interes, da bi tudi vladne organizacije in ustanove javnega 

sektorja prešle na računovodenje na podlagi nastanka poslovnega dogodka, kot to velja za 

zasebni sektor. Odbor za javni sektor Mednarodne zveze računovodij si je zastavil nalogo, 

da bo razvil celoten niz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor in 

zagotovil njihovo čim širšo uporabo. 

Samo nekaj držav v svetu uporablja sistem obračunane realizacije v celoti, obstaja pa 

naraščajoči trend uporabe tega načela kot del obsežnih sprememb, ki se dogajajo na 

področju finančnega poslovodenja (Božičnik, 2003, str. 54).  

Mnenja glede uvedbe računovodenja na podlagi nastanka poslovnih dogodkov so deljena. 

Dejstvo namreč je, da računovodenje na podlagi nastanka poslovnih dogodkov ne temelji 

na sredstvih, temveč na virih sredstev, kar pomeni, da tako notranji kot tudi zunanji 

uporabniki informacij lahko pridobijo popolne informacije o finančnem položaju države, 

občine, neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika ter ob ustrezni 

konsolidaciji tudi države. S takim načinom računovodenja ni omogočeno le finančno 

poročanje, ampak tudi finančno upravljanje. 

Slovenija pri računovodenju pri pravnih osebah javnega prava v veliki meri že uporablja 

oziroma izvaja računovodenje na osnovi nastanka poslovnega dogodka. Na ta način 

gospodarske kategorije že pripoznavajo javni zavodi, agencije, inštituti in druge osebe 

javnega prava, ki pridobivajo prihodke in odhodke s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz 

drugih neproračunskih virov. Za proračun države in občin, neposredne proračunske 

uporabnike državnega in občinskega proračuna, javne sklade, Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa se pri 

evidentiranju gospodarskih kategorij uporablja modificirano računovodsko načelo 

denarnega toka, saj se na ta način v poslovnih knjigah zajemajo tudi spremembe 

gospodarskih kategorij bilance stanja. Na ta način je vzpostavljena tudi primerjava 

proračunskega in računovodskega izkazovanja sprememb gospodarskih kategorij zaradi 

izvrševanja proračuna države in občin. 

4 POMEN RAČUNOVODSKIH POROČIL KOT NOSILCEV INFORMACIJ 

4.1 Splošna opredelitev računovodskih informacij 

Računovodska poročila kot zbir informacij nam pomagajo, da se lažje odločimo o 

bodočem poslovanju oziroma bodočih poslovnih odločitvah. V pomoč so nam tudi pri 

kontroli izvajanja obstoječih poslovnih odločitev.  

Sodobno računovodstvo, posebej še poslovodno računovodstvo, se razvija. Priča smo 

hitremu razvoju računovodskih tehnik, ki jih uporabljamo za obvladovanje stroškov, 

načrtovanje, kontroliranje, merjenje uspešnosti in ovrednotenje strateških odločitev. 

Spreminja se tudi tradicionalna vloga računovodij v podjetjih, ki se vse bolj vključujejo v 

proces odločanja. 
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Računovodstvo je sestavljeno iz štirih funkcij: 

 knjigovodstva, 

 računovodskega predračunavanja, 

 računovodskega nadziranja in 

 računovodskega analiziranja. 

 

Vse štiri funkcije so računovodski del širšega obravnavanja podatkov. Samo knjigovodstvo 

obravnava in beleži podatke o preteklosti. Računovodsko predračunavanje je del funkcije, 

ki obravnava podatke o prihodnosti. Računovodski nadzor nadzira obravnavo podatkov. 

Računovodska analiza pa je del funkcije, ki analizira podatke. Z računovodskim 

spremljanjem poslovanja se ukvarjata knjigovodstvo in računovodsko načrtovanje, z 

računovodskim proučevanjem poslovanja pa računovodsko nadziranje in analiziranje. 

Uporabnike računovodskih informacij lahko razdelimo v dve kategoriji, in sicer: 

 Zunanji uporabniki – niso člani organizacije, ampak jih zanima njeno finančno 

stanje. Navadno so to lastniki podjetij, banke, dobavitelji, kupci, država in drugi. 

Država navadno predpiše, katere so minimalne obvezne informacije, ki jih mora 

podjetje posredovati zunanjim uporabnikom. 

 Notranji uporabniki – to so načeloma vsi člani organizacije, vendar ima le 

poslovodstvo možnost, da lahko informacije koristno uporabi pri odločanju. 

Celotno računovodstvo delimo na finančno in stroškovno. Delitev izhaja iz razmejitve med 

dvema posebnima, vendar med seboj tesno povezanima področjema poslovanja, in sicer 

med področjem poslovanja z drugimi in področjem poslovanja znotraj samega poslovnega 

sistema (Turk & Melavc, 1994, str. 37). Tako je finančno računovodstvo računovodsko 

spremljanje in proučevanje zunanjega poslovanja, stroškovno pa spremljanje in 

proučevanje notranjega področja poslovanja. 
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Nastanek računovodskih informacij lahko prikažemo s sliko 1. 

 

Slika 1: Nastanek računovodskih informacij 

RAČUNOVODSTVO

KNJIGOVODSTVO
RAČUNOVODSKO

ANALIZIRANJE
RAČUNOVODSKO

PREDRAČUNAVANJE
RAČUNOVODSKO

ANALIZIRANJE
RAČUNOVODSKO

NADZIRANJE

Evidentiranje,
zasnovano na
popolnem ali

reprezentativnem 
zbiranju in ustaljenem
urejanju podatkov o

prihodnosti, ki z
uporabo denarne

merske enote
omogoča prikazovanje

delov prihodnjega 
poslovanja.

Dokumentirano in
strogo formalno 

evidentiranje vseh
posameznih poslovnih

procesov in stanj.

Presojanje in 
pojasnjevanje stanja

in uspešnosti
poslovanja, 

zasnovano na 
primerjanju podatkov v

računovodskih
obračunih in

računovodskih 
predračunih

(ugotavljanje odmikov,
vzrokov, posledic).

Sprotno presojanje
pravilnosti

računovodskih
podatkov in

odpravljanje pri tem
ugotovljenih 

nepravilnosti (dnevno
pregledovanje prejetih

računov ali drugih
obračunskih

dokumentov, dnevno 
pregledovanje

knjiženja in 
blagajniškega 
poslovanja).

Računovodski predračun
- investicijski odhodki
- tekoči odhodki

Obračuni (za notranje in 
zunanje uporabnike)

R A Č U N O V O D S K E   I N F O R M A C I J E

 
Vir: Kolenc T., Prenova računovodskega sistema v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2003, str. 47. 

 

4.2 Poslovodno računovodstvo 

Turk, Kavčič in Kokotec - Novak  (2001, str. 18) navajajo, da poslovodno računovodstvo 

ni posebna vrsta računovodstva, za katero je značilno specifično področje spremljanja in 

proučevanja pojavov. Prav tako tudi ni tretja vrsta računovodstva, poleg finančnega, ki 

spremlja in proučuje sintetično celoto podjetja in tistih posameznosti, ki se pojavljajo v 

njegovem razmerju do okolice, ter poleg stroškovnega računovodstva, ki podrobno 

spremlja in proučuje pojave v notranjem delu podjetja. Z izrazom poslovodno 

računovodstvo se označuje tisti del celotnega računovodstva, ki pripravlja računovodske 

informacije, potrebne pri odločanju v sklopu posameznega podjetja. Zaradi tega lahko 

govorimo tudi o poslovodnem vidiku računovodstva. Tako bi lahko označevali del 

finančnega računovodstva in tudi del stroškovnega, nikakor pa ne njune celote.  
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V preteklosti se je za poslovodno računovodstvo uporabljal tudi izraz upravljalno 

računovodstvo, toda sedaj je v rabi izraz poslovodno računovodstvo. 

V literaturi najdemo navedene nekatere bistvene razlike med poslovodnim in finančnim 

računovodstvom (Igličar & Hočevar, 1997, str. 265): 

1. Nujnost 

Finančno računovodstvo mora v skladu z državnimi, bančnimi, borznimi in podobnimi 

predpisi nujno zbirati in urejati zahtevane podatke. Nasprotno pa poslovodno 

računovodstvo ni predpisano. Poslovodje zahtevajo poslovodne računovodske informacije 

glede na to, kolikšno je njihovo pričakovanje koristnosti teh informacij nad stroški 

oblikovanja le-teh. 

2. Namen 

Namen finančnega računovodstva je v izdelovanju računovodskih poročil za zunanje 

uporabnike. Poslovodne računovodske informacije uporabljajo poslovodje za planiranje, 

usklajevanje in nadziranje. 

3. Uporabniki 

Uporabniki finančnih računovodskih informacij so največkrat »neznani«. Nasprotno so 

uporabniki poslovodnih informacij znani, to so vodje in ljudje, ki jim pomagajo te 

informacije analizirati. 

4. Računovodski standardi 

Pri izdelovanju računovodskih poročil se morajo upoštevati veljavni računovodski 

standardi. Za oblikovanje računovodskih poslovodnih informacij je veliko pomembneje, da 

so uspešne, kot pa da se skladajo z računovodskimi standardi. 

5. Enota 

Finančne računovodske informacije so izražene v denarnih enotah, poslovodne informacije 

pa velikokrat tudi v drugačnih enotah (število zaposlencev, delovne ure). 

6. Natančnost informacij 

Vodstvo potrebuje informacije hitro, in se mora večkrat zadovoljiti s približno informacijo. 

Finančne računovodske informacije so pripravljene bolj skrbno in natančno. 

7. Obseg poročila 

Finančno računovodsko poročilo obsega dejavnost določene organizacije v celoti. 

Poslovodno računovodstvo pa je osredotočeno na manjše dele dejavnosti organizacije, na 

primer po posameznih oddelkih in po drugih organizacijskih enotah. 
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8. Odgovornost 

Vodstvo organizacije odgovarja po zakonu (pred javnostjo) za verodostojnost finančnih 

računovodskih poročil. Napačne poslovodne računovodske informacije nimajo podobnih 

posledic. Posledice so vidne šele posredno prek odločitev vodstva in prek uspešnosti 

poslovanja organizacije. 

Pri pregledu strokovne literature s tega področja ugotovimo, da sicer različni avtorji 

različno formulirajo opredelitev poslovodnega računovodstva, vendar so si enotni, da je to 

računovodstvo, ki pripravlja informacije za odločanje. 

V zadnjih dveh desetletjih je bilo razvitih kar nekaj novih tehnik za ugotavljanje in 

obvladovanje stroškov, za potrebe planiranja, kontrole in ocenjevanja uspešnosti ter za 

ovrednotenje strateških odločitev (Ittner & Lacker, 2001). Nekateri avtorji so nove tehnike 

združili kar pod okvir nove discipline, ki so jo poimenovali strateško poslovodno 

računovodstvo (Palmer, 1992; Szendi & Shum, 1999; Guilding, Cravens & Tayles, 2000; 

Hoque, 2001). Pridevnik strateško naj bi označeval, da naj bi bila vrsta poslovodnega 

računovodstva orientirana v potrebe vrhovnega managementa (Roslender, 1995). 

Pri pregledu literature ugotovimo, da avtorji strateško poslovodno računovodstvo podobno 

kot tradicionalno oziroma navadno opredeljujejo z naborom (strateško orientiranih) 

računovodskih tehnik, ki sodijo v njegov okvir (npr. Ward, 1992; Palmer, 1992; Tomkins 

& Carr, 1996; Szendi & Shum, 1999; Guilding et al., 2000; Hoque, 2001). Večina naštetih 

avtorjev pri sestavi takega nabora izhaja iz obstoječih računovodskih tehnik in nato presoja 

njihovo »strateško orientiranost«. Glede izhodišč, ki izhajajo iz literature, je bila dosežena 

dokajšnja soglasnost, da so strateško orientirane tiste tehnike, ki izpolnjujejo naslednja 

pogoja: 

 usmerjenost v zunanje okolje podjetja, 

 usmerjenost v prihodnost (dolgoročno). 

 

Poslovodno računovodstvo mora zagotavljati informacije, ki bodo vodstvu podjetja 

pomagale načrtovati in nadzorovati poslovanje. Tako ga lahko opredelimo tudi kot 

dejavnost zbiranja, analiziranja in posredovanja informacij za vodstvo podjetja (Kaplan & 

Atkinson, 1989, str. 1). 

Poslovodno računovodstvo se primarno ukvarja z zbiranjem podatkov, analiziranjem, 

procesiranjem, interpretiranjem in komuniciranjem – z namenom oblikovanja informacij za 

vodje, s ciljem, da le-ti učinkoviteje načrtujejo, sprejemajo odločitve in nadzirajo izvajanje 

(Lucey, 1992, str. 1). 

Računovodstvo mora zagotoviti take računovodske informacije, ki omogočajo kar 

najboljše presojanje, ocenjevanje in poslovno odločanje. Pomembno je, da so poročila 

zanesljiva ter ne vsebujejo pomembnih napak in pristranskih stališč. Informacije se lahko 

podajo glede na zahtevo vodstva v obliki teksta, tabelaričnih in grafičnih prikazov. 
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Poročila je treba primerno oblikovati. Priporočljivo je, da se poročilo začne s povzetkom 

glavnih točk. 

Pustatičnik (2009, str. 8) je mnenja, da nepredvidljivost poslovnega okolja lahko 

zmanjšamo s kratkoročnim vnaprejšnjim vrednotenjem rentabilnosti proizvodnih in 

prodajnih načrtov podjetja. Za kakovostno ocenjevanje rezultatov pa je ključnega pomena 

poznavanje vrst in narave stroškov, ki vstopajo v sistem kalkulacij posameznih izdelkov. 

Njegovo trditev lahko prenesemo na področje poslovanja javnih zavodov, saj je tudi na tem 

področju ključnega pomena poznavanje vrst in narave stroškov ter njihovo obvladovanje. 

4.3 Zakonske podlage za vodenje računovodstva javnega zavoda 

Javni zavodi so posredni proračunski uporabniki in zanje velja enotni kontni načrt. 

Poslovne knjige morajo voditi na podlagi Zakona o računovodstvu (1999). Poleg tega so 

dolžni upoštevati tudi zakon o javnih financah in druge predpise, ki veljajo za proračunske 

uporabnike. Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o javnih financah (1999) je 

minister za finance izdal pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava, s katerim je določil dve sestavini letnega 

poročila za posredne proračunske uporabnike, ki veljata tudi za javne zavode: 

 računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil, ter  

 poslovno poročilo. 

 

Po Zakonu o javnih financah (1999) so dolžni sestaviti poročilo o doseženih ciljih in 

rezultatih, katerega vsebina je podrobneje določena v 16. členu Navodila o pripravi 

zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

(2000). Vsebinsko ni velike razlike med poslovnim poročilom ter poročilom o doseženih 

ciljih in rezultatih poslovanja glede na vsebino, ki je opredeljena v 16. členu omenjenega 

navodila. 

Točna vsebina poslovnega poročila ni določena. 27. člen Pravilnika o sestavljanju letnih 

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (2002) določa, 

da mora biti njegova vsebina prilagojena področju, na katerem uporabnik enotnega 

kontnega načrta deluje. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je sestavni del poslovnega 

poročila. Njegova vsebina je določena v 16. členu omenjenega navodila in vsebuje vse 

bistvene sestavine poslovanja. 

4.4 Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

Za pripravo računovodskih izkazov se uporabljajo naslednje zakonske in druge pravne 

podlage: 

 Zakon o javnih financah (1999); 
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 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (2000); 

 Zakon o računovodstvu (1999); 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (2002); 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (2002); 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (2003); 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (2005); 

 drugi računovodski predpisi in Slovenski računovodski standardi (2005), ki veljajo 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava; ter 

 pravilnik o računovodstvu in računovodska pravila, ki jih sprejme javni zavod. 

4.5 Izkazi in poročila javnega zavoda ob zaključku leta  

Na podlagi zakonskih določil javni zavodi ob zaključku poslovnega leta pripravijo 

naslednje izkaze in poročila: 

 bilanco stanja; 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka; 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov; 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov; 

 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti; 

 stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev; 

 stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil; 

 izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov; 

 izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ ter  

 računovodsko poročilo, v katerem so navedena pojasnila k navedenim postavkam 

bilančnih izkazov. 

Pomembno je, da poslovne knjige in poročila ločeno prikazujejo prihodke in odhodke po 

vrstah dejavnosti zaradi razmejevanja sredstev javnih financ ter sredstev, pridobljenih na 

trgu. Zakon o računovodstvu (1999) v 9. členu posebej določa, da mora ta razmejitev 

omogočiti ocenjevanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz 

javnih financ.  
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5 UNIVERZA V LJUBLJANI KOT PRIMER ORGANIZIRANOSTI JAVNEGA 

ZAVODA S SAMOSTOJNIMI POSLOVNOIZIDNIMI ENOTAMI 

5.1 Predstavitev Univerze v Ljubljani 

Na podlagi dokumenta Poslanstvo Univerze v Ljubljani, ki ga je sprejel senat Univerze v 

Ljubljani na svoji seji 7. maja 1996, Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in 

razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na 

vseh področjih znanosti in umetnosti, kot so humanistika, družboslovje, jezikoslovje, 

umetnost, medicina, naravoslovje in tehnologija. Na osnovi lastnega raziskovanja ter 

lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki 

so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega 

razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Pri tem spodbuja 

interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. 

Svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjuje z drugimi univerzami in 

znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v svetovno zakladnico 

znanja in iz nje prinaša znanje v slovenski prostor. Sodeluje z gospodarstvom in 

storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, vlado in lokalnimi skupnostmi ter 

drugimi ustanovami civilne družbe. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in 

izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju.  

Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in 

drugih sodelavcev ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. 

Svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na 

načelih (povzeto po: Poslanstvo Univerze v Ljubljani, sprejel Senat Univerze v Ljubljani, 

7. maja 1996): 

 profesionalne odličnosti oziroma zagotavljanja čim višje kakovosti; 

 akademske svobode sodelavcev, posebej svobode ustvarjalnosti; 

 avtonomije v odnosu do države, politike, kapitala, cerkva; 

 humanizma in človekovih pravic, vključujoč enakost možnosti in solidarnost. 

 

Univerza v Ljubljani, s sedežem na Kongresnem trgu 12, je bila ustanovljena 1. septembra 

1919. Njena zgodovina pa je bila začrtana že veliko prej in sega v začetek 17. stoletja, ko 

so v Ljubljani nastale jezuitske šole. Sledilo je licejsko obdobje, ki pa je trajalo vse do prve 

polovice 19. stoletja. Prelomno leto je bilo leto 1848, ki je rodilo prvo idejo o slovenski 

univerzi v Ljubljani, ki pa v smislu zahtev tedanjih rodoljubov ni bila tako skromna, kot so 

nekateri mislili, ampak je zahtevala popolno univerzo z vsemi štirimi fakultetami. Od leta 

1898 do 1914 je bila opravljena večina pripravljalnih del za vzpostavitev tega 

inavguralnega in tudi konstitutivnega elementa slovenstva. Od samega začetka so bile v 

univerzo vključene filozofska, pravna, medicinska (dva pripravljalna letnika), tehniška in 

teološka fakulteta. V prvem študijskem letu 1919/20 je na petih fakultetah študiralo 969 
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študentov, danes, po 90 letih uspešnega delovanja, pa na Ljubljanski univerzi študira čez 

50.000 študentov na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah. Pridruženi članici Univerze 

v Ljubljani sta od leta 2003 Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška 

knjižnica Univerze v Ljubljani.  

5.2 Zakonske podlage za delovanje Univerze v Ljubljani 

V pravnem prometu nastopa univerza kot pravna oseba v svojem imenu in za svoj račun. 

Njene članice so zavodi brez pravne subjektivitete, ki v imenu in za račun univerze 

izvajajo dejavnost nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega razvojnega in 

raziskovalnega programa, za katere sredstva zagotavlja Republika Slovenija. Članice so 

hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe ter nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu 

in za svoj račun pri izvajanju dejavnosti iz 16. člena Statuta Univerze v Ljubljani (2005), 

ko v skladu z določili Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (2000) in Zakonom o 

visokem šolstvu (2006) s soglasjem ustanovitelja opravljajo tudi drugo izobraževalno, 

raziskovalno, umetniško, razvojno in svetovalno dejavnost oziroma druge s tem povezane 

dejavnosti, ki so naštete v prilogi statuta. Univerza odgovarja za obveznosti iz svoje 

dejavnosti z vsem svojim premoženjem, članice pa s svojim, kadar opravljajo dejavnosti iz 

16. člena Statuta Univerze v Ljubljani (2005). 

5.3 Organi Univerze v Ljubljani 

Organi Univerze v Ljubljani so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet; vodi, 

predstavlja in zastopa jo rektor. Ima štiri prorektorje, od katerih lahko eden po pisnem 

pooblastilu nadomešča rektorja ob odsotnosti. 

Rektor oziroma rektorica vodi, zastopa in predstavlja univerzo, s tem da zlasti:  

1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze ter za izvajanje njenih obveznosti, 

določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze; 

2. podpisuje listine univerze in pogodbe, ki jih sklepa univerza; 

3. sklicuje in vodi seje senata univerze; 

4. usklajuje izobraževalno, raziskovalno in razvojno oziroma umetniško ter drugo 

delo članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva; 

5. s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, 

raziskovanega in razvojnega, umetniškega ter strokovnega dela; 

6. skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti univerze; 

7. izmed kandidatov, ki jih potrdi senat univerze, izbere prorektorje; 

8. na predlog senata članice imenuje dekana članice; 

9. na predlog dekana članice odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja 

pedagoških delavcev, njihovih prerazporeditvah med članicami znotraj univerze in 

soglasjih za njihovo delo zunaj univerze; 

10. opravlja promocije doktorjev znanosti; 

11. podeljuje nagrade in priznanja univerze; 
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12. poroča o delu univerze senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju; 

13. izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora univerze; 

14. določa sistemizacijo delovnih mest na univerzi; 

15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti 

univerze. 

Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in 

skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze. V svoji sestavi ima sistematizacijsko 

komisijo, po potrebi pa lahko ustanovi še druge komisije in delovna telesa. 

Upravni odbor ima devet članov, in sicer:  

1. tri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (učiteljev, 

znanstvenih delavcev in sodelavcev); 

2. enega predstavnika drugih delavcev, ki delajo na univerzi; 

3. enega predstavnika študentov; 

4. enega predstavnika delodajalcev ter  

5. tri predstavnike ustanovitelja. 

V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji. Mandat članov 

upravnega odbora je štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve.  

Naloge upravnega odbora so: 

1. skupaj s senatom sprejema statut univerze; 

2. sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno materialno poslovanje 

in delovna razmerja; 

3. po predhodnem soglasju senata univerze sprejema letni program dela in program 

razvoja univerze ter spremlja njuno uresničevanje; 

4. sprejema finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo; 

5. sprejme merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih 

sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih 

dejavnosti; 

6. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno 

poslovanje univerze; 

7. daje predhodno soglasje ob sprejemanju nove članice v univerzo; 

8. daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih; 

9. sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest; 

10. na predlog članic sprejema sklepe o šolninah in prispevkih za študij; 

11. sprejema odločitve o upravljanju premoženja univerze; 

12. sprejema poslovnik o svojem delu; 

13. sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze. 
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Senat je najvišji strokovni organ univerze – za člane senata (senatorje) so lahko izvoljeni 

učitelji članic, ki so zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in študenti. Za člana 

senata univerze je lahko izvoljen tudi učitelj medicinskega kliničnega predmeta, ki ni 

zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom. 

Za člana senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika 

dodiplomskega študija. Po položaju je član senata rektor. Mandatna doba članov senata iz 

vrst učiteljev je štiri leta, iz vrst študentov pa dve. Član senata je lahko ponovno izvoljen.  

Naloge senata so: 

1. sooblikuje nacionalni program visokega šolstva ter nacionalni program 

raziskovalnega in razvojnega dela; 

2. oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih 

ukrepov za njeno uresničitev; 

3. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze;  

4. skupaj z upravnim odborom sprejema statut univerze;  

5. odloča o sprejemu nove članice v univerzo, prenehanju članstva v univerzi in 

drugih statusnih spremembah članic; 

6. sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalnega, umetniškega ter 

raziskovalnega in razvojnega dela univerze; 

7. določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju; 

8. potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze; 

9. daje soglasje k temam doktorskih disertacij; 

10. na predlog senata članice sprejema študijske programe; 

11. na predlog članice imenuje člane programskega sveta podiplomskega študija; 

12. sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem 

izobraževanju; 

13. določa vsebino in obliko evidenc in dokumentacije, ki se vodijo v visokošolskem 

izobraževanju za študente; 

14. daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih zavodov; 

15. daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete; 

16. sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev; 

17. imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze;  

18. sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev 

umetniških disciplin; 

19. povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze; 

20. daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti ter sprejema usmeritve za 

izboljšanje znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic; 

21. enkrat letno sprejema samoevalvacijsko poročilo; 

22. pripravlja in sprejema elemente meril, po katerih se presoja pedagoška 

usposobljenost učiteljev; 

23. na predlog senata članice voli v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika; 
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24. prek habilitacijske komisije daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v 

naziv ali izvolitev v višji naziv za učitelje in znanstvene delavce, razen za redne 

profesorje in znanstvene svetnike; 

25. odloča o pritožbi kandidata zoper odločitev senata članice univerze o izvolitvi v 

naziv;  

26. odloča o pritožbi zoper odločbo senata članice v postopku priznavanja tujega 

izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja; 

27. odloča o podelitvi častnega doktorata, naziva "zaslužni profesor" in naziva "častni 

senator Univerze v Ljubljani"; 

28. sprejema študijski koledar; 

29. v drugem krogu voli rektorja; 

30. potrjuje kandidate za prorektorje;  

31. imenuje komisijo in odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje 

izobraževanja v primeru interdisciplinarnih študijskih programov oziroma 

programov, ki jih ne izvaja nobena članica; 

32. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja svoje 

pristojnosti; 

33. opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, statutom ali drugim 

splošnim aktom univerze. 

Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Sestavljajo ga predsedniki 

študentskih svetov članic univerze, če ima članica več kot tisoč študentov, pa tudi 

podpredsednik študentskega sveta članice. Člani študentskega sveta na svoji prvi seji 

izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika. 

Študentski svet lahko ob izvolitvi predsednika in podpredsednikov izvoli tudi njihove 

namestnike. 

 

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet obravnava in daje 

pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze ter vseh zadevah, ki se nanašajo na 

pravice in dolžnosti študentov. Oblikuje tudi mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli 

člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna telesa iz vrst študentov. 

Univerza v Ljubljani je v letu 2008 dosegla celotni prihodek v višini 308,887 milijona 

evrov, kar je za približno 8,7 % več kot v letu 2007. Z izvajanjem javne službe je bilo 

ustvarjeno 87 % prihodka, s prodajo blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost) pa 13 % 

skupnih prihodkov. Izvajanje javne službe Univerze v Ljubljani v letu 2008 je bilo 75-

odstotno financirano iz prihodkov javnih financ, ki zajemajo sredstva državnega proračuna 

in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije, ter 25-

odstotno iz neproračunskih virov. Pretežni del neproračunskih virov izvajanja javne službe 

predstavljajo šolnine izrednega in podiplomskega študija. S tržno dejavnostjo Univerza v 

Ljubljani pridobiva prihodke z izvajanjem zdravstvene dejavnosti, organiziranjem 

izobraževalnih seminarjev, raziskovalnih nalog in projektov, pridobljenih iz gospodarstva, 

založništvom in drugo. 
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5.4 Financiranje Univerze v Ljubljani 

Na področju financiranja visokošolskih organizacij je spremembe prinesel Zakon o o 

visokem šolstvu (2004). Te spremembe so vplivale tako na status univerze kot tudi na 

način financiranja in upravljanja s sredstvi javnih financ. Bistvene spremembe, ki so bile 

uvedene na podlagi tega zakona, so: 

 univerza je postala avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni 

visokošolski zavod s posebnim položajem; 

 univerza je postala lastnik premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih virov; 

 spremenjen je bil način zagotavljanja sredstev (73. člen), ki pomeni: 

a) da se univerzam in drugim visokošolskim zavodom zagotavljajo sredstva za 

študijsko dejavnost, obštudijsko dejavnost, investicije in vzdrževanje in 

razvojne naloge, 

b) da se sredstva določijo ob upoštevanju študijskega področja, števila vpisanih 

študentov v študijskem letu in števila diplomantov v preteklem koledarskem 

letu, 

c) da se sredstva dodelujejo univerzi in ne več posameznim članicam/fakultetam, 

akademijam, 

č) da v postopku priprave državnega proračuna univerze in samostojni 

visokošolski zavodi pristojnemu ministrstvu za visoko šolstvo predložijo 

finančno ovrednoten letni program dela. 

 

1. januarja 2004 je začela veljati Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov, članic univerze, od leta 2004 do 2008 (2003). Na podlagi navedenih zakonskih 

sprememb se je začela reforma načina financiranja visokošolskih zavodov. Vse naštete 

spremembe so pomenile tudi temelj programskega financiranja in gospodarjenja s sredstvi 

Univerze v Ljubljani kot avtonomne institucije.  

Bistvene značilnosti financiranja na podlagi uredbe so: 

1. Sredstva za študijsko dejavnost se dodeljujejo integralno, kar pomeni za celotno 

univerzo skupaj, vključujoč sredstva za plače in materialne stroške ter nekatere 

specifike in projekte, ki so bili prej financirani ločeno po namenih (na primer: za 

asistente stažiste, za nekatere posebne oblike izvajanja programov po akademijah), 

ločeno se še vedno vodijo investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema, razvojne 

naloge in nacionalno pomembne naloge. 

 

2. Visokošolski zavodi so prejeli letna sredstva za študijsko dejavnost (LSZ), ki so 

bila sestavljena iz dveh sestavin: osnovnih letnih sredstev (OLSZ) in normativnih 

letnih sredstev (LNSZ). Osnovna letna sredstva pomenijo odstotek (v letu 2005 

77,5 % sredstev iz leta 2004 do v letu 2008 60 % sredstev iz leta 2007) celotnih 

sredstev, prejetih iz proračuna v preteklem letu, in so ostanek starega načina 

financiranja. Normativna letna sredstva so bila izračunana na podlagi števila 
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študentov in diplomantov ob upoštevanju faktorja študijske skupine (v uredbi je 

bilo navedenih šest študijskih skupin s faktorji od 1,00 – družboslovne vede do 4,5 

– medicina in umetniške akademije). 

 

3. Univerza lahko (v okviru 10 %) razdeljuje sredstva članicam sama, po lastnih 

kriterijih oziroma merilih, ki jih sprejme upravni odbor univerze. 

 

4. Univerza prevzema večjo odgovornost za gospodarnost in učinkovitost v 

poslovanju in razpolaganju z javnimi sredstvi. 

 

5. Nadzor ministrstva je usmerjen v namensko porabo sredstev, kontrolo elementov za 

izračun sredstev (vpisani študenti, število diplomantov) ter pregled letnih poročil, ki 

vključujejo tudi poročila o doseženih ciljih in rezultatih. 

 

Vlada je oktobra 2008 sprejela Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov od leta 2004 do 2009 (2008). Predlagane spremembe naj bi odpravile nekatere 

ključne pomanjkljivosti uredbe iz leta 2003. Obenem se je vlada zavezala, da bo zagotovila 

dodatna sredstva za študijsko dejavnost, ki so potrebna za uresničitev določil omenjene 

uredbe v višini 11, 2 milijona evrov. 

Z uredbo se je tudi spremenil način delitve sredstev s tem, da se v študijske skupine 

razvrščajo študijski programi in ne več visokošolski zavodi. S tem se zagotavlja enak način 

financiranja podobnih študijskih programov, uvrščenih v enako področje ali podpodročje 

na podlagi mednarodne klasifikacije izobraževanja (ISCED 97).  

V prehodnih določbah uredbe sta določena minimalna vrednost sredstev za univerze in 

samostojne visokošolske zavode ter dodatno povečanje osnovnih sredstev univerz zaradi 

novonastalih dejstev, kot so sprememba kadrovske strukture Univerze na Primorskem in 

veliko število novih študijskih programov, dodatno financiranje tekočih stroškov 

Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani ter novi študijski programi na novi članici Univerze 

v Mariboru, ki je izvajanje študijskih programov začela v študijskem letu 2008/2009. V 

prehodnih določbah se določata tudi pravna podlaga za financiranje Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu do začetka izvajanja študijskih programov in način 

financiranja študijskih programov druge bolonjske stopnje. 

V zvezi s financiranjem visokega šolstva se vsako leto pojavljajo zamude, ki so povezane z 

rebalansi proračuna, dogovori med ministrstvi, univerzo in drugimi visokošolskimi zavodi. 

Dogovarjanje, povezano z višino sredstev za poslovanje tekočega leta, se navadno zavleče 

globoko v poletje. Tako zavlačevanje je nesmiselno, ker se pripravljajo finančni načrti in 

programi dela, ki vsebujejo kadrovski, finančni in vsebinski plan, brez znanih finančnih 

sredstev, ki so potrebna za njihovo izvedbo. Znana so samo proračunska izhodišča, ki jih 

upošteva pri planiranju državni proračun. Tako je priprava programa dela kot finančnega 

načrta le ugibanje oziroma seznam želja v prihajajočem letu, ki pa je podprt s še neznanimi 

finančnimi viri. Za dobro poslovanje je treba že pred začetkom poslovnega oziroma 
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študijskega leta vedeti, s kakšnimi sredstvi proračunski uporabnik razpolaga, ker le na 

osnovi znanih finančnih virov lahko planira svoje poslovne aktivnosti.  

V praksi se pogosto dogaja, da so sredstva ministrstva nakazana v zadnjih treh mesecih 

koledarskega leta. Ker je visokošolski zavod kot proračunski uporabnik dolžan sredstva v 

skladu s pogodbo porabiti v koledarskem letu in jih ne more prenašati v naslednje 

koledarsko leto, se je že večkrat zgodilo, da je bilo treba neporabljena sredstva vrniti v 

državni proračun. 

V preteklosti so bili visokošolski zavodi financirani na podlagi zahtevkov, ki so bili 

pripravljeni na osnovi posameznih stroškov poslovanja (plače, materialni stroški, 

investicijsko vzdrževanje itd.) – upoštevala so se samo sistematizirana in odobrena delovna 

mesta ter plače za te zaposlence. Sredstva za materialne stroške poslovanja visokošolskega 

javnega zavoda so bila določena na podlagi normativov in izračunana v točkah. Poleg tega 

so bili visokošolski javni zavodi upravičeni še do sredstev za investicijsko vzdrževanje in 

nadomestitve opreme za pedagoški proces. Sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje in 

nadomestitev opreme se tudi po novi uredbi nakazujejo posebej ter predstavljajo majhen 

delež v vseh sredstvih, ki jih pridobi visokošolski javni zavod. 

Priprava uredbe o financiranju je pomenila željo, da se v financiranje visokega šolstva 

vnese stabilnost. Vnaprej naj bi bilo znano, kakšni so kriteriji za določitev obsega sredstev 

za študijsko dejavnost (študenti, diplome itd.). 

V tujini se je v veliki večini držav najbolj obneslo financiranje, ki javnemu zavodu v fiksni 

višini (60–80 %) nameni sredstva za bazično delovanje (plače sistematiziranega 

pedagoškega osebja), 40–20 % pa se določi variabilno glede število študentov in po merilih 

za ugotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda. 

6 PRIPRAVA POROČIL UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ZUNANJE IN 

NOTRANJE UPORABNIKE  

6.1 Program dela in poslovno poročilo 

V programu dela Univerze v Ljubljani so celostno zajeti njeni dolgoročni in strateški cilji. 

Začrtajo se izvedbene naloge, ki se bodo izvajale na področju izobraževalne, raziskovalne, 

mednarodne, knjižnične, obštudijske in drugih dejavnosti. 

Sestavni del programa dela univerze je tudi kadrovski načrt, ki podpira izvedbene naloge, 

načrt investicij za doseganje planiranih nalog ter načrt investicijskega vzdrževanja in 

nakupa opreme. 

V programu dela so navedene izvedbene naloge za doseganje cilja in pričakovani rezultati 

oziroma kazalci, s katerimi merimo doseganje postavljenih letnih ciljev. Na osnovi 
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programa dela ob koncu leta pripravimo tudi poslovno poročilo, ki izkazuje realizacijo 

postavljenih ciljev.  

Priprava programa dela se začne na rektoratu, kjer se pripravijo navodila in tabele, ki 

sledijo iz sprejete strategije Univerze v Ljubljani ter navodil Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo (MVZT). Članice univerze na podlagi navodil in tabel pripravijo 

svoje programe dela, ki se na rektoratu združijo v celosten program dela za Univerzo v 

Ljubljani. 

Na osnovi programa dela za posamezno leto se po zaključku poslovnega leta pripravi 

poslovno poročilo. Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti, ki se je do leta 2008 

pripravljalo ločeno, se prikaže v poslovnem poročilu univerze in njenih članic kot posebno 

poglavje. 

Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti za leto 2008 ima dva dela: 

 

 Povzetek stanja kakovosti na vseh področjih (dejavnostih): 

a) izobraževanje, 

b) raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, 

c) mednarodna dejavnost, 

č) knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost, 

d) investicije in vzdrževanje, prostori in oprema, 

e) informacijski sistem, 

f) človeški viri in osebje, 

g) storitve za študente, tutorstvo, študentski svet in interesna dejavnost. 

 

Pri oceni stanja se uporabljajo kazalniki kakovosti ter strateške usmeritve univerze 

in njenih članic. 

 

 Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti – sestava in 

delovanje komisije oziroma organa, zadolženega za kakovost, priprava dokumentov 

za sistem kakovosti, inštrumentov in kazalcev kakovosti, izvajanje študentskih 

anket o pedagoškem delu ter drugih anket in analiz, morebitne zunanje evalvacije 

in akreditacije. 

6.2 Finančni načrt 

Finančni načrt izhaja iz programa dela ter finančno ovrednoti zastavljene cilje in naloge. Je 

pomemben segment pri poslovanju Univerze v Ljubljani. 

Njegova priprava poteka v več fazah: 

 poznavanje prioritetnih ciljev ministrstva ter ostalih izhodišč za programsko in 

finančno načrtovanje; 

 opredelitev letnih ciljev, izhajajoč iz poslovanja in dolgoročnih ciljev univerze; 
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 opredelitev aktivnosti in kazalnikov oziroma pričakovanih rezultatov; 

 opredelitev potrebnih resursov (kadrovskih, prostorskih, opreme, finančnih) ter 

 ocena tveganj uresničevanja programa dela. 

  

Neposredna povezava med finančno ovrednotenimi programi posrednih proračunskih 

uporabnikov in neposrednimi uporabniki oziroma ministrstvi je opredeljena že v Zakonu o 

javnih financah (1999). V 26. členu zakon določa, da morajo pristojna ministrstva na način 

in v roku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, zahtevati od posrednih uporabnikov 

državnega proračuna, da jim pošljejo podatke, potrebne za pripravo finančnih načrtov 

ministrstev, kot podlaga za pripravo državnega proračuna. 

Univerza kot posredni proračunski uporabnik je dolžna upoštevati določbe Zakona o javnih 

financah (1999) ter Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih proračunskih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (2001). V 7. členu teh navodil je 

določeno, da mora biti finančni načrt posrednega proračunskega uporabnika usklajen z 

njegovim programom dela ter pripravljen na način, kot je to predpisano za obrazložitev 

finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v uredbi o 

podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna. 

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost, je svoje strateške cilje opredelilo v 

Nacionalnem programu visokega šolstva in izhodiščih (2002) ter usmeritvah nacionalnega 

raziskovalnega in razvojnega programa. V letnih programih dela in finančnih načrtih pa 

MVZT vsakoletno opredeli letne cilje in kazalnike merjenja uspešnosti, konkretizacija teh 

ciljev se torej odraža tudi v programih visokošolskih zavodov, torej tudi univerze. 

V letu 2007 je rektorat pripravil podrobnejša navodila za pripravo finančnega načrta in 

programa dela članic univerze. Namen navodil je poenotiti pripravo finančnega načrta in 

programa dela po posameznih članicah z namenom pridobitve bolj kakovostnega 

finančnega načrta in programa dela na ravni univerze. Finančni načrt se pripravi na enakih 

ekonomskih izhodiščih, ki veljajo za pripravo državnega proračuna. Postopek izdelave 

finančnega načrta Univerze v Ljubljani se začne s pripravo tabel skladno z zahtevami 

resornega ministrstva. Tabele se na podlagi ekonomskih izhodišč, ki so podana, in navodil 

rektorata izpolnijo na osnovi začrtanega programa dela posamezne članice univerze. 

Finančni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, ki morata biti sestavljena po 

denarnem toku. 

Splošni del finančnega načrta sestavljajo: 

 izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 

 izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter 

 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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Obrazci izkazov splošnega dela finančnega načrta so pripravljeni na podlagi izkazov 

(obrazcev zaključnega računa), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (2002). Vsak izkaz je na svojem listu. Izkazi morajo biti sestavljeni skladno z 

računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje izkazov po denarnem toku. Razlika med 

prihodki in odhodki lahko nastane, če je zamik koledarskega leta med prejetimi in 

porabljenimi sredstvi; treba jo je dodatno obrazložiti. 

Pri evidenčnem izkazovanju podatkov v izkazih se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge 

uporabnike, torej načelo denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih 

standardov (načelo nastanka poslovnega dogodka). Podatki, izkazani po predpisanih 

evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki, izkazanimi po obračunskem načelu. Načelo 

denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva 

pogoja: 

 poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, 

je nastal in 

 denar oziroma njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 

 

Pri pripravi izkaza računa financiranja določenih uporabnikov moramo biti posebej pozorni 

na določilo, da se naložbe v zakladne menice in depozite pri zakladnici ne prikazujejo v 

izkazu finančnih terjatev in naložb. Naložbe začasno prostih sredstev, ki se nanašajo na 

depozite in na nakupe vrednostnih papirjev, se evidenčno ne knjižijo v skupinah 44 in 75. 

Zato jih tudi določeni uporabniki ne izkazujejo v tem izkazu. Podlago za takšno 

izkazovanje naložb najdemo tudi v 3. odst. 8. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (2003), ki govori o tem, da se depoziti, 

ki se nanašajo na vezavo začasno prostih denarnih sredstev, ne izkazujejo kot izdatek za 

dano posojilo. 

V tabelah oziroma izkazih se posebej prikaže: 

 ocenjena realizacija preteklega leta in 

 načrt za tekoče leto, ki je predmet sprejemanja. 

 

Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele:  

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del, 

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del: sredstva MVZT. 

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del – Priloga 1: 

Oprema, 

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del – Priloga 2: Lektorji 

slovenščine na univerzah v tujini (izpolnjuje samo Filozofska fakulteta), 
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 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del – Priloga 3: Tečaji, 

seminarji, simpoziji in druga strokovna srečanja (izpolnjuje samo Filozofska 

fakulteta), 

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del – Priloga 4: 

Računalniški center (izpolnjuje samo rektorat), 

 Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del – Priloga 5: Vpis 

(izpolnjuje samo rektorat). 

 

Tabelo Finančni načrt Univerze v Ljubljani za leto xxxx – Posebni del sestavljajo: 

Prihodki in odhodki po programih oziroma namenih za: 

A. študijsko dejavnost (redni in izredni študij), 

B. obštudijsko dejavnost, 

C. razvojne naloge, 

Č.  nacionalno pomembne naloge, 

D. raziskovalno in razvojno dejavnost, 

E. investicije in investicijsko vzdrževanje, 

F. druge prihodke in odhodke javne službe, ki se primarno financira iz proračunskih 

sredstev, ter 

G. tržno dejavnost, ki je financirana iz virov, zaračunanih po ceniku Univerze v 

Ljubljani, in drugih tržnih virov. 

 

V finančnem načrtu so v posebnem stolpcu prikazana sredstva Ministrstva za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT). V tem stolpcu se prikazujejo vsi prihodki in 

odhodki, ki bodo nakazani oziroma izplačani iz sredstev MVZT, pri raziskovalno-razvojni 

dejavnosti pa iz sredstev Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). 

V stolpcu drugi proračunski viri so prikazani vsi izdatki, ki bodo nakazani iz drugih 

proračunskih virov, ter vsi prihodki, ki bodo pokrili te izdatke iz sredstev drugih 

ministrstev, proračunov lokalnih skupnosti in koncesij (investicije). 

Finančnemu načrtu je treba dodati tudi obrazložitev, ki mora obvezno zajemati naslednje 

postavke: 

 izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev in 

vsa morebitna odstopanja od proračunskih izhodišč ter njihova obrazložitev; 

 obrazložitev splošnega dela finančnega načrta po točkah; 

 obrazložitev posebnega dela finančnega načrta po točkah, pri čemer je treba 

posebej specificirati vse razlike, ki sledijo iz sprejetih proračunskih izhodišč, 

posebej glede načina za določitev sredstev za plače; 

 obrazložitev izdatkov za blago in storitve; 

 obrazložitev podatkov, vpisanih v vrstice drugo; 

 obrazložitev izračuna novih študijskih programov ter 
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 predvideno strukturo prihodkov in odhodkov članice po virih sredstev. 

7 ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA UNIVERZE V LJUBLJANI 

Univerza v Ljubljani želi pridobiti na zbirni ravni čim boljše podatke, ki se bodo 

uporabljali na najvišji ravni kot podlaga odločitvam poslovodstva. Način določitve sistema 

zajemanja podatkov na ravni univerze je v teku. Oblikovana je bila skupina računovodij 

posameznih fakultet, da na osnovi svojega znanja in poznavanja poslovanja posameznih 

fakultet poda predlog, kako naj bi bila postavljena organizacija računovodenja na Univerzi 

v Ljubljani. 

Analiza računovodskega sistema enega izmed večjih proračunskih uporabnikov je 

pokazala pomanjkljivosti, ki veljajo v večji meri za celoten javni sektor, prav tako tudi za 

Univerzo v Ljubljani in njene članice. 

Na podlagi analize lahko povzamemo naslednje značilnosti in pomanjkljivosti 

računovodskega sistema (Hočevar & Hribernik, 2009, str. 53–54): 

 obstoječi računovodski sistem temelji na načelu denarnega toka, namesto na 

sodobnem načelu nastanka poslovnega dogodka; 

 osnovna sredstva se ne amortizirajo, kar pomeni neupoštevanje načela usklajenosti 

med dejanskim in knjižnim stanjem; 

 načelo metodične izenačenosti, ki zahteva, da se računovodski predračuni in 

obračuni sestavljajo na enotni metodološki podlagi, s čimer je omogočena 

primerljivost, ni upoštevano v celoti; 

 računovodske informacije so primarno namenjene pridobivanju proračunskih 

sredstev in nadzoru nad proračunsko porabo, ne dajejo pa informacij za potrebe 

notranjega odločanja; poleg tega se v premajhni meri upošteva načelo preglednosti, 

ki zahteva, da so računovodske informacije posredovane strnjeno, pregledno in na 

razumljiv način; 

 premalo se upošteva načelo pomembnosti: strošek dela, ki je med vsemi stroški 

daleč največji, se ne prikazuje po mestih nastanka in stroškovnih nosilcih ter je 

analitično preslabo obravnavan; 

 neupoštevano je načelo vrednostnega izražanja, saj se pri prikazu trošenja opreme 

in materiala uporabljajo količinski podatki namesto vrednostnih; 

 stroškovni nosilci niso določeni natančno in pravilno; pogosto prihaja do 

zamenjave med organizacijsko enoto (stroškovnim mestom) in aktivnostjo; s tem se 

v celoti ne upošteva načelo razumljivosti informacij; 

 pri oblikovanju računovodskih informacij je treba v večji meri upoštevati načelo 

standardizacije informacij; to je poslovnofinančno načelo, ki zahteva, da je časovno 

ponavljajoče se informacije treba oblikovati standardizirano, koristno pa je 

standardizirati tudi uporabljanje teh informacij in seveda obdelovanje podatkov; 
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 za oblikovanje koristnih informacij je nujno treba vzpostaviti ustrezen 

informacijski sistem, ki pa sam po sebi ne zagotavlja boljših informacij; pri 

oblikovanju le-teh moramo upoštevati načelo sodobnosti, ki je izhodiščno 

računovodsko načelo, po katerem mora računovodenje pri oblikovanju in dajanju 

računovodskih informacij uporabljati najnovejša spoznanja, metode in tehnična 

sredstva; 

 organiziranost računovodske funkcije je močno razdrobljena in neintegrirana.  

7.1 Dejavnosti Univerze v Ljubljani 

Na podlagi uskladitve in predlogov je bilo ugotovljeno, da bi bilo najbolj smiselno, da se 

računovodstvo organizira na podlagi zajemanja prihodkov in odhodkov naslednjih 

dejavnosti: 

1. PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

V okviru pedagoške dejavnosti spremljamo izvajanje 1., 2. in 3. stopnje bolonjskih 

programov v obliki rednega in izrednega študija. Odvisno od odločitve vodstva posamezne 

članice univerze in velikosti članice lahko zajemamo prihodke in stroške tudi po smeri 

študija oziroma študijskem programu. 

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

V okviru raziskovalne dejavnosti zajemamo stroške po posameznih projektih, ki jih 

združujemo v skupine na osnovi skupnih značilnosti (projekti Agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije, tržni projekti, evropski projekti itd.). 

3. STROKOVNA DEJAVNOST IN SVETOVANJE 

To je v večini primerov dodatna dejavnost, ki jo izvajajo članice Univerze v Ljubljani 

poleg pedagoške in raziskovalne dejavnosti. V to skupino spadajo svetovanje, konference, 

tečaji itd. 

4. ZALOŢNIŠTVO 

V okviru te dejavnosti zajemamo stroške in prihodke, ki nastanejo z založništvom 

učbenikov, revij in knjig. Na nekaterih članicah univerze je založništvo zelo pomembna 

dejavnost, nekatere članice pa se s to dejavnostjo ne ukvarjajo. 

Dejavnosti Univerze v Ljubljani najdemo podrobneje razčlenjene v prilogi 1, ki se 

uporablja kot osnova za razporejanje stroškov na dejavnosti. 

7.2 Viri sredstev Univerze v Ljubljani  

Finančni viri se zajemajo po naslednjih sklopih: 

1 Javna služba (JS) 

11 Javna služba proračun (JSP) 

111 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) 

112 Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) 
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113 Druga ministrstva 

114 EU-sredstva iz državnega proračuna 

115 Proračun EU 

 

12 Javna služba neproračun (JSN) 

121 Domača sredstva 

122 EU-sredstva, prejeta od posredniških institucij v RS 

123 Sredstva – tretje države 

 

2 Trg 

201 Domača sredstva 

202 EU-sredstva 

203 Sredstva – tretje države 

 

7.3 Enotni kontni načrt Univerze v Ljubljani 

V letu 2008 je delovna skupina računovodij posameznih članic in uprave univerze 

pripravila in uskladila enotni kontni načrt, ki je od 1. januarja 2009 v uporabi v vseh 

članicah univerze. Ker trenutno vse članice univerze ne uporabljajo enake računovodske 

informatike, je zajemanje določenih informacij v računovodskem sistemu precej odvisno 

od same informatike, saj sistem računovodenja organiziramo glede na informatiko tako, da 

določeno informacijo pridobimo iz sistema na podlagi poročil po stroškovnih mestih, 

stroškovnih nosilcih ali pa iz virov. Če določene informacije ne moremo pridobiti na ta 

način, se prilagodimo tako, da stroške vodimo na analitičnem kontu v glavni knjigi. Ker bo 

kontni načrt predpisala univerza za članice, informatika pa še ni poenotena, se lahko zgodi, 

da se bo treba prilagoditi in določene informacije, ki smo jih sedaj pridobili iz analitičnih 

kontov, pridobiti kako drugače.  

Vodstvo univerze želi pridobiti zbrane podatke po določenih parametrih. Priprava 

kontnega načrta univerze je temu sledila. Vodstvo posamezne članice pa zanimajo drugi 

podrobnejši podatki, ki jih bo treba zagotoviti skozi sistem računovodenja. 

Za potrebe finančnega in stroškovnega računovodstva gospodarske kategorije, izražene v 

denarni merski enoti, urejamo po kontih. Kontni načrt se lahko nanaša na glavno knjigo ali 

pomožne knjige. Na osnovi kontnega okvira pripravimo kontni načrt za glavno knjigo. 

Slovenski inštitut za revizijo je pripravil kontni okvir in s tem omogočil, da je osnovna 

razporeditev kontov pri vseh organizacijah (npr. gospodarske družbe, določeni proračunski 

uporabniki) enotna.  

V kontnem okviru so predpisani razredi kontov in skupine kontov, ki jih potrebujemo za 

potrebe sestavljanja bilance stanja in izkaza poslovnega izida, s tem lahko neposredno 

vnašamo postavke v izkaze.  
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Za vsak konto so navedeni šifra, ime in vsebina. Šifre se določijo na naslednji način: 

 razredi kontov od 0 do 9, 

 skupine kontov od 00 do 99, 

 temeljni konti od 000 do 999 in 

 razčlenitveni konti od 0000 do 9999. 

 

Za Univerzo v Ljubljani je bil pripravljen kontni načrt, ki vsebuje največ sedem mest za 

posamezen konto. Dodajanje novih kontov se opravi centralizirano na podlagi predloga 

članice po izraženi potrebi po odprtju novega analitičnega konta. Posamezne članice ne 

morejo glede na lastne potrebe dodajati svojih kontov. Težave v praksi bodo nastale, ko se 

bo pri posamezni članici pojavila potreba, da se določeni stroški spremljajo analitično z 

odprtjem novega analitičnega konta, toda postopek za odprtje novega konta bo trajal nekaj 

časa oziroma bo zahtevo po odprtju novega analitičnega konta rektorat zavrnil. 

7.4 Evidenčni konti odhodkov in prihodkov  

Za namene izpolnjevanja izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v 

razredu 4 in 7 uporabljamo evidenčne konte, ki jih vodimo ločeno. Analitične konte 

evidenčnega knjiženja (denarnega toka) oblikujemo tako, da se ujemajo s konti, ki jih 

uporabljamo pri knjiženju po obračunskem načelu. 

Med investicijske odhodke štejemo vsa plačila za nakup ali drugačno pridobitev 

opredmetenih osnovnih sredstev, to je nakup poslovnih stavb (tudi finančni najem), 

stanovanjskih zgradb in prostorov, zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo, prevoznih 

sredstev ter vseh vrst opreme. Med investicijske odhodke štejemo tudi izdatke za 

novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih 

sredstev ter za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter tudi nakupe blagovnih rezerv in 

intervencijskih zalog. Poleg tega štejemo med investicijske odhodke tudi odhodke za 

nakup nematerialnega premoženja (blagovnih znamk, patentov, programske opreme in 

drugih premoženjskih pravic) ter odhodke za študije za izvedljivost projekta, investicijski 

nadzor, projektno dokumentacijo, analizo informacijskega področja in podobno. 

V praksi večkrat prihaja do vprašanj in napak v zvezi z evidenčnim knjiženjem 

investicijskih odhodkov, zato moramo upoštevati pojasnila o vrednotenju in izkazovanju 

računovodskih kategorij za določene uporabnike enotnega kontnega načrta (Čižman & 

Zupančič, 2007, str. 7–27). 

Stroški nabave drobnega inventarja z dobo koristnosti do 12 mesecev in drobnega 

inventarja z dobo koristnosti nad enim letom, katerega posamična nabavna vrednost ne 

presega 500 evrov, če ga računovodsko razporedimo med material, se izkazuje na 

podkontu 402108 – posebni material in storitve. 

Stroški nabave knjig za knjižni fond v knjižnicah, šolah in inštitutih, ki se računovodsko 

izkazujejo v podskupini 041 – drobni inventar –, se evidenčno izkazujejo kot investicijski 
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odhodki na kontu 420300 – nakup drugih osnovnih sredstev. Tukaj je v preteklosti nastalo 

največ napak pri knjiženju nakupa knjižnega fonda. 

Stroški nabave drobnega inventarja z dobo koristnosti nad enim letom, katerega posamična 

nabavna vrednost ne presega 500 evrov, ki se računovodsko izkazujejo v podskupini 041 – 

drobni inventar –, se evidenčno izkazujejo kot investicijski odhodki na ustreznih podkontih 

konta 4202 – nakup opreme. 

Na podkontu 420401 – novogradnje – se izkazujejo zneski plačil po gradbenih situacijah in 

drugih računov. 

Nedavčni prihodki se ustrezno vštevajo v prihodke za izvajanje javne službe in v prihodke 

za izvajanje tržne dejavnosti. V kontnem načrtu jih razdeljujemo na udeležbo v dobičku in 

dohodke iz premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke iz 

opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke. 

Zakonodajalec je dal pojasnilo, da se doplačila fizičnih in pravnih oseb za storitve ali 

blago, ki jih določeni uporabniki zagotavljajo z opravljanjem javne službe, katere 

dejavnost se praviloma financira iz javnofinančnih sredstev, evidenčno prikazujejo na 

kontu skupine 7141 – drugi nedavčni prihodki. Sredstva, ki so prejeta za storitve ali blago, 

ki jih določeni uporabniki zagotavljajo z opravljanjem javne službe, in se takšna storitev 

praviloma financira s plačili uporabnikov storitev oziroma kupcev blaga, iz javnih financ 

pa se zagotavljajo le dodatna sredstva, se evidenčno izkazujejo na podskupini kontov 71 – 

prihodki od prodaje blaga in storitev. Pri uporabi teh dveh kontov v praksi večkrat pride do 

zamenjave. 

Pri evidenčnem knjiženju za namene pripravljanja poročil po denarnem toku moramo biti 

posebej pozorni na posebnosti: 

 pri knjiženju upoštevamo načelo denarnega toka; 

 med odhodki ni odpisov opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev; 

 kot odhodek se izkazujejo izdatki; 

 vsa prejeta plačila ob prodaji oziroma izločitvi sredstev se obravnavajo kot 

prihodki; 

 plačilo materiala, trgovskega blaga ali storitve se obravnava kot odhodek 

obračunskega obdobja, v katerem je bilo plačano; 

 plačane obresti se štejejo kot odhodek nabave osnovnih sredstev, materiala, blaga 

ali storitev, na katere se nanašajo; 

 prejeta plačila obresti se štejejo kot prihodek od obresti in ne kot prihodek, na 

katerega se obresti nanašajo – ne velja pravilo, kot je zapisano v prejšnji alineji za 

odhodke; 

 konto prihodkov za prejeta proračunska sredstva mora ustrezati kontu odhodkov pri 

financerju – izjema so le investicijska sredstva; 
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 davek na dodano vrednost (DDV) se evidenčno ne knjiži, razen ko je skrit v 

nabavni vrednosti blaga ali storitve (če uporabljamo odbitni delež, nam neodbitni 

del DDV predstavlja strošek nabavne vrednosti blaga ali storitve). 

 

Kaj se ne všteva med evidenčne prihodke in odhodke: 

 transferji posameznikom ali gospodinjstvom, če te transferje zagotavljajo 

neposredno iz proračuna oziroma iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 

 dani depoziti začasno prostih denarnih sredstev in prejeta vračila teh depozitov se 

evidenčno ne izkazujejo, evidenčno se izkazujejo samo prejete obresti od depozitov 

začasno vezanih prostih denarnih sredstev; 

 plačila, ki jih določeni uporabnik prejema in plačuje v imenu in za račun druge 

pravne ali fizične osebe (na primer nakup učbenikov v imenu in za račun učencev); 

 obračuni stroškov amortizacije se evidenčno ne knjižijo, sredstva, ki smo jih prejeli 

za pokrivanje amortizacije, pa se evidenčno knjižijo; 

 prevrednotovanje osnovnih sredstev zaradi okrepitve in oslabitve; 

 likvidacija popisnih razlik, razen plačila DDV; 

 brezplačna pridobitev opreme; 

 odprava kratkoročnih in dolgoročnih časovnih razmejitev ter 

 poraba materiala in drobnega inventarja iz zalog. 

 

7.5 Posebnosti izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v svojem bistvu evidenčni izkaz, 

ki je potreben zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Iz tega 

izhaja, da je razlika v izidu, če ga ugotavljamo po načelu denarnega toka, in v izidu, ki ga 

ugotavljamo po načelu nastanka poslovnega dogodka.  

Prihodki in odhodki so v obeh izkazih združeni po različnih kriterijih. V izkazu prihodkov 

in odhodkov po načelu denarnega toka so prejemki in izdatki prikazani glede na vir 

sredstev, in sicer imamo prikazano javno službo, ki se financira iz javnih sredstev, ter 

posebej prodajo blaga in storitev.  

Finančni izid pa je razlika med plačanimi prihodki in plačanimi odhodki. Primerjava obeh 

izkazov z izkazi podjetij pokaže, da je v bistvu izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 

poslovnega dogodka izkaz poslovnega izida podjetij, izkaz prihodkov in odhodkov po 

načelu denarnega toka pa izkaz denarnih tokov. Ne glede na to, da izkazi niso namenjeni 

notranji uporabi v javnem zavodu, jih lahko koristno uporabljamo za odločanje. 

Izkaz poslovnega izida po načelu poslovnega dogodka kaže gospodarske dejavnike in 

njihovo spremembo v času poslovanja, izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 
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toka pa usklajenost prejemkov in izdatkov. Jasno je seveda, da dolgotrajno ni mogoče 

vzdrževati razlike med prihodki in odhodki, saj ima to posledico plačilno nesposobnost.  

Za pravilno oceno dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti je treba vedeti, da vsak 

vir denarja ni enako kakovosten v smislu nemotenega poslovanja in uspešnosti ter da je za 

bodočo uspešnost in finančno stanje zelo pomembno tudi, kam se denar investira, zaradi 

tega je smiselno pripraviti izkaz denarnih tokov po posameznih dejavnostih. 

V javnih zavodih se pojavlja vedno večja težava na področju zagotavljanja plačilne 

sposobnosti. Pri evropskih projektih se predvideva, da mora biti pogodbena stranka 

finančno močna oziroma imeti zagotovljena sredstva, da za čas trajanja projekta zalaga 

denarna sredstva, ko stroški nastajajo. Financer navadno sicer zagotovi en del sredstev kot 

predujem za pokrivanje stroškov, toda naslednji prilivi sledijo le potrjenim vsebinskim in 

finančnim poročilom, ki morajo biti navadno še revidirana. Zato je treba založiti precejšna 

denarna sredstva. Tudi pri projektih Evropskega socialnega sklada so pravila taka, da 

morajo stroški nastati in jih je treba izplačati, šele nato se na podlagi potrjenih zahtevkov 

lahko povrnejo.  

Ker je treba vsebino zahtevkov dopolnjevati in dodatno razlagati, se pridobitev denarnih 

sredstev lahko kar precej zavleče, kar ima lahko za posledico motnje v plačilni 

sposobnosti. Sredstva iz proračuna države so večkrat nakazana z zamikom, zato je treba 

skrbi za likvidnost javnega zavoda nameniti precejšnjo pozornost. 

8 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH DEJAVNOSTI 

8.1 Integralni informacijski sistem 

Odzivnost posameznega poslovnega subjekta in s tem tudi javnega zavoda na tekoče 

spremembe v poslovnem okolju je povezana z izvajanjem, koordiniranjem in nadziranjem 

večjih količin aktivnosti, potrebnih za izvedbo zastavljenega programa dela. Izjemnega 

pomena za izvedbo vseh nalog je uvedba integralnega informacijskega sistema z vsemi 

njegovimi informacijskimi podsistemi. 

Na Univerzi v Ljubljani trenutno poteka obsežen projekt informatizacije, in sicer vpeljava 

enotnega informacijskega sistema na področju poslovne, kadrovske in študentske 

informatike ter njenih segmentov. Projekt je v fazi razvoja in zahteva precej finančnih 

sredstev. Sistem poslovne informatike, v finančnem oziroma knjigovodskem delu, je v rabi 

pri že kar nekaj članicah univerze. Precejšnja težava pa se pojavlja v povezovanju 

finančnega oziroma knjigovodskega dela v enoten sistem z drugimi programi, ki se 

uporabljajo za druge segmente poslovanja članice, kot so kadrovska informatika, 

študentska informatika itd. V pravilno in trajno funkcioniranje sistema bo treba vložiti še 

precej znanja, dela in finančnih sredstev.  
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Pred prehodom članic Univerze v Ljubljani na enoten sistem bo treba pred zbiranjem 

podatkov zagotoviti, da se pri vseh članicah uporablja enoten kontni načrt ter da se 

pripravijo struktura in navodila za oblikovanje stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. 

Za enotno zajemanje podatkov ni toliko nujna enotna informacijska podpora, bistvenega 

pomena za zagotavljanje dobrih podatkov so enotna navodila in njihova uporaba. Podatke 

lahko pridobimo tudi iz drugih aplikacij z izvozom podatkov v podatkovno skladišče in s 

tem zagotovimo podatke, primerne za obdelavo. Bistveno je, da se podatki zbirajo po 

enotnih merilih v istem kontnem načrtu ter po vnaprej določenih enotnih stroškovnih 

mestih in nosilcih. Le tako lahko zagotovimo, da na najvišji ravni zbiramo zadosti 

kakovostne podatke.  

Povezanost posameznih segmentov poslovanja javnega zavoda s pripravo finančnih poročil 

lahko prikažemo s sliko 2. 

 

 

 

Slika 2: Povezanost posameznih delov finančnega poslovanja javnega zavoda s pripravo finančnih poročil 
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8.2 Opredelitev posrednih in neposrednih stroškov 

Definicije pojmov: 

 Neposredni strošek dejavnosti je strošek, ki bremeni samo eno dejavnost. 

 Posredni strošek dejavnosti je strošek, ki je skupen dvema ali več dejavnostim, za 

razporeditev takega stroška moramo uporabiti sodilo. 

 Sodilo je ključ, s katerim posredne stroške razporedimo na dejavnost ali na projekt 

z uporabo pravične, nepristranske in utemeljene metode. 

 Neposredni strošek projekta je vsak strošek, ki je nastal samo zaradi enega projekta 

in bremeni samo en projekt. 

 Posredni strošek je strošek, ki ni nastal samo zaradi enega projekta in bremeni dva 

ali več projektov. 

 

Namen razdelitve posrednih stroškov je vzpostaviti sistem vodenja stroškov in prihodkov 

ločeno po dejavnostih. To je potrebno zaradi: 

 sestave računovodskih informacij za notranje uporabnike, 

 sestave računovodskih informacij za zunanje uporabnike, 

 prikazovanja poslovnega izida, razdeljenega na posamezne dejavnosti, 

 določil zakonodaje na podlagi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti (2007). 

 

8.3 Delitev posrednih stroškov na dejavnosti  

Da bi ugotovili, kakšno je finančno stanje po posameznih dejavnostih, ki se izvajajo na 

posamezni fakulteti, in kakšno je finančno stanje na celotni univerzi, je pomembno, da 

posredne stroške, ki nastajajo v celotni organizaciji, čim bolj pravilno, to se pravi skladno s 

porabo oziroma aktivnostjo določene dejavnosti, porazdelimo na to dejavnost. 

Koncept računovodstva aktivnosti lahko povzamemo po Upchurchu (1998, str. 116–120), 

ki stroške razporeja po aktivnostih, ker le-te predstavljajo povzročitelje stroškov (angl. cost 

drivers). Stroški, ki so povezani s posameznimi aktivnostmi, tvorijo stroškovne bazene 

(angl. cost pool). Stroškovni bazeni pa predstavljajo zbirnik stroškov, iz katerih se stroški 

razporejajo na posamezne objekte (angl. cost objects). Osnova za razporejanje so merila 

aktivnosti (angl. activity measures). 

V preteklosti se je zaradi proračunskega financiranja in nepriznavanja določenih stroškov v 

določeni dejavnosti uporabljal v računovodstvu sistem, na podlagi katerega so se 

razporejali stroški dejavnosti tja, kjer se je lahko določen strošek upravičil, kar v celoti 

pomeni, da je bila informacija o finančnem stanju določene dejavnosti prikrita.  

Za namen pokrivanja splošnih posrednih stroškov fakultet se je v računovodstvu uvedel 

sistem oblikovanja režije. Od vsakega pridobljenega prihodka posamezne dejavnosti se je 
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del prihodka (15–20 %) prenesel na stroškovni nosilec režije, kjer so se s tako 

pridobljenimi prihodki pokrivali splošni posredni stroški fakultete. Odstotek režije je bil 

določen izkustveno in se je po potrebi prilagajal obsegu posrednih splošnih stroškov skozi 

obračunska obdobja. 

V 7. okvirnem programu Evropske unije je možno uveljavljati posredne stroške na način, 

da jih po ključih razporejamo na posamezne projekte. Obstoječi sistem režije ni ustrezen, 

da bi lahko na teh projektih uveljavljali posredne stroške. Članice univerze pa bi utrpele 

finančno izgubo, posebej če bi ti projekti predstavljali znaten delež v poslovanju 

organizacije. 

Univerze so posebne v svojem poslovanju, zato ne moremo vedno povleči sistema 

razporejanja posrednih stroškov, ki velja za podjetja, tudi v organizacijo univerze in njenih 

članic, kjer se med seboj povezujeta pedagoška in raziskovalna dejavnost. Zato je na tem 

področju veliko posebnosti. Nekatere države so že uvedle sistem spremljanja posrednih 

stroškov v raziskovalno-izobraževalnih institucijah. Uvedba je bila postopna in je trajala 

kar nekaj let. 

Sistem razporejanja posrednih stroškov TRAC (angl. Transperent Approach to Costing) je 

bil uveden na angleških univerzah (Transparent Approach to Costing (TRAC) Guidance, 

2005). Univerze v Angliji in Higher Education Funding Council for England (HEFCE) so 

pripravili pregled prednosti in slabosti sodelovanja angleških izobraževalnih institucij pri 

projektih, ki jih financira Evropska unija. Osnova za analizo so jim bile izkušnje, ki so jih 

pridobili pri projektih 6. okvirnega programa (Study to indentify the costs of EU 

framework programme projects to UK higher education institutions, 2006).  

Za uveljavljanje posrednih stroškov je treba pripraviti metodologijo, ki mora biti 

predložena financerju in jo morajo tudi potrditi revizijske službe. Evropska unija je pri 

financiranju 6. okvirnega programa uporabljala model AC (angl. aditional cost). V okviru 

modela je bilo največkrat kot pribitek na neposredne stroške priznanih 20 % posrednih 

stroškov (angl. overhead), ki jih ni bilo treba dokazovati. Ta model AC je uporabljalo 

največ proračunsko financiranih organizacij, ker je bil enostaven za uporabo. Na ta način je 

organizacija pridobila na osnovi projekta financirane dodatne stroške za izvedbo projekta.  

Večja podjetja, ki so organizirana drugače in so se tudi prijavljala na te projekte, so že 

vseskozi uporabljala sistem FC (angl. Full Cost model). Pri njih je bilo to smiselno, ker so 

za prijavo na projektu morala dokazovati tudi lastni delež pri projektu in so ga dokazovala 

s sistemom FC. 

Navadno gre za večja podjetja, ki so imela bolje razvit informacijski sistem ter tudi že 

dolgoletne izkušnje pri ugotavljanju in razporejanju posrednih stroškov. Pri večjih 

mednarodnih podjetjih, ki delujejo na trgu, se ugotavljajo dobičkonosnost in s tem tudi 

možnosti za povečanje dobičkonosnosti s tem, da se ugotavlja, kakšni so stroški določene 

dejavnosti in kje so možni prihranki. S pravilnim razporejanjem posrednih stroškov lahko 
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ugotovimo, katera dejavnost nam prinaša dobiček in katera izgubo. S to informacijo 

pridobimo možnost odločanja, katero dejavnost podjetja še razvijati in katero ukiniti 

oziroma odprodati. Te informacije tudi v Sloveniji podjetja izrabljajo za doseganje čim 

večje dobičkonosnosti in svojih razvojnih ciljev v večji meri, kot so jih v preteklosti. 

Ideja je, da sistem razporejanja posrednih stroškov, ki v podjetjih deluje uspešno že dolgo 

časa, uporabimo tudi na drugem področju, in to je pri posrednih proračunskih uporabnikih, 

ki so nekako po svoji organiziranosti med podjetji in neposrednimi proračunskimi 

uporabniki. V delu svoje organiziranosti delujejo po načelu podjetij – dobičkonosnosti, v 

drugem delu, v katerem opravljajo javno službo, pa po načelu neposrednih proračunskih 

uporabnikov. 

Za dolgoročno stabilno poslovanje in ugotavljanje dejanskih stroškov poslovanja je na 

Univerzi v Ljubljani treba uvesti sistem razporejanja posrednih stroškov po posameznih 

dejavnostih.  

Naloge, potrebne za izvedbo: 

 določiti enotna pravila za oblikovanje stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev, kar 

bi omogočalo ustrezno obravnavo računovodskih informacij na ravni posamezne 

članice in celotne univerze; 

 ugotoviti, kateri so posredni stroški, in določiti sodila za njihovo razporejanje – 

treba je oblikovati skupine posrednih stroškov glede na njihove lastnosti ter sodila 

za razporejanje posrednih stroškov med posamezna stroškovna mesta in nosilce; 

 implementirati model FC – priprava informacijske podpore za beleženje vseh 

stroškov dela – nadgradnja kadrovske evidence, priprava informacijske podpore za 

razdelilnike posrednih stroškov po določenih ključih, ki so podlaga za knjiženje 

(temeljnica), spremljanje in priprava predračunov za posamezne dejavnosti. 

 

Organizacija računovodstva javnega zavoda s samostojnimi poslovnoizidnimi enotami, ki 

jo predstavljam na primeru Univerze v Ljubljani, je osnova za uvedbo v naslednji fazi 

metodologije za obvladovanje stroškov. Problem obvladovanja stroškov v javnih zavodih 

ni le pri posrednih stroških, temveč tudi pri neposrednih. Da bi lahko ustrezno obvladovali 

stroške, Russell (2000, str. 43–48) predlaga uporabo poslovodenja na temelju analize 

aktivnosti (Activity based management - ABM), ki je nadaljevala metodo spremljanja 

stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (Activity based costing - ABC), ki je v 

Sloveniji dobro poznana (več o tem Tekavčič, 1999). ABM je metoda, ki na podlagi 

podatkov o stroških pomaga obvladovati dejavnosti (aktivnosti). Njen namen je ugotoviti, 

katere aktivnosti so pomembne (povečujejo vrednost) za kupce in kako morajo biti 

obvladovane dejavnosti, da dosežemo največjo vrednost za kupce. Metoda ABM vključuje 

tudi prednosti metode ABC, ki je bila sicer razvita za podjetja, zato je stroškovni nosilec 

proizvod. Vendar Russell meni, da bi bila njena uporaba koristna tudi na drugih področjih. 

Koristi, ki naj bi jih imele organizacije z uvedbo metode ABM, so po Russllovem mnenju: 
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 boljše poznavanje potrebnih stroškov za odločitve o administrativnih in 

programskih zadevah; 

 povečanje kakovosti storitev za zunanje in notranje uporabnike ter 

 znižanje stroškov delovanja organizacije. 

 

Razporejanje posrednih stroškov na stroškovne nosilce je vzporedna (stranska) korist. Iz 

tega pa izhaja, da bi bil z uvedbo te metode rešen tudi problem razporejanja splošnih 

stroškov na stroškovne nosilce oziroma posamezne dejavnosti.  

Kot sledi iz vsebine magistrskega dela, je treba najprej postaviti temelje računovodenja na 

primeru javnega zavoda s samostojnimi poslovnoizidnimi enotami, nato se bo lahko 

pristopilo k izboljševanju sistema računovodenja z uvedbo katere od metod, ki jih 

priporoča literatura. 

8.4 Moţna sodila za razdelitev posrednih stroškov med dejavnosti 

Strošek dela zaposlencev je lahko neposredni ali posredni strošek dejavnosti. Med 

neposredne stroške se knjiži tisti del stroškov, ki je razviden iz evidenc dela na podlagi 

delovnih ur, opravljenih za določeno dejavnost. Preostali del stroškov se knjiži med 

posredne stroške. 

Strošek materiala se razporedi na tisto dejavnost, ki je na računovodski listini enolično 

navedena. Vsi ostali stroški, za katere ne moremo enolično določiti dejavnosti, zaradi 

katere so nastali, se knjižijo med posredne stroške. 

Stroški opredmetenih osnovnih sredstev se obravnavajo kot neposredni strošek dejavnosti, 

kadar je iz dnevnika uporabe opredmetenega osnovnega sredstva enolično razvidna 

časovna uporaba za namene različnih dejavnosti. Če se dnevnik uporabe ne vodi, 

predstavljajo vsi stroški opredmetenega osnovnega sredstva posredni strošek. 

Kot sodilo za razmejevanje posrednih stroškov se lahko uporablja tudi delež prihodkov 

določene dejavnosti v primerjavi s celotnim prihodkom organizacije, če ne najdemo 

drugega, boljšega sodila. 

8.5 Oblikovanje metodologije razporejanja posrednih stroškov na dejavnosti 

Pri oblikovanju metodologije moramo biti še posebej pozorni na: 

 

1. organizacijsko shemo: 

 vse informacije in materiale, ki pojasnjujejo različne storitve in/ali 

funkcije vsake poslovne enote/funkcije, 

 katere enote imajo posredne funkcije v organizaciji, 

 katere storitve/funkcije so priznane za sofinancirane iz javnih virov; 
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2. stopnjo financiranja iz javnih virov: 

 

 kateri programi so financirani iz javnih virov, 

 kakšni so deleži povrnitve neposrednih in posrednih stroškov, 

 vse omejitve z navedbo pravilnikov in zakonov, 

 določitev povezave med financiranimi programi in organizacijsko 

shemo; 

 

3. računovodsko shemo: 

 

 kako (na podlagi česa) je vsak porabljen evro povezan z določenim 

programom in/ali organizacijsko shemo, 

 dostopnost podatkov o kvadraturi prostorov, številu transakcij, 

številu zaposlencev, skupnih stroških dela in drugo, glede na 

financirani program in/ali organizacijsko shemo; 

 

4. oceno stroškov, povezanih z dodatnim delom, ki je potrebno za doseganje 

večje stopnje točnosti. 

 

Pri razporeditvi administrativnih stroškov (režije) se ti stroški lahko pojavijo tako kot 

neposredni kot tudi posredni stroški. Zato moramo upoštevati, da se kot neposredni strošek 

programa štejejo tudi: 

 celotno programsko vodenje projekta, koordinacija projekta; 

 priprava programskih načrtov, predračunskih kalkulacij in povezanih dokumentov; 

 spremljanje programov, projektov in povezanih sistemov in procesov ter 

 razvoj sistemov in procedur, vključno z informacijskim sistemom, za zagotovitev 

usklajenosti z zahtevami programa. 

8.6 Določitev neposrednih in posrednih stroškov za namene oblikovanja 

metodologije  

Pri oblikovanju metodologije moramo izhajati iz naslednjih temeljnih izhodišč: 

 Pri razporejanju stroškov moramo za vsak nastal strošek določiti, ali je neposreden, 

posreden ali nepriznan. 

 Vsota vseh razporejenih stroškov je enaka celotnim stroškom. 

 Izdelati je treba posebna navodila, v katerih natančno opredelimo sodila za vsako 

vrsto stroška, na podlagi katerih jih kasneje razporejamo. 

 Pri razporeditvi stroškov dela zaposlencev, glede na mesto v organizacijski shemi, 

določimo, kako razporejamo te stroške med neposredne, posredne, lahko pa tudi 

med mešane (lahko neposredne ali tudi posredne). 

 Stroške dela zaposlencev, za katere ugotovimo, da jih neposredno ne moremo 

razporediti niti med neposredne niti med posredne stroške, razporedimo na podlagi 
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izdelane časovnice o porabi časa (angl. time sheeta). Navedene časovnice morata 

potrditi tako zaposlenec kot tudi njegov nadrejeni. Podane informacije v časovnici 

nam morajo posredovati informacijo o vrsti dela in podatke, ki jih uporabljamo za 

razporeditve stroškov (delo pri projektih, administrativno delo, pedagoško delo 

itd.). 

  

Vse stroške, ki jih je možno z vidika dejavnosti (stroškovnega nosilca) opredeliti kot 

neposredne, ne razporejamo s ključem, ampak ti stroški neposredno bremenijo dejavnost, 

ki je stroške povzročila. 

Opredelitev stroška službenih poti med neposredne ali posredne stroške je odvisna od 

namena službene poti. Na podlagi potnega naloga in spremljajoče dokumentacije 

ugotovimo, za kakšno vrsto stroška gre, in v skladu s tem določimo, ali gre za neposredni 

oziroma posredni strošek, ki ga razporejamo s ključem. 

Za razporejanje infrastrukturnih stroškov lahko uporabimo podatke o kvadraturi prostorov. 

Na ta način razporejamo stroške med neposredne in posredne, in sicer: 

 neposredni strošek je strošek prostora, ki ga uporabljajo zaposlenci, katerih plače so 

neposredno razporejene na dejavnost; 

 posredni strošek je strošek prostora, ki ga uporabljajo zaposlenci, katerih plače 

predstavljajo posredni strošek in so razporejene s ključem; 

 mešani strošek je strošek prostora, ki ga uporabljajo zaposlenci, katerih plače se 

razporejajo na podlagi časovnic; enako razmerje, kot smo ga uporabili pri 

razporejanju stroškov plač, uporabimo tudi za razporejanje infrastrukturnih 

stroškov. 

 

Pri razporejanju moramo upoštevati naslednja pravila: 

 vsak konkreten strošek je lahko razporejen samo enkrat in noben strošek ne more 

biti financiran večkrat; 

 vsi podobni stroški morajo biti v podobnih okoliščinah razporejeni enako; 

 vsak strošek, ki je lahko razporejen neposredno, mora biti izvzet iz posrednih 

stroškov; 

 razporeditev posrednih stroškov mora izhajati iz razporeditve neposrednih stroškov 

(obstajati mora povezava); 

 pri določitvi aktivnosti/poslovnih funkcij/organizacijskih enot moramo upoštevati 

tako prostorsko ločenost (različne lokacije) kot to, da skupaj združujemo tiste 

aktivnosti/funkcije, ki imajo podobne značilnosti in podobno strukturo stroškov in 

prevladujoči značilni stroškovni nosilec; 

 iz posrednih stroškov smo izločili vse tiste stroške, ki nam jih financer ne prizna 

kot upravičene za sofinanciranje; 
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 vsa pravila in metode morajo biti nedvoumno zapisani v internem pravilniku ter se 

morajo dosledno uporabljati za vse programe in projekte v vseh okoliščinah. 

 

8.7 Računovodsko izkazovanje odloţenih prihodkov 

Revizije, ki jih je opravila notranjerevizijska služba Univerze v Ljubljani so pokazale, da je 

treba na univerzitetni ravni pripraviti natančnejša pravila za izkazovanje odloženih 

prihodkov šolnin, vzpostavitev enotnega načina vodenja stroškov po stroškovnih mestih in 

enotnih sodilih za razporejanje posrednih stroškov. V ta namen je bil dopolnjen pravilnik o 

računovodstvu Univerze v Ljubljani z natančnejšo opredelitvijo načina izkazovanja 

pasivnih časovnih razmejitev. V teh pasivnih časovnih razmejitvah so se v preteklosti v 

javnih zavodih skrivali presežki prihodkov nad odhodki, ki se niso izkazali v tekočih 

bilančnih izkazih v obdobjih, na katere so se nanašali, ampak so se prenašali iz leta v leto. 

Enotnih sodil za razporejanje posrednih stroškov in enotne metodologije stroškovnih mest 

Univerza v Ljubljani še ni sprejela, je pa to osnova za oblikovanje enotne poslovne 

informatike. Pripravljene so bile vzpostavitve enotnega kontnega številčenja na ravni 

analitičnih kontov, enotnega šifranta virov financiranja in enotne sheme izdelave poročil, 

sprejeta so bila pravila, ki pomenijo izboljšanje načrtovanja in poročanja. Najpomembnejše 

naloge službe za notranjo revizijo na Univerzi v Ljubljani izhajajo iz strateškega načrta, ki 

je pripravljen do leta 2010. 

Osrednji namen službe je izvajanje revizijskih in svetovalnih nalog s ciljem, da 

poslovodstvo iz neodvisnega vira pridobi informacije o ustreznosti obvladovanja tveganj 

oziroma notranjih kontrol. 

8.8 Razmejevanje prihodkov in stroškov na dejavnost javne sluţbe ter dejavnost 

prodaje blaga in storitev 

Ena izmed pomembnejših računovodskih nalog je, da se določijo sodila, ki se uporabijo za 

razmejevanje prihodkov in stroškov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga 

in storitev. Navedena opredelitev delovne naloge sloni na upoštevanju določb Zakona o 

preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (2007). 

Za posredne proračunske uporabnike, tako na državni kot na občinski ravni, je možnost 

izvajanja tržne dejavnosti določena z zakonom, podzakonskimi akti in aktom o ustanovitvi.  

Ustanovitelj javnega zavoda določi, katero dejavnost lahko posredni proračunski uporabnik 

poleg dejavnosti javne službe še opravlja. Resorno ministrstvo oziroma ustrezni občinski 

organ v imenu ustanovitelja opredeli in razmeji dejavnost javne službe ter prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

Članice Univerze v Ljubljani kot prihodke javne službe štejejo prihodke za izvajanje 

študijskih programov za pridobitev javno veljavne listine ter znanstvenoraziskovalno in 
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umetniško delo. Pri dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa gre za dopolnilno 

oziroma strokovno dejavnost, pri čemer članice univerze odločajo o opravljanju storitev 

glede na kadrovske, prostorske in druge zmogljivosti. Plačniki storitev so pravne osebe s 

področja gospodarstva in državne ustanove, pri čemer se naloge pridobijo na podlagi 

razpisov.  

Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se nanašajo na javno službo, ter tiste, ki se nanašajo 

na prodajo blaga in storitev na trgu, pa članice Univerze v Ljubljani upoštevajo načelo, da 

je treba ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre. Za 

stroške oziroma odhodke, za katere iz dokumentacije ni razvidno, na katero vrsto 

dejavnosti se nanašajo, pa uporabljajo ustrezno sodilo. Večina članic univerze kot sodilo za 

razporejanje stroškov uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti.  

8.9 Poročanje za namene projektov v sklopu 7. okvirnega programa Evropske unije 

V 7. okvirnem programu Evropske unije se ukinjajo dosedanji finančni modeli. Uvaja se 

enoten finančni model, ki predvideva naslednje možnosti izbire: 

 Model celotnih stroškov z upoštevanimi dejanskimi posrednimi stroški, ki je 

priporočljiv za vse vrste sodelujočih pri projektu. 

 Model celotnih stroškov s pavšalnim pribitkom 20 % za posredne stroške. 

Model je priporočljiv za vse udeležence, ki ne morejo prevzeti modela celotnih 

stroškov z dejanskimi posrednimi stroški, ker ne morejo prikazovati dejanskih 

režijskih stroškov z dokazljivimi računovodskimi podatki. 

 Model celotnih stroškov s pavšalnim pribitkom 60 % za posredne stroške. 

Model je dovoljen samo za javne institucije, mala in srednje velika podjetja. 

Uporaba tega modela je možna samo v prehodnem obdobju za organizacije, ki so v 

6. okvirnem programu uporabljale model AC (angl. Aditional Cost). Njegova 

uporaba je omejena do leta 2010, pri kasnejših razpisih je predvideno znižanje 

pavšalnega pribitka na 40 %. 

 

V 7. okvirnem programu Evropske unije je določilo, da se mora isti finančni model 

uporabljati za celotno organizacijo, za vse projekte iz 7. okvirnega programa, kar se določi 

s podpisom prve pogodbe. To za Univerzo v Ljubljani pomeni uporabo enotnega modela 

na vseh članicah univerze.   

Objavljeni pravni akti Evropske komisije ne predvidevajo več financiranja po kategorijah 

stroškov, temveč po projektnih aktivnostih, ki so določene v naslednjih deležih: 

 raziskovalno-razvojne aktivnosti: do 50 % vseh stroškov (pri javnih organizacijah, 

malih in srednjih podjetjih izjemoma do 75 % vseh stroškov); 

 predstavitvene aktivnosti: do 50 % vseh stroškov; 
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 temeljne raziskave v okviru razpisov agencije Evropskega raziskovalnega sveta: do 

100 % vseh stroškov; 

 izobraževalne aktivnosti: do 100 % vseh stroškov; 

 vodenje projekta: do 100 % vseh stroškov – ta aktivnost ne sme presegati 7 % 

celotnega prispevka Evropske komisije; 

 koordinacija in podporne aktivnosti: do 100 % vseh stroškov, vendar le s 7-

odstotnim pribitkom za posredne stroške. 

 

Pri prijavi projekta je treba finančno konstrukcijo izdelati na dejanskih stroških, tako za 

plače kot tudi za materialne stroške, ki izhajajo iz ustreznih računovodskih listin. Pri 

modelu s pribitkom posrednih stroškov teh stroškov ni treba dokazovati in se obračunajo v 

višini od 20 % do 60 % od neposrednih stroškov projekta, razen stroškov za podizvajalce, 

ki se pri izračunu uveljavljanja posrednih stroškov ne upoštevajo. 

Organizacijam, ki prijavljajo večje število projektov, je izjemoma dovoljeno prikazovanje 

povprečnih plač, ki pa ne smejo bistveno odstopati od dejanskih plač. Metodologijo 

obračunavanja je treba predhodno poslati Evropski komisiji v potrditev. Prednost tega 

načina je tudi, da organizacijam ni treba pošiljati letnih finančnih poročil, tudi ko seštevek 

vseh prejemkov za isti projekt presega 375.000 evrov, ko nastopi obveznost revizorjevega 

poročila.  Pri obračunih plač pa je treba upoštevati določilo, da skupno število obračunanih 

ur za vsakega posameznika ne sme presegati zakonsko določenega 40-urnega delovnega 

tedna (razen izjem, predvidenih v predpisih) ter dovoljenih do 8 ur dopolnilnega dela 

tedensko. 

V 7. okvirnem programu je še vedno treba evidentirati opravljene ure pri projektu za 

vsakega posameznika, dosedanja časovnica ni več obvezna, ostaja pa priporočljiv način 

evidentiranja opravljenega dela. Evidentiranje opravljenega dela pri projektu predstavlja 

problem, saj se pri raziskovalcih in pedagogih, zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, med 

seboj prepletata pedagoško in raziskovalno delo.  

Po določilih 6. člena podpisanega sporazuma o dodelitvi sredstev Evropska komisija pri 

izplačevanju letnih pogodbenih predujmov zadrži od sredstev vsakega pogodbenega 

partnerja 5 % in jih shrani pri Jamstvenem skladu za zavarovanje izplačil. Sredstva se 

vrnejo izvajalcu po zaključnem projektu v celoti oziroma se obračuna nastala izguba 

največ v višini 1 % celotnih pripadajočih sredstev. 

Sodelujoče organizacije morajo same zagotoviti lastno udeležbo glede na pogodbena 

določila za izvedbo projekta, lahko z lastnimi sredstvi oziroma vložki v naravi, kot so delo, 

oprema, laboratoriji in ostalo. 

Prispevek tretjih oseb se praviloma upošteva kot prihodek projekta in ga je treba prijaviti 

Evropski komisiji. Ta ustrezno zmanjša svoj delež sofinanciranja projekta, saj na podlagi 

določil v sporazumu dogovorjenega zneska financiranja projekta ni možno povečati.  
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9 OBLIKOVANJE STRUKTURE STROŠKOVNIH MEST IN STROŠKOVNIH 

NOSILCEV NA UNIVERZI V LJUBLJANI 

V finančnem računovodstvu se stroški ob začetnem pripoznanju razčlenjujejo po izvirnih 

vrstah na: 

a) stroške materiala, 

b) stroške storitev, 

c) stroške amortizacije, 

č) stroške dela, 

d) stroške dajatev, ki so neodvisne od poslovnega izida in niso vezane na stroške od a 

do č, ter 

e) finančne stroške. 

 

Med stroški izgub ni izgub zaradi oslabitve sredstev, ki se obravnavajo kot 

prevrednotovalni odhodki in dopolnjujejo redne odhodke. Vstopni DDV se ne šteje kot 

strošek dajatev. Stroški po izvirnih vrstah se razporejajo po stroškovnih mestih, ki 

omogočajo ločeno spremljanje stroškov. Število stroškovnih mest je treba prilagoditi 

organizaciji javnega zavoda, njegovi organiziranosti, posebnostim, uporabljeni metodi 

razporejanja stroškov po poslovnih učinkih in oblikam kontroliranja. 

9.1 Organizacija stroškovnih mest na Univerzi v Ljubljani 

Stroškovno mesto opredelimo kot funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del 

organizacije, na katerem se pri njegovem poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče 

razporejati na stroškovne nosilce, in je za njihov nastanek nekdo odgovoren. Bistvo 

opredelitve stroškovnega nosilca je v tem, da omogoči popolnejši obračun stroškov in 

pregled gibanja stroškov na tistih področjih, na katerih nastaja odgovornost za njihov 

nastanek.  

Stroškovna mesta lahko razčlenimo na temeljna in pomožna. Temeljna so tista stroškovna 

mesta, na katerih se opravlja storitev oziroma proizvaja proizvod. Pomožna so tista 

stroškovna mesta, ki zagotavljajo storitve za temeljna stroškovna mesta, vendar to ne 

pomeni nujno, da so tudi organizacijske enote. To so le začasna stroškovna mesta, na 

katerih se zbirajo stroški, ki jih ne moremo neposredno zbrati na temeljnem stroškovnem 

mestu, npr. stroški energije, amortizacije, zavarovanja, komunalni stroški. Te stroške 

naknadno s ključi razporejamo na temeljna stroškovna mesta. 
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S sliko 3 lahko nazorno prikažemo pomen in povezanost stroškovnih mest s stroškovnimi 

nosilci, ki jih uporabljamo kot osnovo za pripravo računovodskih poročil. 

 

Slika 3: Prikaz povezanosti stroškovnih mest s stroškovnimi nosilci pri pripravi računovodskih informacij 

Stroškovna
mesta

Stroški

Informacija o stroških
po stroškovnih nosilcih

in mestih

Stroškovni nosilci

 
 

 

 

Stroškovna mesta lahko razporedimo v tri skupine, in sicer: 

 temeljna stroškovna mesta (pedagoško-raziskovalno-svetovalne enote) – to so 

obstoječi oddelki, katedre, inštituti, centri, laboratoriji na posameznih fakultetah; 

 splošna stroškovna mesta – dekanat in splošne službe; 

 pomoţna (začasna) stroškovna mesta – s teh stroškovnih mest se strošek najprej 

razporedi na stroškovna mesta pedagoško-raziskovalno-svetovalnih enot ter na 

dekanat in splošne službe, šele nato na stroškovne nosilce. 

 

Natančnejša razporeditev stroškovnih mest je v prilogi 1, v kateri je na primeru Univerze v 

Ljubljani prikazana razporeditev stroškovnih mest. 
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Slika 4: Prikaz pomožnih, splošnih in temeljnih stroškovnih mest ter povezava med njimi 

TEMELJNA STROŠKOVNA MESTA

VRSTA STROŠKA ZNESEK

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Stroški pomožnih stroškovnih mest

SPLO  STROŠNA ŠKOVNA MESTA

VRSTA STROŠKA ZNESEK

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Stroški pomožnih stroškovnih mest

POMO  STROŽNA ŠKOVNA MESTA

VRSTA STROŠKA ZNESEK

Elektrika

Komunalne storitve

Investicijsko vzdrževanje

Ogrevanje

Drugi stroški
 

Vir: interno gradivo Univerze v Ljubljani. 

 

Slika 4 nam kaže povezavo med oblikami stroškovnih mest. Določitev stroškovnih mest je 

povezana z organizacijsko strukturo posamezne članice univerze, stroškovna mesta se 

spremenijo le ob organizacijskih spremembah. 

Podana je bila usmeritev, da so plače pedagoškega kadra neposredni strošek pedagoško-

raziskovalno-svetovalnih enot, plače režijskih delavcev so neposredni strošek stroškovnega 

mesta – dekanata ali splošnih služb – in posredni strošek stroškovnih nosilcev.  

Če ne razpolagamo z natančnejšim ključem za razporejanje stroškov, lahko v praksi 

stroške s temeljnih stroškovnih mest razporejamo na stroškovne nosilce glede na prihodek. 

Pri analizi in razvoju sistema lahko naknadno ugotovimo, ali sta predlagani ključ in 

razporejanje stroškov ustrezna, oziroma lahko najdemo ključ, ki je za razporejanje 

določene vrste stroškov primernejši. 

Strošek amortizacije predstavlja v stroških članic univerze pomemben delež stroškov – pri 

razporejanju stroška amortizacije naletimo na težavo zaradi predpisov, ki nalagajo obliko 

knjiženja amortizacije. Za posredne proračunske uporabnike je predpisano, da amortizacijo 

opreme, ki je kupljena iz proračunskih virov, knjižijo v breme sklada v razredu 9, 
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amortizacijo opreme, ki je kupljena iz tržnih oziroma drugih virov, pa pokrivajo v breme 

prihodka dejavnosti kot strošek. 

Na začasnem stroškovnem mestu se zbirajo posredni stroški, kot so: vzdrževanje objekta, 

elektrika, nadomestilo za uporabo mestnega zemljišča in drugo. Splošne stroške v prvem 

koraku razporejamo na temeljna stroškovna mesta in splošna stroškovna mesta (dekanat). 

Skupaj združujemo stroške glede na stroškovne skupine, za vsako stroškovno skupino 

določimo svoj ključ. Za vse te stroške določimo ključe in jih na enak način razporedimo na 

stroškovna mesta. 

V tujini večkrat uporabljajo kot ključ delitve posrednih stroškov ure neposrednega dela 

(angl. productive hours). Te ure se izračunajo tako, da se od celotnega letnega delovnega 

fonda ur 2088 odštejejo dopust, prazniki in povprečna bolniška odsotnost v organizaciji. 

Ure neposrednega dela so lahko izračunane zelo različno. 

V Sloveniji ARRS uporablja pri dodelitvi sredstev za projekte in programe podatek 1 FTE 

(angl. Full-time equivalent) = 1700 ur neposrednega dela. Na spletni strani 

(http://www.yellowresearch.nl/) najdemo podatke o številu neposrednih ur, ki jih 

uporabljajo pri zajemanju ur neposrednega dela v drugih državah. 

V Angliji univerze, ki uporabljajo sistem vodenja posrednih stroškov TRAC, uporabljajo 

za izračun 1650 neposrednih ur. Tehnične univerze na Nizozemskem pri svojem delovanju 

uporabljajo izračunano število od 1440 do 1496 ur neposrednih ur. Klasične univerze na 

Nizozemskem pa od 1440 do 1620, univerzitetne zdravstvene ustanove pa 1820 ur (Yellow 

research, 2008, str. 19). 

Ko so posamezni stroški razporejeni na stroškovna mesta, jih je treba s ključem razporediti 

na stroškovne nosilce. 

Članice univerze imajo v svoji sestavi organizirana naslednja temeljna stroškovna mesta: 

 katedre, 

 enote za podporo pedagoški dejavnosti (študentski referat, karierni center itd.), 

 enote za znanstvenoraziskovalno dejavnost, 

 učilnice in laboratoriji, 

 knjižnice. 

 

Vsaka od organizacijskih enot ima vodjo, ki je odgovoren za načrtovanje in spremljanje 

stroškov v svoji enoti. 

 

http://www.yellowresearch.nl/
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9.2 Določitev stroškovnih nosilcev na Univerzi v Ljubljani 

Stroškovni nosilec je le tehnično ime za namen, za katerega se stroški ugotavljajo. 

Ugotavljanje stroškov največkrat vključuje dva procesa, in sicer: 

 zbiranje stroškov po njihovih naravnih vrstah (stroški dela, stroški materiala itd.) in 

 razporejanje teh stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev. 

 

Stroškovni nosilec se največkrat opredeli kot dejavnost, ki ustvarja prihodek, zato lahko 

stroškovne nosilce na univerzi opredelimo kot: 

 pedagoško dejavnost oziroma redni in izredni študij, ki se lahko razčlenjujeta na 

stopnjo in smer študija; 

 raziskovalno dejavnost, ki se razčlenjuje na projekte ARRS, tržne projekte, 

evropske projekte in mešane projekte; 

 strokovno dejavnost in svetovanje, ki se razčlenjuje na strokovno dejavnost, 

svetovanje, konference, tečaje in seminarje; 

 založništvo, ki se razčlenjuje na učbenike, knjige in revije, ter 

 najemnine. 

 

 

Slika 5: Razporejanje stroškov na stroškovne nosilce (dejavnosti) 

TEMELJNA STROŠKOVNA MESTA

VRSTA STROŠKA ZNESEK

Stroški materiala

Stroški storitev

Stroški dela

Amortizacija

Stroški pomožnih stroškovnih mest

PEDAGOŠKA 

DEJAVNOST

RAZISKOVALNA

DEJAVNOST

STROKOVNA IN

DRUGA DEJAVNOST

Stroški splošnih stroškovnih mest

 
Vir: interno gradivo Univerze v Ljubljani. 

 

 

Natančnejša slika razporejanja stroškov na primeru Univerze v Ljubljani je razvidna iz 

priloge 1. 

9.3 Moţne teţave pri uvajanju modela za razporejanje posrednih stroškov 

Največja težava pri razporejanju posrednih stroškov je, da na Univerzi v Ljubljani 

marsikdo ne želi sprememb zaradi občutka negotovosti. To vpliva tudi na spremembo 

sistema delitve posrednih stroškov. Profesorji, raziskovalci in večji del nepedagoškega 
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osebja članic univerze ne želijo sprememb, ker ne vidijo pozitivnih učinkov, ki bi jih te 

spremembe povzročile. Znotraj posameznih članic in univerze kot celote so se vzpostavile 

določene relacije, ki pomenijo stalnico v univerzitetnem prostoru. Tako približno vsak 

profesor ve, koliko prihodka mora nameniti za režijo članice univerze na posameznem 

segmentu in kako mora finančno spremljati projekt, da bo ta prihodek zagotovil. Sistem 

razdelitve posrednih stroškov pa režijo ukinja, kar pomeni spremembo pri spremljanju 

finančnega vodenja projektov. 

Možne težave: 

1. Znesek posrednih stroškov znaša več, kot je bila v preteklosti določena 

režija članice univerze, kar lahko preseneti. 

2. Pogodbena določila v posameznih projektih izrecno prepovedujejo, da 

lahko štejemo kot upravičen strošek projekta tudi posredne stroške, oziroma 

upravičenost posrednih stroškov omejujejo na določeno raven, ki je nižja od 

dejanskih posrednih stroškov. V tem primeru je treba zagotoviti drugi vir za 

pokrivanje teh posrednih stroškov. 

3. Posredne stroške je treba razdeljevati mesečno na posamezne dejavnosti. Če 

obračuna posrednih stroškov mesečno ne zagotovimo, potem izgubimo 

finančni pregled nad posameznimi stroškovnimi mesti in nosilci. Pri 

vpeljavi novega sistema računovodenja, ki zajema tudi spremembo 

informacijske podpore, se lahko tukaj pojavijo zaostanki in težave. 

4. V primeru, da ne zagotovimo informacije o dejanskih posrednih stroških 

mesečno, bi bilo treba v tem primeru obračunavati planirane posredne 

stroške in naknadno v daljšem časovnem obdobju primerjati planirane 

posredne stroške z dejanskimi posrednimi stroški. 

5. Evidenčno knjiženje posrednih stroškov – treba bo informacijsko rešiti 

problem evidenčnega knjiženja posrednih stroškov, saj se bodo ti zadrževali 

na začasnih stroškovnih mestih. Na podlagi obračuna se bodo stroški 

prenesli na temeljna stroškovna mesta in nosilce (dejavnosti). Skladno s tem 

bo treba zagotoviti tudi evidenčno knjiženje, saj je treba zagotoviti podatke 

o denarnem toku v glavni knjigi za potrebe bilance po virih – javna služba 

in trg. Za zagotovitev tega je treba prilagoditi informacijsko podporo. 

 

Predlogi ključev za delitev stroška amortizacije na stroškovne nosilce: 

 kriterij za delitev stroška amortizacije na dejavnost je prihodek posamezne 

dejavnosti; 

 kriterij za delitev stroška amortizacije na dejavnost so neposredni stroški dela in 

honorarji; 

 zaradi specifik je potrebno, da se določenim članicam univerze prepusti 

metodologija delitve stroška amortizacije na posamezne projekte; in 
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 pri dražji opremi je priporočljiva uvedba časovnic, na podlagi katere preko 

evidence uporabe opreme lahko razdelimo strošek amortizacije neposredno. 

 

 

Država je v zadnjem obdobju namenjala vse manjši delež sredstev za investicije v opremo 

in nepremičnine javnih zavodov. To lahko vidimo skozi analize bilanc, kjer je stopnja 

odpisanosti osnovnih sredstev precejšna. Zaradi potrebe po dodatnih virih so se javni 

zavodi začeli ukvarjati tudi z dejavnostjo, ki ni bila financirana iz javnih virov (tržna 

dejavnost in prihodki javne službe iz neproračuna), z namenom, da pridobijo vire za nakup 

opreme in nepremičnin, ki se v pretežni meri uporabljajo za osnovno dejavnost javne 

službe.  

Pri razporejanju stroška amortizacije moramo torej slediti predpisom, po katerih strošek 

amortizacije pokrivamo iz vira, iz katerega je bila oprema kupljena, kljub temu da s 

stroškom amortizacije obremenimo vse dejavnosti, ki to opremo uporabljajo. 

Informatizacija na Univerzi v Ljubljani je trenutno v polnem teku, toda ne napreduje tako 

hitro, kot je bilo načrtovano oziroma zaželeno. Nekaj krivde za ta zamik je vsekakor v tem, 

da so si članice univerze s svojimi dejavnostmi med seboj precej različne. Drugi razlog pa 

je, da se pri dejavnosti posameznih članic in s tem tudi univerze srečamo z vso dejavnostjo, 

ki je sploh možna v računovodskem smislu – to pomeni od evidenc za osnovno čredo, 

nasade, neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, založništvo in s tem proizvodno 

dejavnost, laboratorije, kemikalije do vodenja zalog, kar predstavlja računovodsko precej 

kompleksno poslovanje. Imamo še maloprodajo knjig in s tem vse poslovanje na 

maloprodajnem področju ter vso evidenco plačevanja in izstavljanja računov študentom. 

Sistem je torej precej zapleten in je zato njegova implementacija tudi tako obsežna. 

Pomen ločevanja prihodkov od tržne in javne dejavnosti je pomemben z vidika delitve 

stroškov, tako spremenljivih kot stalnih. Med spremenljive štejemo neposredne in posredne 

spremenljive stroške. Neposredne lahko neposredno pripišemo posameznim dejavnostim, 

vendar se lahko zgodi, da je pri posameznih vrstah storitev več neposrednih stroškov kot 

pri drugih, kar pa enostavno ne pomeni, da je tudi prodajna cena večja. Zato je tudi 

nekatera dejavnost bolj dobičkonosna kot druga. V podjetjih, ki poslujejo na trgu, zaradi 

tega, ker je določena dejavnost bolj uspešna kot druga, nimajo nič več pravic. V javnih 

zavodih pa tržna dejavnost zaposlencem prinaša večje ugodnosti, če je le uspešna. 

Stalni stroški so stroški, ki ostajajo enaki, ne glede na obseg poslovanja. Načeloma bi jih 

lahko razporejali na posamezne dejavnosti s kakršno koli podlago, saj jih ne povzročajo 

dejavnosti, temveč so posledica samega obstoja javnega zavoda. V podjetjih pri 

razporejanju stalnih stroškov upoštevajo svojo poslovno politiko, ki temelji na 

stimulativnih dejavnikih, ki težijo k boljšemu gospodarjenju in zniževanju stroškov. 

Navadno teh stroškov ne razporejajo na posamezno vrsto proizvodov, temveč se odločajo 

na podlagi spremenljivih stroškov, prispevka za kritje stalnih stroškov in dobička.  
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9.4 Primerjava začrtanega sistema vodenja posrednih stroškov na Univerzi v 

Ljubljani s sistemom TRAC v Veliki Britaniji in na Univerzi v Yorku 

V okviru svojih delovnih nalog sem sodelovala tudi pri pripravi osnutka sistema vodenja 

posrednih stroškov na Univerzi v Ljubljani. V povezavi s tem osnutkom se je delovna 

skupina računovodij udeležila tudi strokovnega obiska na Univerzi v Yorku v Veliki 

Britaniji. V nadaljevanju sem povzela bistvene značilnosti sistema vodenja posrednih 

stroškov, ki ga uporabljajo na tej univerzi.  

 

Velika Britanija je pred 10 leti začela uvajati sistem ugotavljanja dejanskih stroškov na 

področju pedagoške in raziskovalne dejavnosti, ki sta financirani iz javnih virov. 

Ugotovitev dejanskih stroškov je zahtevala država, ko so univerze, ki so financirane iz 

javnih virov, zahtevale več denarja od države za financiranje raziskovalne dejavnosti. 

Univerze so trdile, da jim država za področje raziskovanja namenja premalo sredstev, ker 

jim ne priznava celotnega dela posrednih stroškov. Ugotovitve na podlagi izračuna 

stroškov posameznih dejavnosti so pokazale, da so se sredstva iz pedagoške dejavnosti 

prelivala v raziskovalno dejavnost. Država je na podlagi navedenih ugotovitev namenila 

dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost, vendar ne toliko, da bi univerze pokrile vse 

posredne stroške, povezane z raziskovalno dejavnostjo, ampak samo 80 % teh stroškov. 

Ostalih 20 % stroškov mora univerza pokriti iz lastnih sredstev. 

Sistem, ki ga uporabljajo za izračunavanje stroškov posredne dejavnosti, se imenuje TRAC 

(angl. Transparent Approach to Costing). Metodologija se uporablja v vseh 165 

visokošolskih institucijah, ki se ukvarjajo s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo. 

Osnova za izračun deleža posrednih stroškov so bilančni podatki preteklega leta po 

posameznih vrstah. Sistem v prvi vrsti temelji na delitvi neposrednega dela po dejavnostih, 

ki so jih v grobem razdelili na poučevanje (angl. teaching), raziskovanje (angl. research) in 

drugo (angl. other). Univerza v Yorku izdeluje bilančne izkaze za poslovno leto, ki se 

začne 1. avgusta in konča 31. julija naslednjega leta ter sledi študijskemu ciklu. 

V vseh izobraževalno-raziskovalnih institucijah je velika težava ugotavljanje porabe časa. 

Na Univerzi v Yorku so z namenom izognitve mesečnim časovnicam o porabi časa uvedli 

sistem anket porabe časa (angl. Time Surveys). Ankete izpolnjujejo zaposlenci ciklično na 

vsake tri leta. Cilj je dobiti vrnjenih vsaj 75 % poslanih anket. Vsak zaposlenec mora v 

obdobju anketiranja izpolniti vprašalnik za pet tednov v različnih obdobjih študijskega leta. 

Deleže porabe časa na podlagi anket in vzorčenja uporabljajo kot ključ za delitev stroškov. 

Stroški podpornih služb, ki jih ima univerza, se z različnimi ključi (število zaposlencev, 

število študentov itd.) razdelijo na tri dejavnosti (poučevanje, raziskovanje in drugo). 

Podobno se po dejavnostih s smiselnimi ključi delijo tudi ostali posredni stroški. Skupaj 

sešteti posredni stroški po področjih in dejavnostih se nato delijo s skupnim številom FTE, 

tako da je pribitek posrednih stroškov na 1 FTE izražen v funt/FTE. Vsa področja imajo na 

podlagi minimuma delitve posrednih stroškov lahko enak pribitek posrednih stroškov, če 

se univerza tako odloči. Na Univerzi v Yorku so prevzeli koncept minimuma dodajanja 
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posrednih stroškov, ki le-te deli na podlagi laboratorijskega in nelaboratorijskega dela. 

Uvedli so koncept (angl. facilities), po katerem se od splošnih objektov, katerih stroški se 

po dejavnostih razdeljujejo enakomerno, izvzamejo objekti za posebne dejavnosti (tisti, ki 

vključujejo živali, rastline in drago opremo). Stroški teh projektov se na projekt delijo na 

podlagi načrtovane uporabe. 

Posredne stroške prostorov izračunajo na podlagi podatkov o uporabljenih prostorih za 

posamezne dejavnosti. Podatke, potrebne za razdelitev, pridobijo z anketo o uporabi 

prostorov. 

Izračunavanje posrednih stroškov po sistemu TRAC poteka v excelovih tabelah, na trgu pa 

obstaja tudi ponudnik programske opreme za izračun posrednih stroškov. 

Podatke o znesku posrednih stroškov, ki odpadejo na 1 FTE neposrednega dela 

raziskovalca oziroma pedagoga, vnesejo v sistem (1. februarja) vsako leto, v katerem 

planirajo stroške posameznega projekta za namene prijav na projekte. Sistem se imenuje 

pFact in je dostopen na trgu. Univerza v Yorku je bila angažirana v izgradnjo sistema in 

njegovo uporabo. 

V osnovi imajo tri pribitke posrednih stroškov: splošni posredni stroški, stroški prostora 

brez laboratorija (angl. non-lab facilities) in stroški laboratorijev (angl. lab facilities). V 

programu pFact imajo podane tudi izračunane stroške posameznih del oziroma faz 

raziskovalnega procesa, ki se uporabljajo za pripravo ponudbe. pFact ni računovodski 

program in ne uporablja tekočih računovodskih podatkov, ampak izračunava ceno 

raziskovalne dejavnosti na podlagi vnesenih podatkov. 

Pridobljene projekte vodijo v računovodskem programu, v katerem spremljajo plan in 

realizacijo. Na ravni univerze spremljajo in pripravljajo poročila, s katerimi ugotavljajo, ali 

so »vkalkulirani« posredni stroški, ki jih uporabljajo pri projektih in vključujejo v svoja 

finančna poročila, enaki oziroma približno enaki dejanskim posrednim stroškom, in kakšna 

so odstopanja. Tudi če so se posredni stroški spremenili, ta sprememba ne vpliva na tekoče 

raziskovalne projekte. Za namene finančnega spremljanja in poročanja uporabljajo do 

konca projekta enake zneske pribitka na 1 FTE neposrednega dela, kot je bilo podano v 

začetku. 

 

Ugotovitve 

 

Sistem izračunavanja posrednih stroškov TRAC v Veliki Britaniji je podprla država. 

Država je omogočala izobraževanje in usmeritve za vzpostavitev tega sistema. Vsaka 

institucija je morala revidirati sistem, ki ga bo treba periodično revidirati tudi v prihodnje.  

Sistem je najbolj uporaben na področju raziskovalne dejavnosti. Trenutno poteka v Veliki 

Britaniji tudi projekt izračuna natančnejših stroškov pedagoške dejavnosti, pri katerem 

sodelujeta dve drugi univerzi. 
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Sistem razporejanja posrednih stroškov je precej enostaven. Bistvena prednost te 

metodologije je, da je država zadovoljna s takim sistemom poročanja in ga uporablja. V 

poročilih ni treba podrobneje prikazovati posameznih stroškov (elementov), ki tvorijo 

posredne stroške (npr. stroške elektrike, vode, podpornega osebja). 

Uvedba sistema TRAC v Veliki Britaniji je povzročila dodatne zaposlitve na 

administrativnem področju za podporo sistemu vodenja in izračunavanja posrednih 

stroškov. Povzročila je tudi drugačno delitev dela med računovodstvom, službo za podporo 

raziskovalni dejavnosti in drugimi podpornimi službami. 

Za namene sistema FC za evropske projekte bi bilo treba sistem TRAC dodatno prilagoditi. 

Ugotovili so, da Univerza v Yorku trenutno ne bi pridobila dodatnih finančnih sredstev, če 

bi uporabljala sistem FC, temveč je zanjo ugodnejši model celotnih stroškov s pavšalnim 

pribitkom 60 % za posredne stroške. Pred prilagoditvijo sistema za namene poročanja 

Evropski uniji bodo ugotovili, ali jim navedena prilagoditev prinese več koristi kot 

stroškov, in od tega bo odvisna tudi njihova odločitev. Največ prilagoditev bi bilo potrebno 

pri evidencah delovnega časa. Iz vseh kalkulacij bi morali izvzeti tudi delež DDV. Gre za 

DDV, ki ga ne morejo povrniti od države in je za univerzo strošek, Evropska unija pa tega 

stroška ne priznava. 

SKLEP 

Če želimo organizirati računovodstvo Univerze v Ljubljani na način, da ga sestavljajo 

samostojne poslovnoizidne enote, bo potrebno za dosego tega cilja še precej dela. Sama 

dejavnost Univerze v Ljubljani je raztegnjena in se ne zaključi samo na izobraževalnem 

področju. Velik del dejavnosti poteka na raziskovalnem področju in nacionalno 

pomembnih nalogah. Če rečemo poenostavljeno, skoraj ni vsaj ene dejavnosti, ki ne bi bila 

lastna vsaj eni članici univerze. Pri postavljanju sistema računovodenja ugotovimo, da je 

treba za spremljanje vseh specifik (osnovne črede, materialnega knjigovodstva, 

proizvodnje, izvajanja koncesijske dejavnosti, maloprodajne dejavnosti, založbe) 

zagotoviti enotna navodila ter predvsem dober in fleksibilen informacijski sistem. Pri 

implementaciji računovodskega sistema se je že pri nekaj članicah univerze ugotovilo, da 

se poleg izobraževanja ukvarjajo z zelo specifičnimi dejavnostmi, ki jih je težko poenotiti 

in skupaj združiti v enotno informacijsko shemo, zato menim, da bo postavljanje enotnega 

informacijskega sistema in enotne organizacijske sheme še dolgo in zelo zahtevno delo. 

Razporejanje stroškov po dejavnostih ni samo stvar računovodstva, ampak se dotakne 

organizacije in tudi drugih podpornih služb, ki morajo biti vključene v druge module 

poslovne informatike – kadrovska informatika, e-Študent itd. Enotna metodologija zbiranja 

podatkov se ne začne z računovodskim modulom, ampak že z zbiranjem in združevanjem 

informacij v drugih področjih poslovanja. Če določenih informacij ne zbiramo na najnižjih 

ravneh, jih tudi ne moremo združevati na višjih ravneh, ker podatkov sploh nimamo.  



 67 

Glede na lastne izkušnje in ugotovitve z delovnega obiska na Univerzi v Yorku lahko 

povzamem, da je uvedba katerega koli sistema vodenja in razporejanja posrednih stroškov 

zahtevna zadeva, ki se ne dotakne samo dela računovodstva, temveč tudi vseh podpornih 

služb na univerzi in članicah, prav tako pa tudi vsega pedagoškega in raziskovalnega 

osebja. 

Predvsem pedagoško in raziskovalno osebje v Veliki Britaniji se je težko podredilo uvedbi 

sistema TRAC. Težave so nastale pri evidenci delovnega časa, čeprav te evidence ni bilo 

treba voditi neprekinjeno, ampak je šlo za vzorčenje. Pojavilo se je vprašanje akademske 

svobode in razpolaganja s časom.  

Poleg tega so raziskovalci in pedagogi postavili vprašanje: Kaj je boljše v sistemu TRAC 

zame kot raziskovalca in pedagoga? Kalkulacije so razkrile, kako drage so raziskave. Prej 

se je to sicer vedelo, toda ni obstajal tako transparenten sistem. Pokazalo se je tudi, da so 

raziskave, opravljene na univerzi, predrage za industrijo. Težava je tudi v zagotavljanju 20 

% pokritja stroškov raziskav, ki jih sicer financira država, iz lastnih sredstev univerze, 

zaradi omejenega obsega teh sredstev. 

Najbolj bistveno pri uvedbi sistema vodenja posrednih stroškov v Veliki Britaniji je, da so 

celoten proces usmerjale državne institucije. Izvedbi metodologije je v veliki meri sledila 

sprememba zakonodaje, ki je podprla sistem računovodenja posrednih stroškov. 

V Sloveniji sicer državne institucije zahtevajo pripravo poročil in izkazov po določenih 

usmeritvah, toda razen zakonskih določb ne dajejo pomoči pri izvedbi metodologije in 

uvedbi sistema. Vsa navodila so podana le na vsebinskih ravneh, operativne izvedbe pa se 

ne dotaknejo. Poleg tega v Sloveniji ni enotne metodologije za poročanje za vse projekte iz 

javnih sredstev, ampak za vsak tip projekta obstajajo posebna navodila. 
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Priloga 1: Prikaz organizacije stroškovnih mest (katedra, oddelek, inštitut, center itd.) v povezavi z dejavnostjo posamezne članice 
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KATEDRA                 

stroški materiala                 

stroški storitev                 

amortizacija                 

stroški dela                 

stroški posrednih 
stroškovnih mest 

        

        

REFERAT                 

stroški materiala                 

stroški storitev                 

amortizacija                 

stroški dela                 

stroški posrednih 
stroškovnih mest 

        

        

MEDNARODNA 
PISARNA 

        
        

stroški materiala                 
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ZALOŢBA                 

stroški materiala                 

stroški storitev                 

amortizacija                 

stroški dela                 

stroški posrednih 
stroškovnih mest                 

UČILNICE 
posredne stroške, najprej razdelimo na učilnico oz. laboratorij (str. elektrike, čiščenja, ogrevanja…) potem pa na dejavnost - glede 
na to za katero dejavnost se učilnica oz. lab. uporablja LABORATORIJI 

KNJIŢNICA                 

stroški materiala                 
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stroški dela                 
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ENOTE ZA ZNAN-
STVENO RAZISKO-
VALNO DEJ.              

stroški materiala              

stroški storitev              

amortizacija              

stroški dela              

stroški posrednih 
stroškovnih mest              

ZALOŢBA              

stroški materiala              

stroški storitev              

amortizacija              

stroški dela              
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Vir: interno gradivo Univerze v Ljubljani. 

 

 


