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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava finančne načrte v osnovnih šolah v Sloveniji ter opozarja na 

težave pri načrtovanju. Zanima nas, če so vsebinsko ustrezni in če določeni dejavniki vplivajo 

na njihovo vsebinsko ustreznost. Na temelju empirične raziskave ugotavljamo, da je 

načrtovanje v osnovnih šolah neenotno in da večina slovenskih osnovnih šol ne izdeluje 

vsebinsko ustreznega finančnega načrta, kar pomeni, da ne vključuje vseh predpisanih vsebin. 

Empirično dokazana dejavnika, ki vplivata na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov, sta 

komuniciranje med ravnateljem in računovodjo ter razumljivost zakonov, pravilnikov in 

navodil za pripravo finančnega načrta. Predlagamo model vsebin finančnega načrta za 

osnovne šole, ki bi pripomogel k večji transparentnosti računovodskih informacij,  k dvigu 

kakovosti finančnih načrtov v osnovnih šolah in  k večji primerljivost med šolami. Magistrska 

naloga lahko poleg predlaganega modela prispeva tudi k večji ozaveščenosti osnovnih šol o 

pomembnosti načrtovanja.  

Ključne besede: finančni načrt, predračunavanje, predračunski izkazi, računovodsko 

načrtovanje, računovodstvo, management, računovodja, ravnatelj, tim. 

 

SUMMARY 

This master's thesis deals with the financial plans in Slovenian primary schools and addresses 

the problems of planning. We are interested whether the plans are adequate in content and if 

certain factors can affect their content adequacy. Based on the empirical research, it has been 

established that planning in primary schools is divergent and most schools do not produce an 

adequate financial plan, which means that the content does not include all the requisite 

elements. Two empirically proven factors which affect the content adequacy of financial plans 

are the communication between the head teacher and the accountant and the understandability 

of laws, rules and instructions for financial plan preparation. We propose a content model for 

the financial plan in primary schools, which could aid in higher transparency of accounting 

information, higher quality of financial plans in primary schools and better comparability 

between schools.  In addition to the suggested model, this master’s thesis can also contribute 

to higher awareness of primary schools about the importance of planning. 

Keywords: financial plan, assessment of costs, pro forma invoices, budgeting, accounting, 

management, accountant, head teacher, team. 
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev teoretičnih izhodišč in opis problema 

Vsi proračunski uporabniki, tako neposredni kot posredni, so po Zakonu o računovodstvu 

(ZR) dolžni pripraviti  letno poročilo. V njem skladno z Zakonom o javnih financah (ZJF)  

poročamo o  doseženih ciljih in o rezultatih poslovanja, pri čemer ocenjujemo gospodarnost, 

učinkovitost in uspešnost.  Proces poročanja pa je tesno povezan z načrtovanjem, 

opredeljevanjem ciljev in merjenjem.  Poročati o ciljih in rezultatih namreč ni mogoče, če 

nimamo postavljenih ciljev, ki  pa  jih definiramo v finančnem načrtu preteklega leta.  

Načrtovanje ali planiranje? Izraza imata enak pomen, le da se je v preteklosti v literaturi 

uporabljal izraz planiranje, danes pa ga vse bolj izpodriva izraz načrtovanje, kar bo razvidno v 

nadaljevanju, ko bomo predstavili oba pojma1. 

V praksi naletimo tako na nasprotnike kot na zagovornike planiranja. Kritiki med drugim 

opozarjajo, da planiranje in plani pretvarjajo človeka in njegovo vedenje v delovanje stroja – 

njegove spontanost, intuicija in svoboda trpijo. Menijo, da planiranje sploh ni možno, saj ni 

mogoče napovedovati prihodnosti. Manager2 neprofitne organizacije pa argumentira potrebo 

po planiranju z dejstvom, da ustrezni predpis zahteva nekakšen letni plan kot osnovo za 

pridobitev finančnih sredstev iz državnega ali občinskega proračuna. Poleg zakonskih 

razlogov pa so za planiranje v organizacji globlji vsebinski razlogi, ki se jih velja zavedati 

(Pučko 2005, 13). 

Planiranje je razmišljanje o svoji prihodnosti z namenom, da bi vplivali nanjo. Je nepretrgan 

proces, v katerem se prepletajo zamisli, izvedba in kontrola. Proces se konča s planom 

(načrtom), želenim rezultatom in potmi za dosego le-tega (Rozman 1993, 20−24). 

Načrtovanje pomeni miselno oblikovanje prihodnosti (Glogovšek 2008, 149). 

Koontz in Weihrich (1988, 58) menita, da planiranje vključuje izbiranje poslanstva in ciljev 

ter aktivnosti za njihovo doseganje; zahteva sprejemanje odločitev, to je med alternativami 

izbirati smeri prihodnjega delovanja. 

                                                 

1 V  magistrski nalogi  bomo uporabljali besedo načrtovanje, saj je vključena  že v naslov naloge. V 
literaturi pa nekateri avtorji namesto načrtovanja uporabljajo besedo planiranje. Pri povzemanju  
drugih avtorjev bomo tako  uporabljali enako  besedo, kot jo uporablja avtor. Oba pojma, tako 
načrtovanje kot planiranje, sta sopomenki.  

2 Manager (menedžer) je izpeljanka iz besede management.  Manager je upravnik, direktor, ravnatelj, 
voditelj, najvišje poslovodstvo, poslovodni organ … V magistrski nalogi uporabljamo besedo 
manager, pri povzetkih drugih avtorjev uporabljamo enako besedo kot avtor. 
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Tavčar (2006, 176−177) meni, da organizacija brez načrtovanja nima prihodnosti. 

Načrtovanje je predpogoj za njeno uspešnost, sega v prihodnost, ki je še ni in o kateri je  

mogoče le sklepati in ugibati. Delovanje organizacije v bližnji prihodnosti je mogoče 

načrtovati kvantitavno, v daljni le kvalitativno. 

Managerji skušajo z načrtovanjem razporejati sedanje in verjetne prihodnje zmožnosti 

organizacije, da bi ji prinašale kar največ koristi ob sprejemljivem tveganju. Načrtovanje je 

pomembno tudi za usmerjanje in obvladovanje udeležencev,  saj je vsaka organizacija hkrati 

instrument za doseganje ciljev in interesna skupnost udeležencev. Tavčar (2005, 133−135) 

meni, da načrtovanje in polaganje računov pomeni tudi zavzemanje neprofitnih organizacij, 

da bi ponovno zgradile zaupanje javnosti, porušeno zaradi neprimernega delovanja in 

poslovanja nekaterih, tudi najbolj uglednih nepridobitnih organizacij.  

Po Druckerju (1973, povzeto po Amara 1979, 2−16) je »planiranje nepretrgan proces priprave 

podjetniških odločitev, in to sistematično in ob najboljšem poznavanju njihove prihodnosti.« 

Ackoff (1970, povzeto po Amara 1979, 2−16) pa opredeli planiranje kot »oblikovanje 

zaželene prihodnosti in učinkovitih poti za doseganje le-te.« 

Različni avtorji različno opredeljujejo načrtovanje, vendar je iz vseh definicij mogoče povzeti, 

da je bistvo načrtovanja razmišljanje o prihodnosti oziroma zamišljanje bodočega poslovanja, 

kar velja tudi za finančno načrtovanje, kjer se osredotočimo na letno t.j. kratkoročno 

načrtovanje poslovnega izida kot posledice doseženih načrtovanih poslovnih odločitev. 

Avtorji za kratkoročno načrtovanje poleg izrazov taktično ali letno uporabljajo tudi 

predračunsko in finančno načrtovanje. 

Letno ali taktično planiranje je po Rozmanu (1993, 55) planiranje celotnega poslovanja s 

poudarkom na številčnih prikazih.  

Naloga letnega planiranja je, da ob danih tržnih omejitvah in ob danih omejenih proizvodnih 

zmogljivostih iz okvira mogočega določi tisti proizvodni program in take inpute v poslovni 

proces združbe, da bo poslovanje čim uspešnejše. Gre za sistematičen proces pretvarjanja 

dolgoročnih planskih nalog v specifične kratkoročne planske naloge, ki jih bodo morale 

opraviti posamezne organizacijske enote v kratkoročnem planskem obdobju (Pučko 1998, 

119). 

Kratkoročno načrtovanje temelji na finančnem predračunavanju in obsega predvsem 

projekcije računovodskih izkazov za načrtovano obdobje ali na določen dan. V magistrski 

nalogi se bomo posvetili analiziranju tega načrtovanja oz. načrtov in težav pri planiranju v 

slovenskih osnovnih šolah. Finančni načrti so namreč končni rezultat finančnega načrtovanja. 
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Finančno planiranje zajema izdelavo projekcij prodaje, dobička in premoženja na osnovi 

izbrane proizvodnje ter pripravo strategije, pa tudi opredelitev virov, potrebnih za realizacijo 

izdelanih projekcij (Weston in Brigham 1993, 324). 

Avtorji s finančnim načrtovanjem ponavadi rezumejo načrtovanje finančne funkcije (plačilno 

sposobnost, finančno stabilnost, sestavo virov in drugo) pa tudi načrtovanje celotne uspešnosti 

(dobiček, premoženje, uspešnost).  

Rozman (1993, 273−279) je probleme planiranja, kot so jih ugotavljali različni avtorji, zlasti 

na temelju empiričnih raziskav, razvrstil v pet skupin: odnos ravnateljev do planiranja, odnos 

ravnateljev poslovnih funkcij do planiranja, strokovnost in organiziranost planiranja, vpliv 

kulture poslovanja in vpliv okolja na planiranje. Tako domači kot tuji avtorji v delih o 

planiranju omenjajo težave, ki se pri tem pojavljajo. Empirične raziskave o planiranju se 

nanašajo predvsem na ameriška, angleška in nemška podjetja. Rezultati tako empiričnih 

raziskav kot tudi izkušenj praktikov so podobni, se prekrivajo ter dopolnjujejo. Vzroki težav 

so v podjetju samem in v okolju. Steiner in Schölhammer (1975, po Rozman 1993, 277-278),  

sta z raziskavo problemov planiranja v vrsti ameriških in drugih podjetij ugotovila, da je 

najpomembnejši odnos ravnateljev do planiranja. Henry (1977, 40 – 45) ocenjuje odnos 

ravnateljev do planiranja kot »najbolj kritičen dejavnik za uspešno planiranje in izvajanje 

planov.« Keppler, Bamberger in Gabele (1979, 69 – 90) prav tako ugotavljajo, da je tudi v 

nemških podjetjih, izjemno pomemba podpora ravnateljev pri planiranju in usmerjanju vsebin 

planiranja s cilji in idejami, je pa je premalo pogosta. 

V organizaciji je planiranje močno neposredno odvisno zlasti od ravnatelja. Prav tako je od 

njega odvisno tudi posredno, in sicer koliko mu uspe ustvariti razpoloženje, naklonjeno 

planiranju. Če ravnatelj spodbuja razmišljanje, samostojnost zaposlenih, če spodbuja 

prevzemanje tveganja, če se zaposleni enačijo s celotno gospodarsko organizacijo in podobno, 

bo razpoloženje za planiranje ugodno. Vsi navedeni elementi pa predstavljajo vsaj del kulture 

poslovanja. Uspešnost planiranja je torej precej odvisna od kulture poslovanja (Tavčar 1988, 

206 – 226).   

Prvi korak k ustreznemu planiranju je,  kot pravi avtor Besse (1957, po Steiner 1969, 7),  

vzpostavitev planskega razpoloženja. 

Avtorji (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 123) kot problem planiranja med drugim navajajo 

tudi strokovost in organizacijo planiranja. Pri vseh problemih pa gre za nerazumevanje ali 

neupoštevanje usklajevalne vloge planiranja. Vzrok večine problemov planiranja je  
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neustrezno usklajevanje, ki je temeljna značilnost managementa3, ki ne razume ali pa ne 

upošteva svoje osnovne naloge – usklajevanja. 

ZJF v 3. členu opredeljuje finančni načrt kot akt neposrednega in posrednega proračunskega 

uporabnika,  s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi 

izdatki za obdobje enega leta. Finančni načrt je opredeljen tudi kot projekcija bodočega 

delovanja proračunskega uporabnika ali podjetja v naprej opredeljenem obdobju. Je rezultat 

načrtovanja. 

Priprava finančnega načrta v šolstvu zahteva upoštevanje in razumevanje ZJF, ZR, Navodil o 

pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. 

RS, št. 91/2000 in 122/200) in Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 

134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 104/2010 in 104/2011), ki 

določajo vsebino finančnega načrta. 

Ena od oblik notranjega nadzora proračunskih uporabnikov  je notranje revidiranje, ki so ga 

proračunski uporabniki v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002) dolžni zagotavljati. Revizorji 

med drugim pregledujejo tudi finančne načrte, presojajo in ocenjujejo poslovanje ter 

predlagajo izboljšave4. 

Finančni načrt posrednih uporabnikov, med katere uvrščamo tudi vzgojno-izobraževalne 

zavode,  mora v skladu z 2. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 in 122/2000)  imeti 

splošni del, posebnega pa le, če je to glede na obseg in naravo dejavnosti posrednega 

uporabnika potrebno.  

V skladu s temi navodili mora v splošnem delu finančnega načrta (3. člen) posredni uporabnik 

vključiti izkaze, ki jih za pripravo njegovega letnega poročila v 13. členu določa Pravilnik o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 

                                                 
3 Janez Gradišnik meni, da so rabe besed ravnatelj in izpeljank ravnateljevati, ravnateljevanje, 
ravnateljstvo za pojme, ki ustrezajo angleškim besedam »manager » in  »management« najbolj 
utemeljene (Mihelčič, 1995, 252).  Kaltnekar (1995, 253) pa o rabi besede ravnateljevanje kot sinonim 
za besedo magement ni povsem prepričan.  Slovar slovenskega knjižnega jezika dovoljuje več oblik in 
izpeljank: manager, menedžer, managerski, menedžerski, menagerstvo, menedžerstvo. Pojavlja se tudi 
beseda poslovodstvo.   Ker sta se  v strokovni literaturi uveljavila izraza management in manager,  
smo se odločili, da ju uporabljamo tudi mi, razen tam, kjer avtorji uporabijo drugo besedo. 

4 Računsko sodišče RS (2012, 49)  je v Letnem poročilu 2011  med najpogostejše razkrite 
nepravilnosti in napake izpostavilo tudi neskladje finančnih načrtov z Zakonom o javnih financah in 
skromno preglednost načrtovanja in izvajanja financiranja. 
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60/2010-popr., 104/2010 in 104/2011).  V posebnem delu (4. člen navodil) finančnega načrta 

so načrtovani izdatki po posameznih postavkah, oblikovanih glede na programe, 

podprograme, ukrepe ali aktivnosti, ki jih izvaja posredni uporabnik. 

Tudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih postaja načrtovanje vse pomembnejše predvsem 

zaradi vse večjega nadzora ustanovitelja, revizije, sveta zavoda, potrebe po poročanju v 

letnem poročilu.  

Prav tako je ustrezen pristop k načrtovanju pomemben za razvoj organizacije, urejenost na 

tem področju lahko postane pomembna strategija v  prizadevanjih za boljšo šolo (Trunk Širca, 

Bažon, Horvat 2004, 54). Načrtovanje je prvi korak k obvladovanju organizacije  in je 

temeljna obveznost managementa na vseh ravneh. 

Ključno vlogo v procesu finančnega načrtovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih imata 

ravnatelj, kot najvišji poslovodni organ,  in računovodja.  

Ravnatelj, ki opravlja v šoli funkcijo managementa, je manager, katerega naloga je planiranje, 

organiziranje, vodenje in nadziranje. Številni avtorji, ki so raziskovali probleme pri 

načrtovanju, so prav odnos ravnateljev do načrtovanja ocenili kot enega pomembnejših. Tudi  

v naši nalogi bomo z raziskavo poskušali dokazati, da odnos ravnatelja do načrtovanja vpliva 

na vsebinsko ustreznost finančnega načrta. Če finančni načrt ni vsebinsko ustrezen, če ne 

vsebuje vseh predpisanih vsebin,  lahko govorimo o težavah pri načrtovanju. 

Računovodje zavezuje k sodelovanju pri pripravi finančnega načrta stroka, ki šteje 

računovodsko predračunavanje kot del računovodske funkcije (Kavčič 2006, 14).  

Računovodja je na področju računovodstva in financ v osnovnih šolah ključen in pogosto 

edini strokovnjak v zavodu5, ki mora pri pripravi finančnega načrta nujno sodelovati  z 

managementom, ki razpolaga z informacijami, potrebnimi za računovodsko predračunavanje. 

Najpomembnejše informacije so število vpisanih otrok, potrebno število zaposlenih, 

vključenost v razne projekte, načrtovane investicije in druge pomembne informacije, ki imajo 

vpliv na računovodsko predračunavanje. 

                                                 
5 V osnovnih šolah je število zaposlenih v računovodstvu določeno v skladu s 15., 16. in 17. členom 
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovnih šol (Ur. l. RS, št. 57/2007, 
65/2008 in 99/2010). V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za računovodska dela sistemizira 1 delovno 
mesto računovodje, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 
0,25 delovnega mesta. Če je oddelkov 30 in več, se dodatno sistemizirajo delovna mesta knjigovodje 
ali administratorja v skladu z 17. členom tega pravilnika. V praksi se tako dogaja, da nekatere šole 
nimajo zaposlenega niti enega računovodje v celoti, ampak je ta v kombinaciji s poslovnim 
sekretarjem. 
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Ravnatelj in računovodja v osnovni šoli pri pripravi finančnega načrta predstavljata tim6,  

skupino, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri 

opredeljevanju in doseganju ciljev. 

Stiki, kot so izmenjava informacij, komuniciranje in obveščanje, so tipični pojavi v 

medsebojnih stikih. Nastajajo pa v situacijah, ki so usmerjene k nalogam, pa tudi v situacijah, 

kjer prevladuje usmerjenost k odnosom med člani. Da je team uspešen,  mora v njem 

prevladovati nagnjenost k odkrivanju in reševanju problemov, k spoštovanju izraženih mnenj, 

k medsebojni pomoči in sodelovanju. Občutki, kot so jeza, sreča, žalost, zadovoljstvo, 

nezadovoljstvo, zaupanje, nezaupanje, odkritost, zadržanost in podobno, kažejo na čustveno 

razpoloženje v skupini. (Možina 2002, 552). 

Raziskave (Lipičnik 1998, 263−265) kažejo, da zaupanje, odkritost, občutek svobode in 

možnosti sodelovanja precej vplivajo na učinkovitost teama. 

Vsebinska ustreznost finančnega načrta in njegova uresničitev sta odvisna od strokovnosti in 

usposobljenosti  kadrov, ki sodelujejo pri pripravi. Ker  je finančni načrt rezultat dela tima, na 

njegovo ustreznost vpliva tudi medsebojno komuniciranje udeležencev. Skoraj vse naše 

obnašanje, izražanje misli, mnenj in stališč, je namreč rezultat ali oblika komuniciranja. 

Komuniciranje je pojavna oblika kulture, kot pa smo uvodoma že pojasnili, je kultura 

poslovanja eden od problemov načrtovanja, kar so dokazali že številni avtorji. To bomo 

skušali dokazati tudi z našo raziskavo, ko bomo raziskovali komuniciranje med računovodjo 

in ravnateljem, ki sta ključna pri načtovanju. 

Na strokovnost nas opozarja Kodeks poklicne ektike računovodje, po katerem naj bi 

računovodja pri srednjih in velikih organizacijah ter računovodskih servisih imel najmanj 

visokošolsko izobrazbo, ostali računovodje pa najmanj višješolsko izobrazbo. 

Za pripravo dobrega poročila o dosežkih in za pripravo dobrega finančnega načrta je pogoj 

sodobno organizirana računovodska služba, ki pripravlja podatke in računovodske 

informacije. Sodobna računovodska služba je celota štirih med seboj povezanih sestavin: 

računovodskega predračunavanja, računovodskega obračunavanja ali knjigovodstva, 

računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja. Sodobna računovodska  dejavnost  

začenja z oblikovanjem predračunov, ki so namenjeni notranjim in zunanjim  uporabnikom 

računovodskih informacij. Načrtovati ni mogoče brez dobrega predračunavanja. 

Predračunavanje omogoča ocenjevanje prihodnjih stroškov, nadziranje uresničenih stroškov 

in ugotavljanje dosežkov podjetja. Ko predračun sprejme ravnateljstvo podjetja, pomeni 

obveznost, ki je zajeta v načrtu. Iz tega sledi, da je eden izmed predračunov vedno načrt 

                                                 
6 V nalogi uporabljamo  besedo tim, pri povzetkih drugih avtorjev pa  uporabljamo tudi besedo team, 
če jo uporablja avtor. 
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oziroma plan, pod pogojem seveda, da je ta predračun sprejet (Turk, Kavčič in Kokotec -

Novak 2003, 211).  

Ena od definicij je tudi, da je načrt »celovit, formalni predračun, ki kvantificira in opredeljuje 

bodoče poslovne aktivnosti v nekem bodočem poslovnem obdobju. Nanaša se na vnaprej 

opredeljene poročevalske enote za neko bodoče obdobje in je kvantificiran.« (Heitger, Organ, 

Matulich 1996, 289) 

Informacijski sistem je del poslovega sistema, ki omogoča izvajanje in upravljanje temeljne 

dejavnosti tega sistema in s tem doseganje ciljev oziroma funkcioniranje podjetja (Gradišar 

2003, 105). Vsaka orgaizacija ga ima, ne glede na velikost ali vrsto dela, ki ga opravlja, 

sestavljajo ga strojna oprema, programska oprema, podatki, postopki in ljudje. Medsebojna 

povezanost navedenega mora zagotavljati ustrezne podatke za pridobivanje informacij za 

podporo odločanju na nazdzorni in upravljalni ravni poslovnega sistema. Informacijski 

sistemi imajo neposredni vpliv na izvajanje temeljne dejavnosti organizacije, posredno pa 

zagotavljajo boljše načrtovaje in nadzor ter večjo povezanost podsistemov in s tem bolj 

usklajeno delovanje celotne organizacije. 

Zahteve po  prikazu porabe javnih financ so  iz leta v leto zahtevnejše, finančni načrti   pa 

natančnejši   in  utemeljeni. Zahteve prihajajo od splošne javnosti, medijev, stroke ter  

regulatornih in nadzornih organov. Iz prakse ugotavljamo, da so finančni načrti  pri 

zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo, centrih za usposabljanje, varstvo in delo zelo 

natančni, utemeljeni in pripravljeni po enotnem modelu, ki jim ga posredujejo pristojna 

ministrstva. V šolstvu, od koder izhajam, pa menim, da ni tako. Z nalogo želimo opozoriti na 

probleme, ki se pojavljajo pri načrtovanju oz. pripravi finančnih načrtov. Predvsem na 

računovodskih seminarjih, srečanjih in posvetih ugotavljamo, da je  načrtovanje v šolah kljub 

zakonodaji zelo raznoliko. Nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ)  finančnega načrta 

sploh ne pripravljajo, nekateri pa ga pripravijo temeljito. Menimo, da je največ takih, ki 

pripravijo nepopoln finančni načrt. Neenotno načrtovanje med VIZ predstavlja pomembno 

omejitev v primerljivosti podatkov, zato bi bilo potrebno temu področju posvetiti večjo 

pozornost. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

1.2.1 Namen  

Namen magistrske naloge je opredeliti finančno načrtovanje in finančne načrte, proučiti 

finančne načrte v slovenskih osnovnih šolah, ugotoviti, če so vsebinsko ustrezni, kar pomeni v 

skladu z obstoječo zakonodajo in dobro prakso,  in nakazati potrebo po enotnem načrtovanju. 

Glavni namen naloge je poiskati vzroke za vsebinsko neustreznost finančnih načrtov in 
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izmeriti vsebinsko ustreznost finančnih načrtov z neposredno metodo ocenjevanja, t.j. na 

temelju  primarnih podatkov, zbranih z lastno anketo.  

1.2.2 Cilji 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

− predstaviti zakonodajo, strokovno in znanstveno literaturo s področja finančnega 

načrtovanja s poudarkom na računovodskem načrtovanju; 

− prikazati osnovne značilnosti poslovanja v osnovnem šolstvu;  

− prikazati značilnosti računovodstva v javnih zavodih; 

− prikazati  prakso priprave finančnih načrtov v sorodnih institucijah v državi; 

− raziskati in prikazati, kakšno je finančno načrtovanje v osnovnih šolah;  

− ugotoviti,  ali so finančni načrti v šolstvu pripravljeni v skladu s predpisi; 

− ugotoviti in predstaviti vzroke, ki vplivajo na to, da finančni načrti niso ustrezni; 

− oceniti vsebinsko ustreznost finančnih načrtov  v osnovnih šolah; 

− na osnovi ugotovitev podati priporočila za enoten finančni načrt. 

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Temeljna teza magistrske naloge je, da v osnovnem šolstvu ni enotnega finančnega 

načrtovanja.  Temeljna teza temelji predvsem na osnovi izkušenj in poznavanja problematike 

načrtovanja v šolstvu. Na težave pri načtovanju so opozorili že drugi avtorji z empiričnimi 

raziskavami. 

V magistrski nalogi smo na osnovi podatkov, pridobljenih  iz  lastne ankete, ki je prva 

tovrstna v Sloveniji, preverjali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Večina slovenskih šol ne izdeluje vsebinsko ustreznega finančnega načrta. 

Ugotavljali smo, če osnovne šole v svoje finančne načrte vključujejo vsebine, ki jih 

predvidevata naša zakonodaja in dobra praksa. Določili smo vsebine in ugotavljali njihovo 

prisotnost v finančnih načrtih; več prisotnih vsebin, pomeni vsebinsko ustreznejši je finančni 

načrt.  

Proučevali smo dejavnike, za katere menimo, da bi lahko vplivali na ustreznost finančnih 

načrtov. Ugotoviti želimo, ali med vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta in posameznimi 

spremenljivkami obstajajo določene zakonitosti oziroma povezave. Za nekatere dejavnike je 

bilo že empirično dokazano, da predstavljajo težave pri načrtovanju.  

Hipoteza 2: Izobrazba računovodij vpliva na vsebinsko ustreznost finančnega načrta. 
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Poskušali smo dokazati, da šole, ki imajo ustrezno izobražene računovodje, pripravljajo 

vsebinsko ustreznejše  finančne načrte. Ugotavljali smo povezavo med stopnjo izobrazbe 

računovodij in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta. 

Hipoteza 3: Odnos ravnatelja do načrtovanja vpliva na vsebinsko ustreznost finančnega 

načrta.  

Računovodje smo vprašali, kakšen je obseg dejavnega vključevanja ravnateljev v načrtovanje. 

Odnos ravnateljev do načrtovanja je že bil empirično dokazan kot kritičen dejavnik za 

uspešno načrtovanje. 

Hipoteza 4: Komuniciranje med računovodjo in ravnateljem vpliva na vsebinsko ustreznost 

finančnega načrta.  

Komuniciranje kot pojavna oblika kulture je bila že empirično potrjena kot problem 

načrtovanja. Računovodje smo vprašali o komunikaciji, sodelovanju, spoštovanju, pretoku 

informacij, strokovni podpori in o zaupanju med  njimi in ravnatelji. Računovodja in ravnatelj 

pri pripravi finančnega načrta  delujeta kot tim. Raziskave pa so že pokazale, da na 

učinkovitost tima vplivajo občutki, kot so zaupanje, odkritost, možnost sodelovanja. Pri 

pripravi finančnega načrta so namreč zelo pomembni izmenjava informacij, znanje in 

izkušnje, torej komuniciranje. Boljša kot je komunikacija med računovodjo in ravnateljem, 

vsebinsko ustreznejši naj bi bil finančni načrt.  

Hipoteza 5: Razumljivost zakonov, pravilnikov in navodil vpliva na vsebinsko ustreznost 

finančnega načrta. 

Računovodje smo povprašali, ali so zakoni, pravilniki in navodila, ki opredeljujejo finančne 

načrte, dovolj razumljivi. Nato smo ugotavljali, ali to vpliva na vsebinsko ustreznost 

finančnega načrta. Boljša kot je razumljivost zakonov, pravilnikov in navodil, vsebinsko 

ustreznejši naj bi bil finančni načrt. 

Hipoteza 6: Revizije vplivajo na vsebinsko ustreznost finančnega načrta. 

Revizorji med drugim pregledujejo finančne načrte, opozarjajo na nepravilnosti in predlagajo 

izboljšave.  Ugotavljali bomo ali imajo šole, kjer se pogosteje  izvajajo revizije, vsebinsko 

ustreznejše finančne načrte.  

Hipoteza 7: Informacijski sistem vpliva na vsebinsko ustreznost finančnega načrta. 

Informacijski sistemi, ki jih šole uporabljajo za podporo račuovodskim funkcijam, imajo 

nedvomno vpliv na to, kakšno informacijsko podporo za delo nam nudijo. S pomočjo 

informacijskega sistema pridobivamo, posredujemo podatke, da lahko oblikujemo informacije 

v povezavi s poslovanjem. Posredno pa zagotavljajo boljše načrtovanje, nadzor, večjo 
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povezanost podsistemov in nam tako omogočajo bolj usklajeno delovanje šole kot celotne 

organizacije. Ugotavljali smo, ali je informacijski sistem eden izmed dejavnikov, ki vpliva na 

ustreznost finančnega načrta. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Filozofski pristop k raziskavi je predvsem pozitivizem. »Ključna zamisel pozitivizma je, da 

družbeni svet obstaja zunaj človeka in da bi morali njegove lastnosti meriti z objektivnimi 

metodami, namesto da bi o njem subjektivno sklepali na temelju vtisov, razmišljanj in 

intuicije.« (Easterby-Smith, Thorpe, Lowe 2007, 46) 

Magistrska naloga je sestavljena  iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu naloge, kjer so podane teoretične osnove, smo uporabljali naslednje 

metode raziskovanja: 

− z metodo deskripcije smo opisovali posamezne pojme, zakonodajo ter strokovno 

slovensko in tujo literaturo, dobro prakso in dano problematkiko, s čimer bo dosežen 

celovit prikaz obravnavane tematike; 

− z metodo klasifikacije smo definirali pojme finančnega načrta, načrtovanja, 

predračunavanja, računovodstva in ostalih ključnih pojmov, ki bodo v magistskem delu 

uporabljeni; 

− za metodo uporabe izpiskov, prevzemanja tujih izsledkov znanstveno razikovalnega dela,  

navedb, citatov drugih avtorjev smo uporabili metodo kompilacije; 

Z navedenimi metodami smo analizirali primarno in sekundarno literaturo, poročila, knjige, 

znanstvene in strokovne članke ter drugo dostopno literaturo. 

V empiričnem delu naloge smo uporabili: 

− analitično metodo, kjer smo celoto razčlenjevali v posamezne dele; 

− komparativno metodo za primerjanje in stopnjevanje; 

− deduktivo metodo, kjer smo predstavili ugotovitve, ki izhajajo iz zakonskih in strokovnih 

predpisov v zvezi z analizo finančnih načrtov v šolstvu; 

− deskriptivno statistiko, s katero bomo opisali značilnosti našega vzorca in rezultate 

raziskave; 

− statistično metodo (univariatno in bivariantno metodo obdelave podatkov). 

V okviru statističnega preverjanja smo uporabili: 

− hi-kvadrat statistiko za preverjanje enakosti deležev, 

− t-test za neodvisna vzorca, 

− kontingenčne tabele s hi-kvadrat preizkusom, 
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− metodo glavnih komponent 

− korelacijsko analizo. 

Uporabljene metode smo natančno opredelili in predstavili v empiričnem delu magistrske 

naloge. 

Predstavili smo ugotovitve o vsebini finančnih načrtov v šolah znotraj izbranih sestavin, ob 

upoštevanju zakonodaje pri pripravi finančnih načrtov, ter iskali vzroke za njihovo vsebinsko 

neustreznost. 

Empirični del naloge je zasnovan na zbiranju, obdelavi in interpretaciji kvalitativnih in 

kvantitativnih podatkov.  S pomočjo metod opisne statistike bomo predstavili informacije, ki 

smo jih pridobili na osnovi zbranih podatkov z vprašalnikom. Za odkrivanje zakonitosti in 

korelacij v podatkih bomo  uporabili statistični paket za obdelavo podatkov SPSS7.  

Na osnovi rezultatov raziskave smo z metodo sinteze oblikovali priporočila za model vsebin 

finančnega načrta v osnovnih šolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Statistical Package for the Social Sciences. 
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2 RAČUNOVODSTVO, MANAGEMENT IN OSNOVNOŠOLSKA DEJAVNOST 

2.1 Računovodstvo kot del informacijskega sistema 

Računovodstvo lahko opredelimo kot dejavnost vrednostnega (v denarni merski enoti 

izraženega) spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega 

poslovnega sistema (Hočevar, Zaman in Petrovič 2008, 27). Računovodske informacije so 

torej kvantitativne informacije, ki se razlikujejo od ostalih vrst informacij po tem, da so 

praviloma izražene vrednostno. Računovodske informacije delimo še na tiste, ki izhajajo iz   

finančnega računovodstva, in tiste, ki se nanašajo na stroškovno računovodstvo. Podrobno 

delitev informacij prikazujemo na sliki 1. 

 

 

Slika 1: Vrste informacij 

Vir: Hočevar, Zaman, Petrovič 2008, 27. 

Po kodeksu računovodskih načel, ki ga je leta 1995 sprejel svet Slovenskega inštituta za 

revizijo, je računovodstvo opredeljeno kot temeljna informacijska dejavnost v poslovni celoti, 

ki obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na temelju knjigovodstva, 

računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja 

sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov stroškov in odhodkov (Turk et al. 1999, 

23).  

Naloga računovodstva v podjetju je nekakšna servisna dejavnost, ki tistim, ki si prizadevajo 

za uspešnost podjetja, pomaga na eni strani sprejemati poslovne odločitve in  na drugi strani 

ugotoviti, kakšno je finančno stanje podjetja. Zaradi tega je računovodstvo opredeljeno kot 
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NEKVATITATIVNE 
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
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jezik, s katerim prenašamo ekonomske informacije tistim, ki se zanje zanimajo (Kavčič, 

Klobučar-Mirovič in Vidic 2007,  2). 

Računovodstvo je kot del informacijskega sistema proces identifikacije, merjenja, zapisovanja 

in posredovanja informacij o poslovnih dogodkih podjetja zainteresiranim uporabnikom teh 

informacij (Weygandt in Kieso 1995, 681). 

Hočevar, Zaman in Petrovič ( 2008, 30−31) uporabnike informacij razvrščajo v dve skupini: 

notranje in zunanje uporabnike. Med notranje uporabnike uvrščajo management podjetja, 

lastnike podjetja z možnostjo odločanja in zaposlene. Zunanji uporabniki računovodskih 

informacij pa so lastniki podjetja brez aktivne pravice odločanja in možni vlagatelji kapitala v 

podjetje, dajalci dolgoročnih in kratkoročnih posojil, dobavitelji, glavni stalni kupci, 

konkurenti podjetja, država in javnost. 

Tuji avtorji definirajo računovodstvo kot proces, ki informacijo8 o aktivnosti ali podjetju 

prepozna, zapiše, razvrsti, zbere in o njej poroča (Knechel 2001, 7). 

Transparentno računovodstvo je sredstvo za boljše upravljanje z davkoplačevalskimi sredstvi 

(Žirovec 2011, 136). 

Turk in Melavc (1994, 37) celotno računovodstvo delita na finančno in stroškovno 

računovodstvo. Finančno računovodstvo spremlja in proučuje podatke o poslovanju, ki so 

povezani z zunanjimi uporabniki informacij. Stroškovno računovodstvo pa je analitične 

narave in je povezano s poslovanjem znotraj samega poslovnega sistema. 

S pojmom računovodstva je ozko povezan tudi pojem poslovodnega računovodstva. 

Poslovodno računovodstvo je del računovodstva, ki pripravlja računovodske informacije, 

potrebne pri odločanju. Tisti, ki odločajo, potrebujejo ustrezne informacije. Ne zadoščajo le 

podatki,  potrebne so informacije, ki so za razliko od podatkov uporabniku koristne. Turk 

(2002, 144) ugotavlja: »Informacija je posamezno namensko usmerjeno in na nekoga 

naslovljeno sporočilo, ki mu olajša sprejetje kake odločitve ter je posledek predelave 

nevtralnih podatkov.« Poslovodno računovodstvo je lažje razumeti, če izhajamo iz podjetja 

kot poslovnega sestava. 

Vsako podjetje je mogoče obravnavati kot celoto med seboj povezanih sestavin, ki omogočajo 

poslovni proces podjetja, hkrati pa tudi kot enoto, obdano z okoljem; obravnavati ga je 

mogoče kot poslovni sistem. Celotni poslovni sistem ali sestav lahko razčlenimo na izvajalni 

                                                 

8 Najpogosteje je informacija povezana z dogodkom, ki vpliva na uspeh ali stanje gospodarskih 
kategorij podjetja,  in je izražena v denarni merski enoti. Seveda pa je lahko tudi v drugih oblikah. 
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in odločevalni podsistem ter na informacijski podsistem, ki je posrednik med njima (Turk, 

Kavčič in Kokotec-Novak 2003,  61−62).  

Izvajalni, odločevalni in informacijski podsistemi so medsebojno povezani s tokovi podatkov 

in informacij. V izvajalni sestav vstopajo informacije za izvajanje,  iz njega pa izstopajo 

podatki o izvajanju. V informacijski sestav vstopajo podatki o izvajanju,  iz njega pa izstopajo 

informacije za odločanje. V odločevalni sestav pa vstopajo informacije za odločanje iz njega 

pa izstopajo informacije za izvajanje. S tokovi podatkov in informacij pa se celotno podjetje 

kot poslovni sestav povezuje tudi s svojim okoljem (Turk, Kavčič in Kokotec-Novak 2003,  

63). 

Logično je, da so informacije oblikovane na osnovi  pravilnih in čim bolj nevtralnih podatkov. 

Pravilno preoblikovanje teh podatkov in izbira za odločanje bistvenih podatkov iz množice 

podatkov, njihovo preoblikovanje in prikazovanje, predstavitev ter priprava za odločanje so 

naloge informacijskega podsistema (Odar 1999, 13). 

Informacija je problemsko usmerjeno in nekomu namenjeno sporočilo, ki naslovljencu 

omogoči ali olajša sprejem odločitve. Informacija mora biti izražena s sintaktično pravilnimi 

znaki, imeti mora nedvoumno (semantično) vsebino o pojavu, na katerega se nanaša, biti 

mora uporabna za začetek neke akcije (pragmatična). Informacija je izražena s podatki. 

(Gričar 2002,  619).          

Korist informacije kot učinek njene uporabe moramo ločiti od njene izrazne moči. Izrazna 

moč informacije opredeljuje njeno pojasnjevalno  moč. Lahko se zgodi, da bo korist 

informacije, ki sicer pove veliko, majhna, če nam informacija ni pomembna. Prav tako ima 

lahko ista informacija z znano izrazno močjo za enega uporabnika večjo korist kot za drugega. 

Lahko se zgodi tudi, da je oblikovalec informacije podal zelo pomembno informacijo, ki pa je 

uporabnik ni razumel ali jo je razumel napačno, morda sploh ne ve, kaj bi z njo. Ko gre za 

nezadostno stopnjo znanja uporabnika ali za neustrezno ali nejasno podane informacije, 

govorimo o semantičnem komunikacijskem šumu. Informacija je rezultat sodelovanja med 

oblikovalcem in uporabnikom informacije in je njuna skupna odgovornost (Bergant 2010, 55). 

Računovodstvo kot del informacijskega sistema ima tako bistven pomen za računovodsko 

načrtovanje, prav tako za nadziranje in za analiziranje. Računovodske informacije so namreč 

osnova vsega tega. 

2.2 Računovodsko predračunavanje (načrtovanje) 

Kot smo pojasnili že v uvodnem poglavju, je računovodstvo celota štirih, med seboj 

povezanih sestavin: računovodskega predračunavanja, računovodskega obračunavanja ali 

knjigovodstva, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja (Melavc in Novak 

2007, 47). 
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V najširšem pomenu je predračunavanje vsako vrednotenje bodočih poslovnih dogodkov.  

Predračunavanje je pomembno za vsa podjetja, še posebej za tista, ki so jim predračuni 

podlaga za pridobivanje prihodka. Poleg tega, da jim predračuni zagotavljajo prihodke, imajo 

tudi precej koristnih stranskih učinkov. V literaturi izvemo, da se s predračuni lahko dosežejo 

tudi stranski cilji, ki izboljšujejo celotno poslovanje javnih inštitucij. Med temi so (Jones in 

Pendelbury 2000,  58): 

− določitev  prihodnjih prihodkov in stroškov; 

− odločanje o politiki in načrtovanje; 

− podpora pri načrtovanju stroškov ; 

− ustvarjanje podlag za nadzor nad prihodki in stroški; 

− ustvarjanje podlag za merjenje in ocenjevanje doseženega; 

− motiviranje ravnateljstva in zaposlencev; 

− olajšanje koordinacije in komunikacije pri izvajanju dejavnosti. 

Kavčičeva (2006, 14) poudarja, da se računovodsko predračunavanje v Sloveniji  ni pojavilo 

šele s slovenskimi računovodskimi standardi. Da računovodstvo še zdaleč ni samo 

knjigovodstvo, temveč obsega tudi druge dejavnosti, čeprav si marsikatero od njih pogosto 

prisvajajo druge službe v podjetju, so slovenski računovodski teoretiki spoznali že zelo 

zgodaj. Za pravilno obravnavanje računovodske funkcije je bilo prelomno že leto 1965, ko se 

je tudi računovodsko predračunavanje (oziroma računovodsko načrtovanje, kot se je takrat 

imenovalo) uvrstilo med bistvene sestavine računovodske funkcije. 

Kot za vse računovodske funkcije je tudi za računovodsko predračunavanje značilno, da 

zajema vse tiste podatke in informacije, ki so pomembni za ugotovitev, kako bo organizacija 

uspešna finančno in gospodarsko. Čeprav računovodski strokovnjaki že dolgo ločijo 

računovodske in finančne podatke, so uradno jasno ločnico potegnili slovenski računovodski 

standardi (SRS)9. Zanje je značilno, da zelo natančno ločijo računovodske informacije od 

finančnih (Kavčič 2006, 14). 

Turk (2002, 529) opredeljuje predračunavanje kot zbiranje, urejevanje in obdelovanje 

podatkov, ki se nanašajo na načrtovanje gospodarskih kategorij v prihodnjem obdobju, ter 

njihovo prikazovanje v predračunih, ki podrobneje opredeljujejo načrte. 

Tej opredelitvi sledi tudi SRS 20, ki pravi, da je računovodsko predračunavanje  obdelovanje 

v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih 

kategorijah poslovnih procesov in stanj. Usmerjeno je k sestavljanju računovodskih 

                                                 

9 SRS  so izvirna združitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in direktivami Evropske unije. 
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predračunov, ki zajemajo denarno in  v naravnih merskih enotah izražene podatke o 

načrtovanih sredstvih,  obveznostih do njihovih virov, prihodkih, odhodki, stroških ter 

prejemkih in izdatkih (SRS 2006, 111). Računovodsko predračunavanje je pomembno pri 

sestavljanju računovodskih predračunov tako za notranje kot za zunanje uporabnike. 

Namen načrtovanja, tudi računovodskega, je v vnaprejšnjem preprečevanju in razreševanju 

možnih problemov. 

V skladu s SRS 20 (SRS 2006, 112) se računovodski predračuni nanašajo na poslovne pojave 

in/ali njihove skupine ter na dele podjetja in/ali celotno podjetje. Tako ločimo naslednje vrste 

predračunavanja in predračunov10: 

− Računovodsko predračunavanje in predračuni za posamezne poslovne pojave obsegajo 

predračunske kalkulacije nabave, proizvodnje  in prodaje, predračunske kalkulacije s 

posameznimi sredstvi, obveznostmi do virov sredstev in naložbami, predračune prihodkov 

po vrstah, stroškov po vrstah, odhodkov po vrstah in poslovnega izida po vrstah, 

predračuna izdatkov po vrstah in prejemkov po vrstah in poslovnega izida po vrstah in 

podobno. Vsi ti predračuni so za posredne uporabnike pomembni, nekateri celo bolj kot za 

podjetja. Posredni uporabniki, ki so pod nadzorom njihovih ustanoviteljev, morajo 

kalkulacijam stroškov nabave, proizvodnje in prodaje nameniti posebno pozornost. V 

praksi to pomeni izbrati čim boljšega ponudnika za material, storitve ali opremo, kar je 

potrebno utemeljiti z ustreznim predračunom, upoštevati je potrebno tudi določila Zakona 

o javnem naročanju (ZJN-2). Posredni uporabnik, ki želi izvesti program ali opraviti 

storitev, mora vnaprej vedeti, koliko ga bo uresničitev takega programa ali storitve stala. 

Potrebno je pripraviti predračun, s katerim si zagotovi sredstva iz proračuna,  bodisi iz 

državnega ali občinskega. Pri tržni dejavnosti, ki ni financirana iz proračuna, pa je za 

storitev potrebno izračunati stroškovno ceno. Stroškovna cena je namreč osnova za 

izračun prodajne cene, po kateri storitev prodajamo na trgu. 

 

− Računovodsko predračunavanje in predračuni za dele organizacije obsegajo predračune 

stroškov po stroškovnih mestih in mestih odgovornosti, predračune stroškov, odhodkov in 

prihodkov po področjih in območjih delovanja, predračune poslovnega izida 

poslovnoizidnih enot in predračune finančnega izida po delih organizacije. Značilno za 

posredne uporabnike je, da običajno opravljajo več dejavnosti. Javne dejavnosti, ki se 

financirajo iz proračuna, in pa tržne, ki jih posredni uporabniki tržijo sami. Da je posredni 

                                                 

10 V uvodu v SRS je napisano, da se le-ti  »nanašajo predvsem na gospodarske družbe, glede na svoje 
potrebe pa jih uporabljajo tudi druga podjetja, zavodi in celo državne organizacije, če to posebej 
določajo državni predpisi. V večini slovenskih računovodskih standardov je v zvezi z njihovo uporabo 
govor kar o podjetjih, in ne o organizacijah kot o splošnejšemu pojmu, ki obsega na primer tudi 
zavode.« (SRS 2006, 1)  SRS 20, ki ureja računovodsko predračunavanje je med tistimi standardi, ki 
jih je mogoče uporabiti tudi v drugih organizacijah, ne le v podjetjih. 
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uporabnik uspešen kot celota, je potrebna uspešnost vseh njegovih dejavnosti ali pa vsaj 

večine. Zato morajo posredni uporabniki izdelati predračune za posamezne dejavnosti in 

za odgovorne osebe. 

 

− Računovodsko predračunavanje in predračuni za vso organizacijo ter iz njih izvirajoči 

temeljni predračunski izkazi, kamor uvrščamo bilanco stanja, izkaz prihodkov in 

odhodkov ter izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku. V to skupino sodijo 

finančni načrti, ki jih obravnavamo v magistrski nalogi. 

Predračunavanje sodi v informacijsko funkcijo in je osnova za načrte, pri proračunskih 

uporabnikih za finančne načrte. Proračunski uporabniki pripravljajo računovodske in 

neračunovodske predračune. V poročilih o doseženih ciljih in rezultatih morajo prikazati tako 

denarno kot tudi nedenarno izražene kategorije. 

Predračuni morajo biti sestavljeni zelo skrbno, saj so sodilo doseženega, hkrati pa pomembni 

za zunanje in notranje uporabnike računovodskih poročil. Pri proračunskih uporabnikih je 

skrb še toliko večja, saj predračuni pomenijo na eni strani prihodek za uporabnike, na drugi 

strani pa strošek za državo in izdatek za državljane. To daje računovodskim predračunom 

proračunskih uporabnikov prizvok javnosti in zahteva primerno kakovost.  

 V skladu z SRS 20 je potrebno razlikovati predložene računovodske predračune od sprejetih 

računovodskih predračunov. Prvi so podlaga za odločanje znotraj načrtovanja ali pripravljanja 

izvajanja kot odločitvenih področij in lahko ponujajo več možnosti, med katerimi se je treba 

odločiti, drugi pa kažejo sprejeto odločitev in so sodilo pri primerjavi z dosežki (SRS 2006, 

112).  Sprejet računovodski predračun tako postane cilj, ki ga organizacija želi doseči  in si 

zanj prizadeva.  

Dobro predračunavanje, ki omogoča ocenjevanje prihodnjih stroškov, prihodkov, nadziranje 

uresničenega in ugotavljanje dosežkov, je osnova za načrte. Predračuni postanejo  načrti, pod 

pogojem, da so sprejeti.  

Računovodsko predračunavanje v osnovnih šolah v veliki meri temelji na finančnih načrtih 

pristojnega ministrstva in na proračunu občine ustanoviteljice, šole same nimajo veliko 

maneverskega prostora. Ministrstvo namreč določa normative, standarde, cenike za 

materialne stroške in drugo, občina ustanoviteljica pa v svojem proračuna določi, koliko 

sredstev bo namenila za določeno osnovno šolo za plačila stroškov za uporabo prostora in 

opreme,  za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, za dodatne dejavnosti in za 

investicije. Šola  mora občini svoje potrebe utemeljiti pred sprejetjem občinskega proračuna.  
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2.3 Metodike računovodskega predračunavanja  

Poglavitni namen predračunavanja je zagotoviti ocenjevanje dosežkov. Ko primerjamo 

uresničeno z načrtovanim, dobimo odmike, ki so merilo doseženega. Odmiki pa so le eno 

izmed sodil, ki nam pokažejo, kako so bili posamezniki pri svojem delu uspešni. V praksi se 

vedno bolj uveljavljajo poleg primerjave z načrtovanim tudi primerjave s prejšnjim letom in 

pa primerjave z najboljšimi podjetji v skupini (benchmarking)11. Odmiki so lahko posledica 

boljšega ali slabšega delovanja odgovornih in pa načina načrtovanja. Metodike 

računovodskega predračunavanja so namreč različne.  

2.3.1 Mirujoče (statično) in gibljivo (dinamično) predračunavanje 

Delitev na mirujoče in gibljivo predračunavanje se nanaša na to, kako prilagajamo ekonomske 

kategorije doseženemu obsegu dejavnosti. Mirujoče predračunavanje je predračunavanje za 

določen obseg dejavnosti in ob domnevi, da se ta v prihodnje ne bo spremenil. V praksi pa se 

dogaja, da so ekonomske kategorije drugačne, kot smo jih predvideli v mirujočem 

predračunu. Pri mirujočem predračunavanju se prvotni predračun ne prilagaja dejanskemu 

obsegu poslovanja. Primerja se tako prvotni predračun z obračunom in se ugotovi odmik. Ta 

metoda običajno pomeni velika odstopanja. Tudi če je vodstvo pri svojih odločitvah uspešno, 

lahko prihaja do velikih odmikov zaradi ekonomskih kategorij, ki se spreminjajo z obsegom 

dejavnosti. Mirujoči predračun tako ni uporaben za presojanje dosežkov odgovornih, zlasti v 

razmerah, ko je prihodnost in s tem napovedovanje dosežkov zelo negotovo. Gibljivo 

predračunavanje pa je predračunavanje za različne obsege dejavnosti, kar je praviloma praksa 

v realnem življenju. Temelji na gibljivi, spreminjajoči se podlagi, ki upošteva spremembe v 

obsegu dejavnosti, ki jo opravlja organizacija (Turk, Kavčič in Kokotec-Novak 2003, 227).   

Kavčičeva (2006, 20−21) navaja tri glavne odlike gibljivega predračunavanja: 

− uporabiti ga je mogoče ne glede na raven obsega dejavnosti; 

− z njim lahko ugotovimo, kolikšni bi morali biti stroški pri različnih ravneh dejavnosti, 

− ko so ugotovljeni pričakovani stroški za nek obseg dejavnosti, lahko ugotovimo, koliko se  

− uresničeni stroški razlikujejo od pričakovanih; 

− odgovornim organizacije, ki se pri predračunavanju srečujejo z negotovostjo, pomaga 

predvideti različne obsege stroškov pri različnih obsegih dejavnosti; uporablja se za 

ugotavljanje poslovnega izida pri različnih obsegih dejavnosti. 
                                                 
11 Benchmarking (ali metoda najboljših praks; angl. »best practices method«) predstavlja proces 
primerjanja postopkov in opravil določenega poslovnega procesa s podobnimi procesi v svetovno 
uspešnih podjetjih/organizacijah, pri čemer se raven učinkovitosti opravljanja posameznih aktivnosti 
znotraj tega procesa v svetovno vodilnih podjetjih/organizacijah postavi kot cilj, ki ga 
podjetje/organizacija zasleduje, ali kot norma, s katero primerja lastno raven opravljanja proučevanih 
aktivnosti (Tekavčič 2002, 679). 
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Gibljivo predračunavanje omogoča vodstvu, da sproti nadzira, kako se uresničuje načrt, in 

sprejema tudi popravljalne ukrepe. 

Potreba bo gibljivem predračunavanju nastaja zaradi različnega obnašanja posameznih vrst 

stroškov pri spreminjanju obsega dejavnosti. Zato je treba, preden se lotimo priprave 

gibljivega predračuna, natančno poznati obnašanje stroškov. Upoštevati je treba, da so celotni 

stroški vsakega obsega dejavnosti izračunani po enačbi: 

STROŠKI = stalni stroški + spremenljivi stroški na enoto izložka × število izložka. 

Stalni stroški so neodvisni od obsega dejavnosti, zato se pri večjem obsegu dejavnosti 

razdelijo na več proizvodov, kar pomeni povečevanje dobička, spremenljivi stroški pa se pri 

večjem  obsegu dejavnosti povečujejo in se zelo razlikujejo od prvotno načrtovanih pri 

drugačnem obsegu dejavnosti. Nesporno pa se obseg celotnih stroškov pri večjem obsegu 

povečuje, pri manjšem pa zmanjšuje, kar povzročajo spremenljivi stroški. Pri gibljivem 

predračunavanju torej posebej spremljamo stalne in spremenljive stroške. 

Pri gibljivem predračunavanju se predračun stroškov dejansko naredi (oziroma prilagodi) 

potem, ko je že znana količina proizvodnje oziroma prodaje za določeno obdobje. Gibljivo 

predračunavanje predvideva, da se z odmikom dejanskih količin od načrtovanih izkrivi 

informacija o stroškovni učinkovitosti, in sicer z vidika spremenljivih stroškov (na stalne 

stroške količina nima vpliva). Da bi dejansko dobili informacijo o doseženi stroškovni 

učinkovitosti, moramo prvotni predračun prilagoditi tako, da stroške preračunamo na 

dejansko uresničene  količine, nato pa tako preračunane stroške primerjamo z uresničenimi 

(Selan 2006, 180). 

Pomanjkljivost gibljvega predračunavanja je, da je zahtevno in da je potrebno predračune 

narediti najprej po vrstah stroškov glede na spreminjanje z obsegom poslovanja (stalni, 

spremenljivi), nato pa še po naravnih vrstah. Ker se stroški lahko spreminjajo zaradi različnih 

potroškov prvin poslovnega procesa ali zaradi njihovih cen, je treba predračunske stroške 

opredeliti tako, da bo mogoče ugotoviti, kolikšen je vpliv cen in kolikšen je vpliv potroškov 

(Turk, Kavčič in Kokotec-Novak 2003, 228). 

V osnovnih šolah mirujoče in gibljivo predračunavanje za pripravo predračunov v celoti nista 

najbolj primerna. Mirujoče predračunavanje je za določen obseg  dejavnosti in ne predvideva 

nobenih sprememb, kar je nerealno. Gibljivo predračunavanje pa se prilagaja obsegu 

dejavnosti, vendar v šolstvu običajno ni bistvenih razlik v obsegu dejavnosti.  Na odstopanja 

vplivajo drugi dejavniki, na primer spremenjeni normativi, spremenjeni zneski za materialne 

stroške, spremenjena višina proračunskih sredstev, napovedi UMAR-ja. Mirujoče in giblljivo 

predračunavanje pa sta lahko primerna za določene postavke prihodkov ali stroškov. 
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2.3.2 Rastoče predračunavanje in ničelno predračunavanje 

Osnova oziroma podlaga za predračun deli predračunavanje na rastoče predračunavanje in 

predračunavanje brez opiranja na preteklost ali ničelno.  

Večina organizacij pri pripravi predračunov uporablja metodo rastočega predračunavanja. Za 

to metodo velja, da se predračun pripravi na osnovi predračuna ali obračuna preteklega leta z 

upoštevanjem prihajajočih sprememb (na primer pričakovana stopnja inflacije). Prednosti 

metode rastočega predračunavanja so, da je postopek priprave predračuna hiter, enostaven in 

poceni. Glavna slabost take priprave predračuna pa je, da se prvenstveno ne ukvarja z 

upravičenostjo višine posameznega stroška in ne spodbuja varčnosti (Brammer in Penning 

2003, 307−308). 

Rastoče predračunavanje (incremental budgeting) je najpogostejše predračunavanje tudi pri 

proračunskih uporabnikih. Izhaja iz predračuna ali obračuna preteklega leta, ki ga popravijo 

(povečajo ali zmanjšajo) zaradi sprememb, pričakovanih v prihodnjem poslovnem letu. 

Slabost tovrstnega predračunavanja, zlasti v  organizacijah, ki jim predračun pomeni tudi neke 

pravice, je, da zaradi načina predračunavanja ne analizirajo potrebnih dejavnosti in s tem 

povezanih stroškov, da bi cilje dosegli. Pogosto se v predračune naslednjega obdobja vgradijo 

tudi pomanjkljivosti preteklega obdobja. Poleg tega to predračunavanje spodbuja večjo 

porabo. Organizacije dobro vedo, da bodo zelo težko ponovno uveljavile pravico do stroškov, 

če so jo izgubile. To je razlog, da tudi takrat, ko stroški niso upravičeni, porabijo ves 

predračunani denar, saj vedo, da bodo sicer za vedno izgubile možnost uporabe teh sredstev,  

upravičeno ali ne (Kavčič 2006, 21). 

V osnovnih šolah se večinoma uporablja rastoče predračunavanje, ki resnično spodbuja večjo 

porabo. To v prihodnje verjetno ne bo več mogoče, saj je Slovenija  prisiljena z varčevalnimi 

ukrepi zmanjšati javno porabo.  

Ničelno predračunavanje (zero based budgeting) preteklega predračuna ne upošteva in temelji 

na predpostavki, da je treba vse sedanje dejavnosti analizirati in jih izvajati v prihodnosti, le 

če so potrebne in zagotavljajo doseganje ciljev organizacije. Vse izdatke in stroške je 

potrebno utemeljiti, sicer jih ni mogoče zajeti v predračun.  

Kavčičeva (2006, 22) ničelno predračunavanje deli v štiri korake: 

1. Najprej opredelimo enoto odločanja, ki je oddelek, dejavnost, program ali podobno in za 

katero pripravimo predračun. Kaj je opredeljeno kot enota odločanja, je odvisno od 

dejavnosti, želja vodstva in še česa. 

2. Nato opredelimo vrste odločitev. Organizacija pripravi skupek listin, v katerih opredeli 

odločevalne dejavnosti znotraj odločevalne enote. Vsaka vrsta odločitev mora vsebovati 
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vse stopnje, ki jih poznamo pri odločanju: opredeliti je treba cilje, poti za njih doseganje, 

pričakovane koristi in škodo, če odločitev ne bo sprejeta. 

3. Vrste odločitev se razvrstijo po prednostnem vrstnem redu. Tu sta možna dva načina 

priprave odločitve. Prvi zajema vzajemno izključujoče se odločitve, ki temeljijo na 

dejstvu, da je mogoče isto dejavnost opravljati na različne načine, zato se pripravijo 

različice poti za opravljanje iste dejavnosti. Izbrana mora biti najboljša različica, ostale so 

zavrnjene. Drugi možni način priprave najboljše različice je tako imenovano dodajanje. 

Pri vsaki različici so namreč mogoče različne ravni delovanja. Tudi za izbrano različico se 

najprej opredeli najnižja raven delovanja, nato pa se obseg dejavnosti povečuje (dodaja). 

4. Zadnji korak tega procesa je priprava predračuna. 

 

Prednosti predračunavanja brez opiranja na preteklost (Lucey 2003, 155):  

− omogoča pravilno razporeditev sredstev, ki je opravljena glede na potrebe in 

pričakovane koristi; 

− vodi poslovodstvo k proučevanju učinkovitosti obstoječih dejavnosti oziroma aktivnosti; 

− omogoča decentralizacijo procesa predračunavanja in  s tem vključevanje širšega kroga 

zaposlenih v proces sprejemanja poslovnih odločitev; 

− sistematično proučuje obstoječe stanje v podjetju, hkrati pa omogoča, da v podjetju 

pravočasno zaznajo in opustijo tiste dejavnosti oziroma aktivnosti, ki so zastarele in 

stroškovno neučinkovite. 

 

Slabosti predračunavanja brez opiranja na preteklost (Lucey 2003, 156): 

− proces predračunavanje je zahteven in dolgotrajen; 

− lahko se zgodi, da je potrebno znanje, ki ga zaposlenci v podjetju nimajo; 

− pri sestavljanju prednostnega vrstnega reda posameznih odločitev lahko nastanejo 

problemi, hkrati pa se lahko pojavi dvom o pravilnosti odločitev, saj so rezultat 

subjektivne presoje; 

− poudarja lahko kratkoročne koristi na škodo dolgoročnih; 

− za delovanje tega koncepta je potrebno veliko medsebojnega zaupanja med zaposlenimi 

različnih ravni v podjetju; 

− potreben je spremenjen miselni pristop vseh sodelujočih in spremenjen način vodenja 

podjetja. 

Glavna slabost metode ničelnega predračunavanja predstavlja določitev vrstnega reda 

aktivnosti po pomenu. Aktivnosti je enostavno preveč, da bi lahko vse načrtovali, zato je 

pomembno, da imajo prednost le ključne. Ključne aktivnosti pa so tiste, ki ustvarjajo največ 

dodatne vrednosti ali so stroškovno »najpožrešnejše« − z ostalimi se nima pomena ukvarjati 

(Selan 2006, 180). 
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Ničelno predračunavanje je za vsako organizacijo velik izziv, saj je treba sproti preverjati in 

utemeljevati vsako nameravano dejavnost. Slaba stran tega predračunavanja je, da je 

dolgotrajen proces, ki zahteva veliko pogajanj, usklajevanj, znanja  in podobnega. Analiza 

dobrih strani posamezne metodike predračunavanja pokaže, da bi morali posredni uporabniki, 

če bi želeli pripraviti vsebinsko ustrezno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, upoštevati 

pri osnovi za predračun ničelno predračunavanje, pri prilagajanju predračunskih stroškov 

obsegu dejavnosti pa gibljivo predračunavanje. To sta zelo zahtevni metodiki, ki terjata dobro 

poznavanje dejavnosti, za katero se delajo predračuni, obnašanje stroškov in še česa. Zato ni 

čudno, da tudi pri tistih organizacijah, za katerih ustrezno predračunavanje je zainteresirana 

tudi širša družbena skupnost, takega predračunavanja ni (Kavčič 2006, 22). 

V situaciji, v kateri je trenutno Slovenija, ko se govori še samo o varčevanju in o racionalnejši 

in učinkovitejši porabi javnih sredstev, je predračunavanje zelo pomembna in odgovorna 

naloga vsakega zavoda. V tej situaciji tudi sami ugotavljamo, da bi bilo smiselno uporabljati 

kombinacijo ničelnega in gibljivega predračunavanja, kar pa je dolgotrajen in zelo zahteven 

proces. Obe predračunavanji zahtevata strokovno usposobljen kader, ki  ga v šolstvu 

primanjkuje oz. se mu pripisuje premajhen pomen. Je pa to način, ko bi pri predračunavanju 

ne bi vključevali preteklosti in upoštevali spremembe v obsegu dejavnosti, ki jo opravlja 

organizacija. 

2.3.3 K ciljem in rezultatom usmerjeni proračun 

Veliko držav išče načine, kako učinkoviteje porabiti omejena proračunska sredstva za 

doseganje ciljev in uresničevanje prednostnih nalog. Prehod na k ciljem in rezultatom 

usmerjeni proračunski proces ali ciljno usmerjeni proračunski proces – CUP je ena od poti, ki 

jo je izbrala tudi Slovenija.  

Države članice OECD  po letu 2000 pospešeno prehajajo od tradicionalnega proračuna na k 

rezultatom usmerjeni proračun. Programsko načrtovanje in usmerjenost k ciljem in rezultatom 

delovanja države sta se v Sloveniji pričeli z reformo v letu 2001 in pomenita temelj za nov 

način vodenja in izvajanja funkcij javne uprave, saj usmerjata delovanje javne uprave 

(Zemljič 2000, 110): 

− od vložkov (Input) 

− preko postopkov 

− k rezultatom (Output) 

− k učinkom (Outcome) njenega delovanja. 
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Namen k ciljem in rezultatom usmerjenega proračuna je učinkovito programsko upravljanje, 

ki omogoča tudi dobro upravljanje javnih sredstev in poslovanje v skladu s splošnimi načeli 

dobrega upravljanja, torej z načeli proračunske uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti. 

Pojem k ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces se osredotoča  na oblikovanje 

programov in proračuna okrog niza ciljev in želenih rezultatov, ki morajo biti opredeljeni v 

začetku proračunskega procesa. Finančni načrt je pri ciljno usmerjenem proračunskem 

procesu vsebinsko pripravljen in ovrednoten na temelju razvojnih izhodišč in strateških 

usmeritev, ki vsebujejo cilje, pričakovane rezultate in učinke programskega delovanja na 

posameznem področju, in ne na osnovi povečevanja sredstev dejanskega proračuna, glede na 

doseženo porabo v preteklih obdobjih (odstotkovno povečanje stroškov) ali same produkcije 

dobrin in storitev (Računsko sodišče b.l., 12−13). 

Uveljavljanje k rezultatom usmerjenega proračuna v praksi predstavlja tudi enega od načinov 

uresničevanja Kodeksa dobrih praks na področju transparentnosti javnih financ, ki ga je 

Mednarodni denarni sklad sprejel leta 1998. Kodeks temelji na štirih splošnih načelih, in sicer 

na načelu jasnosti vlog in odgovornosti, načelu javne dostopnosti informacij, načelu javnega 

pripravljanja, izvajanja in poročanja o proračunu ter na načelu neodvisnega zagotavljanja 

pravilnosti oziroma resničnosti proračunskih informacij, ki morajo biti predmet javne in 

neodvisne presoje. Transparentnost javnih financ je ključnega pomena za doseganje 

makroekonomske stabilnosti vsake države in njenega nadaljnjega razvoja (Bitenc 2004, 60). 

K rezultatom usmerjeno načrtovanje proračuna je zato več kot proračun v finančnem pomenu, 

načrt proračuna ne vsebuje le podatkov, koliko sredstev bo država porabila za posamezen 

program oziroma aktivnost, temveč tudi podatke o tem, kakšna bo velikost in/ali kakovost 

opravljenih storitev ter kakšni bodo vplivi oziroma koristi na družbeno skupnost (Logar 2006, 

84). 

Tudi slovensko šolstvo bi si moralo prizadevati za učinkovitejšo porabo omejenih 

proračunskih sredstev za doseganje ciljev in uresničevanje prednostnih nalog, kar bi 

omogočilo boljše upravljanje z javnimi sredstvi in poslovanje z načeli proračunske uspešnosti, 

učinkovitosti in gospodarnosti. 

2.4 Računovodske metodologije v javnem sektorju 

Zakoni v Sloveniji in okolju EU vzpostavljajo sistem, procese in z njimi povezana pravila, ki  

morajo biti med seboj skladni, kar pomeni, da zakonska določila drugo drugega podpirajo in  
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si niso v nasprotju. Poznamo več vrst računovodskih metodologij. IFAC12 določa dve temeljni 

referenčni točki (denarni tok in nastanek dogodka) in dve modifikaciji (modificiran denarni 

tok in modificirano načelo nastanka dogodka). 

Računovodsko poročanje javnega sektorja13 zajema širok spekter različnih kombinacij med 

plačano in zaračunano realizacijo. Različne vlade po svetu prikrojijo sebi ustrezno obliko 

poročanja, ki vsebuje elemente tako ene kot druge metodologije. Izbira določenega načela je 

odvisna od ciljev poročanja, predvsem pa je posledica zgodovinskega razvoja in 

razpoložljivih virov. Seveda je poročanje odvisno tudi od vrste naročnika. Za notranje 

uporabnike, ki so hkrati odločevalci, so ta poročila strogo specializirana in so pripravljena 

tako, da zadovoljijo njihove potrebe (Government Financial Reporting 2000, 21−27). 

Računovodski sistemi, ki temeljijo na denarnem toku, priznavajo transakcije in dogodke 

takrat, ko se denar prejme ali pa ko se izvede plačilo. Sistem po načelu nastanka poslovnega 

dogodka pa priznava transakcije ali dogodke v trenutku, ko se ustvari ekonomska vrednost, se 

vrednostno preoblikuje, izmenja, prenese ali pa razširi, ter takrat, ko so zapisani vsi 

ekonomski tokovi in ne zgolj gotovinski (Maher 2011, 5). 

V poslovnem računovodstvu je najpogosteje uporabljeno načelo zaračunane realizacije 

(accrual), ki zajema prihodke takrat, ko so zasluženi, in odhodke takrat, ko je blago 

dobavljeno ali storitve opravljene. Z nastalimi, še nezapadlimi obveznostmi (accruing 

liabilities) spremljajo podjetja blago in storitve, dobavljene ali prejete od drugih v času pred 

plačilom. Kadarkoli je mogoče izračunati neto vrednost podjetij kot vsoto stanja vseh nastalih 

odprtih terjatev, inventarja,  fiksnih  kapitalskih  aktiv,  zemlje,  nematerialnih  aktiv,  

gotovine  in  depozitov, finančnih aktiv in dolgov. Zaračunane obveznosti so nepogrešljive 

tudi pri stroškovnih kalkulacij, ki jih računa podjetje za določitev svojih cen, po katerih lahko 

proizvaja (Premchand 1989, 409−410). 

Vladnim računom  so bila od nekdaj tradicionalna podlaga  plačila (cash). V takšnem sistemu 

se prejemki in izdatki zajemajo v času, ko so plačila prejeta ali opravljena (Premchand 1989, 

387). 

                                                 

12 IFAC − Mednarodna zveza računovodij, katere poslanstvo je »globalni razvoj in okrepitev 
računovodske stroke s harmoniziranimi standardi, da bo opravljanje teh storitev v skladu za javnim 
interesom nenehno visoke kakovosti.« Glej: Http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview 
(21.10.2011). 

 

13 Javni sektor je zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, 
pri čemer gre za dejavnosti po netržnih načelih, kar se v prvi vrsti kaže s proračunskim financiranjem 
(Setnikar-Cankar 2008, 41). 
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Pri nas izkazovanje in merjenje prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 

izdatkov pravnih oseb javnega prava opredeljujeta ZR in Pravilnik o razčlenjevanju in 

merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/2003, 

34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012). 

Izkazovanje prihodkov in odhodkov je različno glede na to, ali gre za pravne osebe javnega 

prava ali za pravne osebe zasebnega prava.  

Pravne osebe javnega prava razčlenjujejo prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge 

izdatke v skladu s  Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: Pravilnik o enotnem kontnem 

načrtu) (Ur. l. RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011 in 97/2012), ki ga je izdal 

minister za finance. Pravne osebe zasebnega prava pa pri izkazovanju prihodkov in odhodkov 

upoštevajo kontni okvir, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo,  ter SRS 36 – 

Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. V 

osnovi SRS 36 ne velja za osebe javnega prava, a se ZR v nekaterih členih sklicuje nanj in 

dovoljuje njegovo uporabo tudi za osebe javnega prava.  

Drugi uporabniki
14 enotnega kontnega načrta upoštevajo pri izkazovanju prihodkov in 

drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov računovodsko načelo denarnega toka − 

plačane realizacije. Določeni uporabniki15 enotnega kontnega načrta pa priznavajo prihodke 

in odhodke  po načelu nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Za določene 

uporabnike enotnega kontnega načrta, ki so vključeni v seznam neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov, je zaradi zagotovitve podatkov o vseh 

javnofinančnih prihodkih in odhodkih predpisano tudi evidenčno izkazovanje prihodkov in 

drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov po načelu denarnega toka – plačane 

realizacije.   Osnovne šole uvrščamo med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, kar 

pomeni, da šole vodijo računovodstvo tako po načelu poslovnega dogodka kot tudi po načelu 

denarnega toka.  

                                                 
14 Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so  državni in občinski proračuni, državni in občinski 
organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in javni skladi (Pravilnik o razčlenjevanju 
in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava) (Ur. l. RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 
114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012). 

 

15 Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta  so  javni zavodi, javne agencije in ostali posredni 
proračunski uporabniki, razen ZZZS in ZPIZ ter druge osebe javnega prava, ki niso posredni ali 
neposredni proračunski uporabniki in upoštevajo določbe zakona o računovodstvu (Pravilnik o 
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava) (Ur. l. RS, št. 134/2003, 
34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012). 
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2.4.1 Načelo plačane realizacije (Cash accounting) 

Pri načelu plačane realizacije se prihodki in odhodki v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju 

in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/2003, 

34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012) 

prepoznavajo po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom se prihodek oziroma 

odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja,  in sicer, da je poslovni dogodek, ki ima za 

posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, nastal in da je  prišlo do prejema ali 

izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.  

Pogoj za prepoznavanje prihodkov in odhodkov je izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma 

obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer 

ni nastal denarni tok. 

 Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, 

se pripoznajo prihodki oziroma odhodki  že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov.  

Navedeno načelo izkazuje skupni finančni rezultat za določeno obdobje kot razliko med 

prejetim in plačanim denarjem. Uporabnikom zagotavlja informacije o virih denarja,  

prejetega v določenem obdobju,  in njegovih namenih porabe ter o denarnem ravnotežju na 

dan poročanja. Načelo plačane realizacije priznava denar in njegove ekvivalente. 

Načelo plačane realizacije priznava denarna sredstva, ki vključujejo prost denar na računih in 

depozite na odpoklic (cash), in denarne ekvivalente (near cash),  kot so kratkoročne investicije 

v hitro vnovčljive vrednostne papirje, ki so zlahka zamenljive za znano količino denarja in ki 

niso izpostavljene pomembnim tveganjem spremembe vrednosti in vredne kovine (surovo 

zlato, srebro, zlate palice) ( Government Financial Reporting 2000, 29). 

Finančna poročila, ki temeljijo na načelu plačane realizacije, prikazujejo vire, razdelitev in 

porabo denarnih sredstev. Prikazujejo denar, potreben za financiranje aktivnosti javnega 

sektorja, in denar, zbran za realizacijo teh aktivnosti, vključujoč višino davkov, pobranih v 

določenem obdobju, ter finančno stanje države. Te informacije so koristne tako za notranje 

kot zunanje uporabnike. 

V proračunskem računovodstvu prevladuje načelo plačane realizacije. Eden od dejavnikov je 

zagotovo ta, da so bili vsi državni proračuni tradicionalno denarno zasnovani. Popularnost 

tega načela je zrasla iz potrebe parlamenta ali drugih nadzornikov, da so nadzirali pobiranje 

davkov in kasnejšo porabo teh sredstev. Poročila, ki temeljijo na denarnih informacijah,  so 

razumljiva, zanesljiva in časovno ustrezna. 

Računovodski izkaz, ki ustreza računovodskemu načelu plačane realizacije, je izkaz 

prejemkov in izdatkov in  prikazuje,  ali je država svoje tekoče obveznosti poravnala iz 

tekočih denarnih prejemkov ali z zadolževanjem.  
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Sčasoma pa so se zahteve tako notranjih (managerji različnih ravni, izvajalci) kot zunanjih 

(kupci, dobavitelji, država, javnost, banke,…) uporabnikov po celovitejših informacijah 

povečale. Uporabniki finančnih poročil pričakujejo od države tudi podatke o sredstvih in 

obveznostih ter vpliv trenutne porabe na vrednost premoženja države. V primerih, ko država 

pripravlja finančna poročila, temelječa na plačani realizaciji, je priporočljivo, da dodatno 

zbira tudi informacije o sredstvih, saj teh informacij v finančnih poročilih, ki temeljijo na 

plačani realizaciji, ni. Takšne informacije predstavljajo prvi korak na prehodu k vzpostavitvi 

drugačnega računovodskega načela. 

2.4.2 Načelo zaračunane realizacije (Accrual accounting) 

Računovodstvo za zasebni sektor se večinoma vodi po načelu zaračunane realizacije. 

Prihodke izkazuje takrat, ko so zaračunani,  odhodke pa takrat, ko je blago dobavljeno ali 

storitev opravljena. Vrednost podjetja je mogoče izračunati kadarkoli kot vsoto inventarja, 

zalog, nepremičnin, gotovine, depozitov, dolgov, terjatev in obveznosti. V primeru uporabe je 

omogočen vpogled v neplačane terjatve in obveznosti države in s tem v dejansko poslovanje 

proračuna. Poglavitne prednosti načela nastanka poslovnega dogodka so (Diamond 2002, 10): 

− izboljšana prerazporeditev sredstev; 

− večja managerska odgovornost; 

− izboljšana preglednost celotnih stroškov uporabljenih sredstev; 

− celovitejši pregled vplivov aktivnosti države na gospodarstvo. 

Načelo zaračunane realizacije zagotavlja popolne informacije o evidentiranju sredstev in 

obveznosti do virov sredstev. Uporabniki potrebujejo ocene vplivov preteklih odločitev na 

sedanjo finančno pozicijo in vplivov sedanjih odločitev na prihodnjo finančno pozicijo. Te 

informacije se lahko zagotovijo samo na način, ko so znani  vsi detajli o sredstvih in 

obveznostih do virov sredstev ( Government Financial Reporting 2000, 55). 

Računovodske informacije ( Government Financial Reporting 2000, 59), pripravljene v 

skladu z načelom zaračunane realizacije, uporabnikom: 

− prikazujejo odgovornost vlade pri porabi posameznih virov; 

− prikazujejo odgovornost za upravljanje s sredstvi in obveznostmi v finančnih izkazih; 

− prikazujejo, kako je vlada financirala svoje aktivnosti in  zagotavljala denarna sredstva; 

− omogočajo ocenjevati vladno sposobnost financiranja svojih aktivnosti in izpolnjevanja 

svojih obveznosti, tudi odplačila dolgov; 

− prikazujejo finančno stanje države in spremembe finančnega stanja; 

− omogočajo ocenitev vladne uspešnosti na področju stroškov storitev, učinkovitosti in 

dosežkov. 
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Država potrebuje informacije o finančnem položaju in podrobne informacije o vrednosti 

sredstev in obveznosti do virov sredstev za: 

− odločitve o izvedljivosti storitev, ki jih želijo zagotoviti; 

− prikazovanje odgovornosti pred javnostjo za upravljanje s sredstvi in obveznostmi; 

− načrtovanje prihodnjih virov za potrebe vzdrževanja in nadomestitve sredstev; 

− načrtovanje odplačil obstoječih obveznosti; 

− upravljanje z denarnim položajem in finančnimi zahtevami. 

Računovodstvo na osnovi zaračunane realizacije ji to omogoča (Government Financial 

Reporting 2000, 59). 

Vlada mora znati oceniti tako vplive preteklih odločitev na trenutno finančno stanje kot vplive 

sedanjih odločitev na prihodnje finančno stanje. Te informacije so dosegljive samo v primeru, 

ko so razkrite vse podrobnosti o sredstvih in obveznostih do virov sredstev. Vodjem vladnih 

služb in ministrom je pogosto zaupano upravljanje s pomembnimi sredstvi in obveznostmi, 

zato morajo določiti najbolj učinkovit način uporabe sredstev, kontroliranja obveznosti in 

poročanja o njihovem nadzoru (Government Financial Reporting 2000, 59). 

V skladu z načelom fakturirane realizacije lahko računovodska poročila zagotovijo 

uporabniku informacije: 

− o uspehu, finančnem stanju in denarnih tokovih osebe javnega prava; 

− o uskladitvi s proračunom, ki je zgrajen v skladu s fakturiranim načelom; 

− o zagotavljanju virov sredstev. 

2.4.3 Prehod računovodenja 

Zadnja leta v mednarodnih institucijah narašča interes, da tudi vladne organizacije in ustanove 

javnega sektorja preidejo na računovodenje na osnovi  nastanka poslovnega dogodka, kot je 

praksa v zasebnem sektorju. Tako v razvitih državah potekajo reforme, ko tradicionalno, na 

denarni osnovi zasnovano državno računovodstvo, spreminjajo v računovodstvo po nastanku 

poslovnega dogodka. Prednost takega računovodstva naj bi bili lažje ocenjevanje uspešnega 

izvajanja načrtovanih programov ter zagotavljanje več in bolj kvalitetnih računovodskih 

informacij, potrebnih za analiziranje fiskalne stabilnosti za učinkovito uporabo razpoložljivih 

virov in za odločanje. IFAC–Mednarodna zveza računovodij, ki je bila ustanovljena že leta 

1977 v Nemčiji, je leta 2004 ustanovila upravni odbor (International Public Sector 

Accounting Standards Board–IPSASB) za izdajo Mednarodnih računovodskih standardov za 

javni sektor. Namen ustanovitve IPSASB je priprava in razvoj visoko kvalitetnih 

računovodskih standardov, ki bi jih lahko uporabljale osebe javnega prava po vsem svetu za 

splošne namene računovodskega poročanja.  
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Prehod iz računovodstva na osnovi denarnega toka na računovodstvo na osnovi  nastanka 

poslovnega dogodka priporočajo tudi države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje 

in razvoj (OECD), ki si prizadevajo uvesti popolnejše informacije o finančnem položaju 

države.  

Prehod  vladnih organizacij in ustanov javnega sektorja z denarnega toka na računovodstvo na 

osnovi  nastanka poslovnega dogodka bi tudi osnovnim šolam predstavljal bistveno prednost 

pri poslovanju in načrtovanju.  V praksi namreč velikokrat prihaja do nerazumevanja in težav 

pri usklajevanju poslovnih knjig med tistimi, ki poznajo in vodijo računovodstvo samo po 

denarnem toku, v mislih imamo proračun, neposredne in posredne uporabnike proračuna ter 

osebe javnega prava, ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami ZR, in  s 

tistimi, ki imajo oboje,  denarni tok in računovodstvo na osnovi  nastanka poslovnega 

dogodka.  

K temu nas usmerja tudi Evopska unija, ki je v letu 2005 prešla od splošnega računovodstva 

na računovodenje na podlagi nastanka poslovnega dogodka (Evropska komisija 2008, 3). 

Evropska komisija kot bistvene prednosti računovodenja na podlagi nastanka poslovnega 

dogodka navaja popoln pregled nad sredstvi in obveznostmi, večletni pogled v finančnih 

izkazih ter analitski pregled računovodski vknjižb. To pa pomeni učinkovitejše upravljanje in 

odločanje zaradi boljših informacij, učinkovitejše revizije zaradi jasnih in doslednih evidenc, 

večji politični nadzor zaradi boljšega poznavanja finančnih posledic politik ter manjše 

tveganje napak pri plačilih upravičencev. Bistvene prednosti so prikazane na sliki 2: 

 

 

Slika 2: Prednosti računovodenja na podlagi nastanka poslovnega dogodka 

 Vir: Evropska komisija 2008,  1. 
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2.5 Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji 

O znanju se veliko govori in piše. Vse moderne države želijo postati družbe znanja. Zato 

uvrščajo znanje med svoje prioritete in osnovo za bodoči razvoj in ohranjanje blaginje. 

Vendar znanje ni blago, ki bi ga lahko kupili, podedovali ali si ga celo izposodili. Vsak 

posameznik in vsak narod si ga morata pridobiti, ohranjati, večati in širiti ter ga končno 

izročati generacijam, ki prihajajo. Do znanja ni kraljevske poti. K znanju se vzpenjamo s 

trudom in počasi. Smeri je veliko, vse so strme in dolge. Povsem gotovo je tudi, da zadnjega, 

najvišjega vrha tega veličastnega pogorja nikoli ne bomo dosegli (Zupan 2006, 17). 

Brez vzgoje in izobraževanja človek ne bi mogel spoznati in uresničiti  možnosti svojega 

razvoja. Proces vzgoje in izobraževanja pomaga posamezniku spoznati in zavedati se lastnih 

potreb, pomaga pa mu tudi pri iskanju ustreznih načinov, oblik in sredstev za njihovo 

zadovoljevanje. S pomočjo vzgoje in  izobraževanja posameznik razvija stvaren, kritičen 

odnos do okolja, spoznava zakonitosti razvoja družbe, kar mu omogoči socializacijo, 

vključitev v družbo. Človekova osebnost se ne more razviti zunaj družbe ter brez vzgoje in 

izobraževanja. Odnos razvoja osebnosti ter vzgoje in izobraževanja je nujen, neizogiben, 

vzorčno posledičen, stalen in zakonit; v tem je tudi osebnostno bistvo vzgoje in izobraževanja 

(Jereb 1998, 14). 

Začetnik osnovne šole na Slovenskem je Primož Trubar, avtor prve slovenske knjige, ki jo je 

namenil vsem mladim in »neukim Slovencem«, da bi se naučili brati in pisati. To je bil 

Abecednik, ki je izšel leta 1550. 

Trubar je svoj šolski program  razložil v Cerkovni ordningi, izšla je leta 1564, z željo, da bi 

šolo obiskovali vsi, dečki in deklice (Pavlič 2006, 45).  

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine, kjer so otroci, ki 

hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali usposabljajo za življenje in 

delo, ali starejši odrasli, ki so morda vključeni v univerzo za tretje življenjsko obdobje.  

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, 

glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V 

magistrski nalogi se bomo osredotočili na osnovne šole. 

Država se je za šolstvo začela zanimati že leta 1774, ko je bil sprejet prvi šolski zakon, 

Splošna šolska naredba, ki je izšla po predlogu opata iz Sagana, Ignaca Felbigerja. Splošna 

šolska naredba je bil prvi in temeljni osnovnošolski zakon za vse habsburške dedne dežele, s 

tem pa, razen območij pod beneško in ogrsko oblastjo, tudi za celotno slovensko etnično 

ozemlje. Ta zakon je prvi celovito urejal problematiko osnovnega šolstva. V slovenski jezik je 

bil preveden leta 1977 skupaj z izvlečkom Metodne knjige, v kateri so bila navodila za delo 

učiteljev (Šverc et.al. 2007). 
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Danes osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji ureja Zakon o osnovni šoli (ZOsn), ki v 2. 

členu določa naslednje cilje: 

− zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

− spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

− omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

− pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;  

− vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;  

− razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 

odgovornosti;  

− vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

− vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

− razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;  

− razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, 

na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in 

madžarskem jeziku;  

− razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

− razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  

− doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

− razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter 

za izražanje na različnih umetniških področjih;  

− razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca. 

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo javne  in zasebne osnovne šole ali pa se izvaja kot 

izobraževanje na domu.  

V šolskem letu 2011/12 je bilo v Sloveniji po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport (v nadaljevanju MIZŠ)  451 osnovnih šol. Če pa vključimo še podružnične šole, je 

vseh 786 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 2012). Osnovno šolo je  v 

šolskem letu 2011/12 obiskovalo 159.675 otrok. Število otrok iz leta v leto upada, kar lahko 

vidimo tudi na spodnji sliki. Od leta 2005 do leta 2011 se je število otrok, ki obiskujejo 

osnovno šolo, zmanjšalo za več kot 8000 otrok. 
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Slika 3: Število otrok, vključenih v osnovnošolsko izobraževanje 

Vir: MIZŠ 201216. 

Organizacijo in financiranje ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (ZOFVI), ki tudi določa, da se osnovna šola organizira kot vzgojno-

izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega 

zavoda oziroma druge pravne osebe javnega prava. 

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni 

razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. Zaradi 

pomembnosti izobraževanja in  usposabljanja pri ustvarjanju ekonomskih, socialnih in drugih 

rezultatov v družbi je to prioriteta vlade na vseh ravneh. 

Po podatkih statističnega urada RS so skupni javni izdatki17 za formalno izobraževanje v 

Sloveniji v letu 2010 presegli 2 milijardi  EUR, njihov delež v  BDP18 je v primerjali z letom 

2009 ostal nespremenjen in je 5,66 %. Skupni javni izdatki za izobraževanje so vse višji. 

Največji del javnih izdatkov za izobraževanje je namenjen za osnovnošolsko izobraževanje, in  

                                                 
16 (prirejeno po Boris Zupančič – MIZŠ, 12. oktober 2012, dostopno pri B.Z.. boris.zupancic@gov.si) 
 

17 Skupni javni izdatki za formalno  izobraževanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalno-
stopenjsko izobraževanje mladine in odraslih na ravni države in občin. Vključeni so javni izdatki 
neposredno za izobraževalne ustanove ter transferi in plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim 
entitetam. 

18 Bruto domači proizvod (BDP) je najpomembnejši agregat nacionalnih računov in najobsežnejše 
merilo celotne ekonomske aktivnosti. Za izračun se uporabljajo trije pristopi: – proizvodni pristop 
meri BDP kot vsoto dodanih vrednosti rezidenčnih proizvodnih enot v osnovnih cenah in neto davkov 
na proizvode in storitve; – izdatkovni pristop meri BDP kot vsoto izdatkov za končno potrošnjo, bruto 
investicij ter razlike med izvozom in uvozom proizvodov; – dohodkovni pristop meri BDP kot vsoto 
primarnih dohodkov, razdeljenih rezidenčnim proizvodnim enotam. 
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sicer 2,48 %; za terciarno izobraževanje je bilo namenjenih 1,36 % BDP, za srednješolsko 

izobraževanje 1,24 %, za predšolsko izobraževanje pa 0,58 % BDP. Koliko so javni izdatki  

za formalno izobraževanje v BDP znašali po ravneh izobraževanja od leta 2006 do 2010 po 

zadnjih  uradnih podatkih prikazuje preglednica 1: 

Preglednica 1: : Skupni javni izdatki za formalno izobraževanje v BDP po ravneh 

izobraževanja v Sloveniji 

                                                                                                                                     % BDP 

Leto 

Ravni izobraževanja 

   predšolsko osnovnošolsko srednješolsko terciarno 

skupaj izobraževanje izobraževanje izobraževanje izobraževanje 
2006 5,72 0,51 2,55 1,42 1,23 
2007 5,15 0,46 2,33 1,16 1,21 
2008 5,20 0,49 2,35 1,15 1,21 
2009 5,66 0,56 2,48 1,25 1,37 
2010 5,66 0,58 2,48 1,24 1,36 

Vir: Statistični urad RS 2012, 16;  Statistični urad RS 2011, 22. 

V Sloveniji so po podatkih Statističnega urada RS  v letu 2006 skupni javni izdatki za 

formalno izobraževanje, ki smo jih namenili za neposredno porabo za izobraževalne ustanove 

ter transferje, plačila za gospodinjstva in druge zasebne entitete,  znašali 1.775 milijonov EUR 

ali 5,72 % BDP, v letu 2007 1.783 milijona EUR ali 5,15 % BDP, v letu 2008 1.937,8 

milijona EUR ali 5,20 % BDP, v letu 2009 2.014 milijona EUR ali 5,66 % BDP, v letu 2010 

pa 2.016,5 milijona EUR ali 5,66 % BDP.  

Kriza, v kateri se je znašla Slovenija, pa vse višje javne porabe in nenehnega zadolževanja 

enostavno  ne dopušča več.  

V  preglednici 2 za primerjavo  prikazujemo javne izdatke za formalno izobraževanje v BDP 

po podatkih Eurostata19 med članicami EU. Podatki za izobraževanje vključujejo 27 držav 

članic EU,  po zadnjih znanih podatkih le do leta 2009. Slovenija je v letu 2009 namenila 5,7 

% BDP za formalno izobraževanje, v letih 2007 in 2008 je bil % nekoliko nižji, v letih od 

2004 do 2006 pa je bil nekoliko višji.  Povprečje EU-27 je bilo v letu 2009 5,41 % BDP. 

 

 

                                                 

19 Eurostat − Statistical office of the European Union je statistični urad Evropske Unije v 
Luksemburgu. 
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Preglednica 2: Celotni javni izdatki za formalno izobraževanje v BDP, podatki Eurostat 

Države 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU - 27 5,06 5,04 5,03 4,95 5,08 5,41 

Avstrija 5,48 5,44 5,40 5,33 5,47 6,01 
Belgija 5,95 5,92 5,99 6,01 6,44 6,57 
Bolgarija 4,40 4,25 4,04 3,88 4,44 4,58 
Ciper 6,77 6,95 7,02 6,95 7,45 7,98 
Češka 4,20 4,08 4,42 4,05 3,92 4,38 
Danska 8,43 8,30 7,97 7,81 7,68 8,72 
Estonija 4,92 4,88 4,70 4,72 5,59 6,09 
Finska 6,42 6,30 6,18 5,90 6,10 6,81 
Francija 5,80 5,67 5,61 5,62 5,62 5,89 
Grčija 3,83 4,09 : : : : 
Irska 4,65 4,71 4,72 4,89 5,68 6,50 
Italija 4,56 4,41 4,67 4,27 4,56 4,70 
Latvija 5,08 5,09 5,09 5,02 5,75 5,64 
Litva 5,17 4,88 4,82 4,64 4,87 5,64 
Luksemburg 3,87 3,78 3,41 3,15 : : 
Madžarska 5,44 5,46 5,44 5,29 5,10 5,12 
Malta 4,79 6,75 6,64 6,33 5,86 5,46 
Nemčija 4,62 4,57 4,43 4,49 4,57 5,06 
Nizozemska 5,46 5,48 5,46 5,29 5,48 5,94 
Poljska 5,41 5,47 5,25 4,91 5,08 5,10 
Portugalska 5,10 5,21 5,07 5,10 4,89 5,79 
Romunija 3,28 3,48 : 4,25 : 4,24 
Slovaška 4,19 3,85 3,80 3,62 3,61 4,09 

Slovenija 5,74 5,73 5,72 5,16 5,20 5,70 

Španija 4,25 4,23 4,26 4,34 4,62 5,01 
Švedska 7,09 6,89 6,75 6,61 6,76 7,26 
Zdr.kraljestvo 5,16 5,36 5,47 5,38 5,37 5,67 

Vir: Eurostat 2011. 

V sprejetem rebalansu proračuna20 Republike Slovenije (RS) za leto 2012 (Ministrstvo za 

finance 2012) je bilo načrtovanih 9.013.907.176 EUR odhodkov, od tega bo MIZŠ prejelo 

1.797.357.562 EUR in je 2.  največji proračunski porabnik javnih sredstev, takoj za 

Ministrstvom za finance. MIZŠ, pod okrilje katerega spada osnovnošolsko izobraževanje, bo 

namenilo osnovnošolskemu izobraževanju za dejavnost vzgoje in izobraževanja 606.469.336 

EUR javnih sredstev. 

Osnovnošolsko izobraževanje se financira tako iz javnih sredstev (MIZŠ) kot tudi iz sredstev 

ustanovitelja (občine). Viri financiranja so tudi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

ter drugi viri. Pojasnimo naj, da se iz sredstev državnega proračuna financirajo plače 
                                                 
20 Proračun RS je akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki države za eno leto. Proračun sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku. 
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zaposlenih in pripravnikov s prispevki in davki ter drugi prejemki na osnovi  sistemizacije in 

zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo. 

Iz sredstev državnega proračuna se za izvedbo osnovnošolskega izobraževanja zagotavljajo 

tudi nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za materialne 

stroške, sredstva za nabavo učil in učnih pripomočkov, opredeljenih kot drobni inventar, 

potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, sredstva za pokrivanje stroškov obveznih 

ekskurzij, sredstva za izobraževanje delavcev. Lokalne skupnosti pa v skladu z normativi in 

standardi zagotavljajo  sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, razen 

materialnih stroškov, ki so zagotovljena iz državnega proračuna, pa tudi za prevoze učencev  

v skladu s 56. členom ZOsn, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka 

prostih dnevnih. Sredstva lokalne skupnosti so namenjena tudi za investicijsko vzdrževanje 

nepremičnin in opreme, za dodatne dejavnosti  ter za investicije.   

V situaciji, ko se država sooča z vse večjim proračunskim primanjkljajem, in glede na to, da 

predstavlja šolstvo velik javni finančni zalogaj, bi moralo spadati finančno načrtovanje med 

prioritetne naloge vsakega zavoda.  

Kako je s finančnim načrtovanjem v šolstvu? Raziskav  s tega  področja ni. V šolstvu najdemo 

raziskave predvsem  na temo kakovosti izobraževanja.  

2.6 Management v izobraževanju 

Management, obvladovanje organizacije, je vladanje v malem – je oblast in moč, s katero je 

mogoče graditi in dosegati – in od nekdaj privablja najbolj podjetne, ustvarjalne, odločne 

ljudi. Je pa tudi poklic, v katerem so obremenitve velike, delavnik nereden, usklajevanje 

zasebnega in poklicnega življenje težavno (Robbins 1991, 602–620). 

Management je proces vodenja poslovanja podjetja za doseganje ciljev, lahko pa tudi organ v 

podjetju, ki to opravlja, oziroma vsi managerji v podjetju. Poslovanje podjetja se nanaša na 

priskrbo sredstev in ravnanje z njimi, na zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjenost k 

doseganju izidov, na uporabo sredstev ter angažiranje ljudi v procesih opravljanja dejavnosti 

za pridobivanje učinkov in za trženje le-teh na tržiščih z namenom pridobiti pozitivne izide. 

Za doseganje izidov je potrebno voditi poslovanje (snovati, načrtovati, sklepati posle, 

organizirati dejavnosti, angažirati sredstva in ljudi, gospodariti s sredstvi…), katerega bistvo 

je odločanje o njem, povezano z odgovornostjo za posledice odločitev. Voditi ljudi k izidom 

pomeni dajati navodila ali jim ukazovati za opravljanje dejavnosti (Kralj 2003, 30). 

Možina (2002, 15−16) definira management kot planiranje, organiziranje, vodenje in  

kontroliranje dela v organizaciji, oziroma kot vse naloge in aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo. Pobude za te naloge in aktivnosti so cilji organizacije. Management je torej 

usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih ciljev. Po mnenju Možine je 
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management mentalna (miselna, intuitivna, občutenjska) dejavnost ljudi v organizacijskem 

sistemu. Zaradi povezovanja  in usmerjanja vseh drugih podsistemov  je ključni podsistem v 

organizaciji. Management vsebuje: 

− koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije;  

− povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe družbe;  

− razvijanje organizacijskega razpoloženja, kar pomaga doseči individualne in skupne cilje;  

− učinkovito opravljanje nalog, kot so opredeljevanje ciljev, načrtovanje, pridobivanje 

virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje; 

− izpeljavo različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in  odločitvene narave.  

Teorije največkrat obravnavajo management z več vidikov: kot proces, kot institucijo ali kot 

hierarhijo. 

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo neprofitne organizacije, katerih temeljna vloga je, da 

zapolnjujejo najvišja načela sodobne družbe. Neprofitne organizacije izobražujejo, nudijo 

pomoč, pomagajo revnim in pomoči potrebnim. Te organizacije zaposlujejo ljudi z visokimi 

etičnimi in moralnimi načeli ter osebnostno močjo, zato jim pripisujemo poseben položaj v 

širši družbi. Iz tega sledi, da vodenje neprofitne organizacije pripisuje managementu visoke 

zahteve. Zgolj vzdrževanje finančne in organizacijske stabilnosti ne zadostuje, kot bi bilo to v 

profitnih podjetjih.  

Vzdrževanje ravnotežja med preudarnim finančnim managementom in ponujanjem storitev, ki 

so bistvene  za neprofitne  organizacije,  po  mnenju  Dimovskega (2002, 705) nikakor ni 

preprosto. V preteklosti so bili managerji predvsem vodje, usmerjeni k motiviranju 

zaposlenih. Danes pa se od managementa neprofitnih organizacij pričakuje, da  posveča več 

pozornosti novim managerskim vlogam: 

− vlogi poslovodenja odnosov s skupnostmi, 

− vlogi vodenja v obliki večjega nefinančnega motiviranja zaposlenih ter 

− vlogi razporejevalca virov v oblik sposobnosti razporejanja vladnih virov, ki se jih 

večinoma razporeja od vrha proti dnu hierarhične lestvice. 

  

V preteklosti so se pojavljale teze, da management v šoli ni potreben, oziroma da celo ni 

sprejemljiv.  Management je namreč imel v zgodovini cilje, opredeljene z ekonomskimi 

kategorijam, in mnenje nasprotnikov je bilo, da principi managementa ter njegova orodja 

nikakor ne sodijo v javno šolo. Obstajata dve povsem različni mnenji, ki pravita, da 

izobraževanje predstavlja porabo in da izobraževanje predstavlja investiranje. OECD 

obravnava izobraževanje kot investiranje. Način za dosego kar najboljših rezultatov 

investiranja, tudi v šoli, pa je prav management (Ferjan 1996, 36). 
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Management v izobraževanju se je pojavil v začetku osemdesetih let na pobudo 

strokovnjakov za industrijski management.  Prodor ni bil lahek, saj se šola še danes loči od 

ostalih organizacij ravno po tem, da poskuša preživeti z najmanjšim vmešavanjem 

managementa. Namen managementa v šolstvu je izvajanje kurikuluma, določanje prioritet, 

povezovanje učiteljev, delo z ljudmi, sodelovanje s starši in okoljem, uresničevanje skupne 

vizije šole in prepoznavanje njenih šibkih in dobrih točk (Koren 1999, 12). 

Management šole danes predstavlja vodstvo šole,  in sicer direktor, ravnatelj, pomočnik 

ravnatelja, vodja enote oziroma podružnice. Management šole mora strateško načrtovati in 

tudi uresničevati strategije. Določiti mora stopnjo kakovosti storitev, podobo šole, način 

spremljanja in doseganja načrtovanih ciljev in odgovornosti zaposlenih pri uresničevanju 

zastavljene politike kakovosti ter zagotoviti zadostna in primerna sredstva za dosego 

kakovosti. Pomembna je tudi komunikacija med sodelavci, med managementom in izvajalci 

ter  komunikacija z učenci (Širec 1999, 127−131).  

Manager je tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni zaupajo obvladovanje organizacije 

ali dela organizacije, da bi učinkovito in uspešno dosegala zastavljene cilje.  Obvladati mora 

primerna znanja, imeti mora sposobnost voditi ljudi, biti mora pošten, zanesljiv in etičen 

(Tavčar 2006, 23−26). 

Ravnatelji, ki opravljajo v šolah funkcijo managementa, so managerji, katerih naloga je 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. 

Prav planiranje je ena najpomembnejših funkcij managementa. Da ne bi dogodke prepuščali 

naključju, jih je potrebno na določen način planirati. Management si ne more dovoliti, da bi 

bila njegova organizacija odvisna zgolj ali predvsem od naključij. Nasprotno, ena od njegovih 

osnovnih nalog je skrbeti, da bo dosegala svoje temeljne cilje, ki so trajnejši in  ki jih ni 

mogoče dnevno prilagajati naključnim dogodkom v okolju. Management naj bi predvidil, kaj 

se bo zelo verjetno dogajalo  v okolju organizacije, podrobneje mora določiti cilje za določeno 

obdobje in poti do njih, čemur se ne more in ne sme izogniti (Pučko 2005, 13). 

Trnavčevičeva (2008, 140) pravi, da je ravnatelj pedagoški in poslovodni organ šole. Med 

njegove naloge spadajo managerski pristopi, to so načrtovanje, odločanje, organiziranje in 

vodenje. Delitev na management in vodenje je po svoje nemogoča, ker oba opravljata naloge, 

določene v ZOFVI-ju. Hkrati sta neločljiva in nezdružljiva celota. Razmeroma jasno ločitev 

med poslovodenjem in ravnateljevanjem kot pedagoškim vodjem vsebuje opredelitev 

direktorja v 51. členu ZOFVI-ja. Direktor je namreč poslovodni organ, ravnatelj pa je 

pedagoški vodja šole. 

Management v izobraževanju postaja vse bolj pomemben. Vloge managerja pa se med šolami 

razlikujejo.  Managerji, predvsem na večjih šolah, lahko več časa namenijo poslovodenju, saj 

jim pri pedagoških nalogah pomagajo pomočniki. Na manjših šolah je delo direktorja kot 
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poslovodnega organa okrnjeno  na račun pedagoškega vodenja. Če med glavne naloge 

managementa uvrščamo tudi načrtovanje in nadziranje,  bi moral biti v šolstvu računovodja 

del managementa, saj je pri načrtovanju ob ravnatelju ključna oseba. 

2.7 Vloga in pomen računovodje v vzgoji in izobraževanju 

Vloga računovodje v javnem sektorju se bistveno razlikuje od njegove vloge v gospodarskem 

sektorju, kar je seveda logično, saj je tudi poslanstvo javnega sektorja drugačno od 

gospodarskega. Gospodarstvo deluje na pridobitnem načelu, medtem ko javni sektor skrbi za 

zadovoljevanje potreb v javnem interesu. Računovodja v javnem sektorju lahko največ 

prispeva z ustreznimi relevantnimi računovodskimi informacijami za odločanje. Odgovornost 

računovodje je zagotavljanje kredibilnih in doslednih informacij, na katere se odločevalci 

lahko zanesejo. Vendar pa ne zagotavlja le informacij za posamezne ali trenutne poslovne 

odločitve, temveč za vse uporabnike, tako notranje kot zunanje, te pa predstavljamo prav vsi 

davkoplačevalci (Premchand 1990, 133−134). 

Računovodja se pri svojem delu srečuje tako z računovodskim predračunavanjem, 

računovodskim obračunavanjem ali knjigovodstvom, računovodskim nadziranjem in 

računovodskim analiziranjem. Informiranje pa je sestavina vseh funkcij sodobnega 

računovodstva (Melavc in Novak 2007, 47). 

Računovodja v vzgoji in izobraževanju ima vsekakor ključno vlogo pri poslovanju oz. 

delovanju zavoda,  saj je na področju računovodstva in financ, kot smo pojasnili že uvodoma, 

pogosto edini strokovnjak v zavodu. Od računovodje se v vzgoji in izobraževanju pričakuje 

tudi, da je svetovalec managementu v finančnih zadevah.  Od sodobnega računovodje se 

danes zahteva vzdrževanje visokih standardov strokovne sposobnosti, morale in dostojanstva. 

Biti mora strokoven, zaupanja vreden, pošten, ažuren in objektiven pripravljalec 

računovodskih informacij za odločanje na raznih ravneh. Imeti mora organizacijske 

sposobnosti in sposobnosti dobrega komuniciranja. Od računovodje se pričakuje učinkovito 

opravljanje strokovnih nalog in dolžnosti. 

Pregledali smo opise delovnega mesta računovodje v šolstvu in ugotovili, da imajo v šolstvu 

skoraj enake opise. Računovodja tako  organizira in izvaja računovodsko knjigovodsko 

poslovanje zavoda. Računovodja v šolstvu (Osnovna šola Šmarje pri Jelšah 2008; Osnovna 

šola Prežihovega Voranca  2010):   

− načrtuje, izvaja in vodi dela v računovodstvu; 

− odgovarja za zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog finančno-

računovodske službe; 

− pripravlja podatke in analize za načrtovanje dejavnosti ter druge poslovne odločitve 

vodstva zavoda; 
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− načrtuje poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnosti zavoda,  naložb…; 

− analizira finančne rezultate poslovanja zavoda in svetuje v zvezi s potrebnimi ukrepi; 

− vodstvu zavoda posreduje predloge in informacije v zvezi z organizacijo finančno-  

računovodske službe; 

− skrbi za organizacijo in delitev del in nalog, tako da so vsa dela in naloge zakonito, 

pravočasno in pravilno opravljeni; 

− obvešča vodstvo zavoda o predpisih in odločitvah, pomembnih za zakonito in pravilno 

finančno-računovodsko poslovanje,  v primeru sklepov in odločitev, ki so v nasprotju s 

predpisi in pravili stroke, o tem pisno obvesti vodstvo zavoda; 

− izdela predlog zaključnega računa in letnega poročila,  pripravi bilanco stanja, izkaz 

prihodkov in odhodkov ter  pojasnila k izkazom in poslovnemu poročilu; 

− ureja zadeve s področja finančno-računovodske službe ter sodeluje s pristojnimi 

ustanovami in organizacijami; 

− izvaja finančno načrtovanje in evidentira porabo finančnih sredstev; 

− vodi evidenco o opravljenem delu in skrbi za izračun plač ter drugih prejemkov delavcev 

oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih razmerij; 

− izdela kalkulacije za plačila stroškov in prodajo blaga in storitev za dejavnosti zavoda; 

− skrbi za evidentiranje plačil, jih nadzoruje in poskrbi za pošiljanje opominov za plačilo 

zapadlih obveznosti; 

− pripravlja in sproti obnavlja in dopolnjuje analitični kontni načrt (v skladu z enotnim 

kontnim načrtom), skrbi za knjiženje poslovnih dogodkov v poslovne knjige; 

− vodi evidence osnovnih sredstev in pripravlja podlage za inventuro; 

− odgovarja in skrbi za izdelavo statistični poročil o posameznih izplačilih ter poročil, ki jih 

zahtevajo pristojne ustanove; 

− skrbi za izdajanje dokumentov s področja računovodskega poslovanja (nalogov za 

izplačila, položnic, računov); 

− skrbi in odgovarja za reševanje reklamacij nalogov za izplačila; 

− obračunava plače delavcev in druge osebne prejemke, knjiži in vodi druga administrativna 

dela, ki so povezana s plačami delavcev in drugimi osebnimi prejemki delavcev; 

− sestavlja obračunske liste in sezname izplačil plač; 

− izračunava plače in druge osebne prejemke po predpisih in je odgovoren za pravilnost 

izračunov; 

− izdeluje dokumentacijo o plačah in drugih osebnih prejemkih za banko, organizacijo, ki 

izvaja plačilni promet, in druge ustanove; 

− izdeluje letni obračun izplačanih plač; 

− obračunava in nakazuje prispevke, davke in druge terjatve iz plač oziroma iz nadomestil 

plač; 

− obračunava in nakazuje odtegljaje in kreditne obveznosti delavcev iz plač; 

− skrbi za pravočasno najavo potrebnih sredstev ministrstvu; 

− upravlja kadrovsko pravno informacijski sistem; 
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− spremlja predpise in spremembe na področjih, povezanih s finančno-računovodskim 

delom; 

− skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi; 

− opravlja drugo delo, ki je nujno za zakonito in pravilno delovanje finančno-računovodske 

službe, v skladu s predpisi in navodili vodstva zavoda; 

− v nujnih primerih pa računovodja opravlja tudi naloge, ki sicer povsem ne sodijo v opis 

njegovih delovnih nalog.  

Računovodja mora pri svojem delu upoštevati Kodeks računovodskih načel, ki jih je sprejel 

leta 1995 Slovenski inštitut za revizijo, z namenom, da bi strokovno in akcijsko enotno 

pospeševali razvoj računovodske dejavnosti, izvirno besedilo je pripravil dr. Ivan Turk. 

"Računovodska načela opredeljujejo pojmovanje računovodstva, podajajo njegove temeljne 

značilnosti in ustvarjajo podlago za računovodske standarde. Ukvarjajo se z računovodsko 

dojeto vsebino gospodarskih kategorij, z njihovim izkazovanjem in pojasnjevanjem.« 

(Slovenski inštitut za revizijo 1998b) 

Računovodje pa pri  delu ravnajo tudi v skladu s pravili Kodeksa poklicne etike računovodje, 

ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo in je naslednik prvotnega kodeksa iz leta 1972, ki 

ga je sprejela Zveza računovodskih in finančnih delavcev Slovenije, ter dopolnjenih besedil iz 

let 1981 in 1987. 

Kodeks računovodskih načel in kodeks poklicne etike računovodje sestavljata celoto, ki naj bi 

jo sodobni računovodja uporabljal pri svojem delu.  Računovodja mora biti strokoven, 

zaupanja vreden, pošten,  resnicoljuben in vsestransko prizadeven.  

K strokovnemu ravnanju na področju računovodstva  računovodjo zavezujejo tudi SRS. 

Računovodja v vzgoji in izobraževanju je pri svojem delu dolžan s stalnim strokovnim 

izpopolnjevanjem teoretičnega znanja in praktičnih veščin ohranjati visoko raven 

strokovnosti. 

Odločevalne ravni v podjetju, to je management šole, mora oskrbovati s pomembnimi in 

zanesljivimi računovodskimi informacijami, kar pomeni, da mora ažurno pripravljati 

relevantne računovodske informacije. 

Vsak vodja pravne osebe pa bi se moral zavedati pomembnosti vloge računovodje. Za 

računovodjo bi moral imeti ustrezno strokovno izobraženo, z izkušnjami podkrepljeno, 

kreativno in razmeram prilagodljivo trdno značajsko osebnost. 
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Vloga in pomen ravnatelja do računovodje 

Ravnatelj kot poslovodni organ v skladu z 31. členom Zakona o zavodih (ZZ) organizira in 

vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in  zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 

dela zavoda. Prav tako vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela 

zavoda.  

 Poznamo več vrst odgovornosti ravnatelja: 

− kazenska odgovornost, 

− prekrškovna odgovornost, 

− civilna odgovornost (pogodbena, nepogodbena, odškodninska odgovornost), 

− finančna odgovornost, 

− odgovornost za smotrno in ekonomično poslovanje, 

− delovno pravna odgovornost. 

Kazensko je odgovoren, če naklepno ali iz malomarnosti stori dejanje, pri katerem se je 

zavedal ali bi se moral zavedati, da je bilo prepovedano. Prav tako je odgovoren za kaznivo 

dejanje zaposlenih kot sostorilec ali napeljevalec. Kot zakoniti zastopnik javnega zavoda je 

prekrškovno odgovoren za prekršek, ki ga stori pri opravljanju del, za katera je pooblaščen, ali 

če je bil storjen z njegovim dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva.  Ravnatelj je 

odgovoren tudi za morebitno nezakonito finančno poslovanje zavoda. Civilna odgovornost 

pomeni odgovornost za izpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje pogodbenih razmerij, za 

pravne posledice nepogodbenih razmerij in odgovornosti za nastalo škodo. Ravnatelj je 

odgovoren tudi za smotrno in ekonomično poslovanje, odgovornost ugotavlja računsko 

sodišče, pristojni organi ustanovitelja ter pristojni organi financerja. Za morebitne disciplinske 

ali delovno pravne nepravilnosti pa je kot delodajalec odgovoren do zaposlenih, subjektivno 

pa tudi kot delavec (delovno pravna odgovornost) (Mihovar Globokar 2009). 

Ravnatelj kot zakoniti zastopnik (finančna odgovornost) odgovarja tudi za to, da računovodja 

vodi računovodstvo zavoda  zakonito in strokovno.  

Tudi SRS v uvodu določajo, da je za sestavljanje in predstavljanje računovodskih obračunov, 

računovodskih predračunov in računovodskih izkazov odgovorna uprava, ki jo v osnovnih 

šolah predstavlja ravnatelj. SRS 30.16 določa, da tudi za resnično in pošteno računovodsko 

informiranje zunanjih uporabnikov odgovarja uprava. 

ZR v 4. členu določa, da pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja 

knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za njihovo sestavo, gibanje in 

kontrolo ter njihovo hranjenje v skladu s tem zakonom in računovodskimi standardi. 

Podrobnejša navodila za popis pa predpiše odgovorna oseba pravne osebe. V pravilniku o 

računovodstvu   pravne osebe uredijo naloge in organizacijo računovodstva ter pravice in 
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odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi. V 

pravilniku je tako natančno določeno, za kaj je odgovoren ravnatelj in za kaj računovodja. 

Pravilnike sprejemajo osnovne šole individualno, kar pomeni, da so odgovornosti med šolami 

različno opredeljene.  Dela in naloge ter odgovornosti računovodje pa so opredeljeni tudi v 

aktu o sistematizaciji delovnih mest zavoda. 

V 55. členu ZR je predpisano, da se kaznuje tako  pravna oseba kot odgovorna oseba pravne 

osebe, če pravna oseba: 

− s pravilnikom ne uredi načina sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, 

odgovornosti za sestavo, gibanja in kontrole knjigovodskih listin ter njihovega hranjenja v 

skladu s tem zakonom in računovodskimi standardi (4. člen ZR); 

− ne vodi  poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva (6. člen ZR); 

− vodi poslovne knjige v nasprotju s prvim odstavkom 8. člen ZR a; 

− ne zagotovi ločenega spremljanja in prikaza izida poslovanja s sredstvi javnih financ in 

drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 

pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (9. člen ZR); 

− ne hrani knjigovodskih listin in poslovnih knjig v skladu s 30. členom ZR; 

− ne vrednoti postavk v računovodskih izkazih v skladu z računovodskimi standardi (31. 

člen  ZR); 

− ne vrednoti opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z določbami 32. člena ZR; 

− ne šteje med drobni inventar opredmetenih osnovnih sredstev v skladu z računovodskimi 

standardi (33. člen ZR); 

− ne vrednoti tujih plačilnih sredstev po srednjem tečaju Banke Slovenije v skladu z 

določbami 34. člena ZR; 

− ne vrednoti plemenitih kovin in predmetov iz takih kovin na osnovi cen, ki jih določi 

Banka Slovenije (35. člen ZR); 

− ne uskladi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, 

ugotovljenim s popisom (36. člen ZR); 

− ob koncu poslovnega leta ne uskladi obveznosti in terjatev v skladu z določbami 37. člena 

ZR;  

− ne izda navodil za popis (tretji odstavek 40. člena ZR); 

− v roku ne predloži letnega poročila organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 

podatkov, ministrstvu, v pristojnost katerega sodi dejavnost, ki jo opravlja pravna oseba, 

in na zahtevo ministrstvu, pristojnemu za finance (51. člen ZR); 

− ne uredi nalog in organizacije računovodstva ter odgovornosti pooblaščenih oseb v 

pravilniku (52. člen ZR); 

− ne organizira notranjega revidiranja (drugi odstavek 53. člena ZR). 
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2.8 Timsko delo 

Ena najosnovnejših oblik organiziranja dela v organizaciji je oblikovanje delovnih skupin. Za 

uspešno skupinsko delo je potrebno določeno znanje in razumevanje vseh članov, ki morajo 

zavestno sprejeti nove vzorce odnosov pri skupnem delu. 

Team je skupina ljudi, ki sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri opredeljevanju in 

doseganju ciljev V teamskem delu se naučimo skupnega opravljanja nalog, bolje spoznamo 

delo, obogatimo se z idejami drugih in tako postanemo pri delu uspešnejši in zadovoljnejši. 

Najmanjše skupine so diade (dva člana), nato triade (triade) in oblike z več člani. Predvsem za 

diado je značilno, da so odnosi intenzivni in navezanost obojestranska. Vsaka skupina ima 

vodjo, osrednjo osebo, ob kateri se oblikuje skupina. Ta oseba je lahko imenovana ali pa tudi 

ne.  Vsak član v skupini ima položaj, ki je določen v odnosu do položajev do drugih. Bistveni 

za skupino so recipročni odnosi, ki med člani zagotavljajo stike in komunikacijo. Delovanje 

skupine je usmerjeno k delovnemu cilju ali ciljem. Cilj pove, zakaj in s kakšnim namenom 

skupina obstaja. Team lahko uspešno deluje in skupaj rešuje naloge, kar pomeni kvalitetno 

opravljeno delo v predvidenem času in  s smotrno rabo razpoložljivih virov. V teamu 

obstajata interakcija med posameznimi člani in aktivno prilagajanje skupnemu cilju – 

dosežku.  Obstajajo pa tudi primeri, ko člani ne sodelujejo, so pasivni ali si celo nasprotujejo, 

ne vidijo skupnih smotrov, s čimer povzročajo obilo težav (Možina 2002, 541 −559). 

Homansov sistemski model je eden najbolj znanih modelov, s katerim lahko opišemo in 

analiziramo procese v skupini. Sestavljen je iz dveh medsebojno povezanih delov, notranjega 

in zunanjega. Za notranji sistem so značilni naslednji štirje dejavniki: dejavnosti, stiki, občutki 

in norme, ki se razvijejo v skupini in sestavljajo njeno  socialno strukturo. Posamezniki, ki se 

nenehno srečujejo v neki situaciji, razvijejo  vzorec vedenja, ki je stkan iz medsebojnih 

dejavnosti in občutkov. Stiki, interakcije med člani skupine, precej vplivajo na uspešnost 

njenega delovanja. Zunanji sistem pa je sestavljen iz zunanjih okoliščin. Zunanje okoliščine, 

ki vplivajo na oblikovanje skupine, so vpliv managementa, tehnologija, ki se uporablja, 

stališča članov in organizacijska struktura (Homans 1950; Worchel, Wood in Simpson 1991, 

po Možina 2002, 551−557). 

Pri finančnem načrtovanju v šolstvu predstavljata tim računovodja in ravnatelj, med katerima 

obstaja interakcija, ki pa je lahko uspešna ali manj uspešna. Da bo tim uspešen, se morata 

spoštovati, si pomagati, sodelovati ter skupno odkrivati in reševati probleme. 

2.9 Finančni načrt   

Tavčar (2006, 176−177) meni, da organizacija brez načrtovanja nima prihodnosti. 

Načrtovanje je predpogoj za uspešnost organizacije, sega v prihodnost, ki je še ni in o kateri je  
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mogoče le sklepati in ugibati. Delovanje organizacije je mogoče v bližnji prihodnosti 

načrtovati kvantitativno, v daljni prihodnosti pa le kvalitativno. 

Velikost podjetja je za planiranje nepomembna. Lawson (1988, 12) meni, da sta postavljanje 

ciljev in planiranje njihove uresničitve bistvena za uspeh velikih podjetij in podjetij z enim 

zaposlenim. 

Ko se usmerimo na finančni načrt, mislimo na  kratkoročno planiranje, ki ga Drury (1994, 

435) izenačuje s predračunskim planiranjem. 

Tuji avtorji pa največkrat govorijo o predračunskem planiranju, ki ga v angleškem jeziku 

imenujemo »budgeting«. Na osnovi  dolgoročnih planov se za predračunsko obdobje najprej 

izvede ustrezna napoved prodaje. Ta je v procesu letnega predračunavanja osnova za 

oblikovanje posameznih politik po funkcionalnih področjih, temu pa sledi izdelava 

predračunov po področjih in na koncu še predračunskih poročil, ki po vsebini predstavljajo 

predračusnki izkaz posolvnega izida, predračunsko bilanco stanja in predračunski izkaz 

finančnih tokov (Pringle, Jenning, Longencker 1988, 446). 

Načrtovanje je pomemben proces, ki omogoča utiranje prepričljivejše poti k uresničevanju 

cilja. Prihrani nam čas in denar, z načrtovanjem se borimo proti negotovosti. Načrt nas 

usmerja v uresničevanje naših želja, namer in ciljev. Je ključni element za doseganje 

uspešnosti in pomemben dejavnik nadzora uresničevanja želenega (Krapše 2005, 69). 

Rezultat načrtovanja je finančni načrt, ki je akt proračunskega uporabnika in ima vse večji 

pomen. Pritiski javnosti za čim manjše trošenje denarja v javnem sektorju pomenijo, da mora  

proračunski uporabnik vsak korak, ki pomeni proračunski denar, natančno načrtovati in 

zagovarjati.  Finančni načrt mora biti natančen in utemeljen.  

Tudi Harris (2000, 855) pripisuje vse večji pomen planiranja zaradi pritiskov okolja. 

Pri načrtovanju si sledijo trije koraki (Robnik 2000, 883): 

1. korak: najprej pripravimo načrt, 

2. korak: načrt vpeljemo v prakso in 

3. korak: na koncu primerjamo dejanske rezultate z načrtovanimi. 

Načrtovanje in poročanje sta pri nas vse bolj pomembna tudi zaradi spletne storitve 

supervizor, ki splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v 

izdatke javnih institucij, ki se nanašajo na blago in storitve. Javna osvetlitev toka denarja med 

javnim in zasebnim povečuje odgovornost nosilcev javnih funkcij za smotrno in učinkovito 

porabo javnih sredstev, omogoča argumentirano razpravo o sprejetih in načrtovanih 

investicijah ter zmanjšuje tveganja za slabo upravljanje, zlorabo oblasti, predvsem pa omejuje 

sistemsko korupcijo, nepošteno konkurenco in klientelizem. Komisija za preprečevanje 
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korupcije s tem projektom odpira novo paradigmo transparentnosti delovanja države in 

omejuje korupcijska tveganja. 

Na osnovi finančnega načrta, ki mora biti potrjen in sprejet, zavodi, kamor sodijo tudi 

osnovne šole,  prejmejo finančna sredstva. Vodstvo pa z dobrim gospodarjenjem s finančnimi 

sredstvi in z načrtovanjem prispevajo k racionalni porabi proračunskih sredstev. Finančni 

načrt je tako osnova, na kateri imajo možnost pristojni organi preverjati, ali je bil 

davkoplačevalski denar uporabljen v predvidene namene in ali se je zavod obnašal 

gospodarno, učinkovito in uspešno21. 

Osnovna šola  mora kot uporabnik javnih sredstev vsako leto izdelati dva med seboj usklajena 

planska dokumenta. To sta Letni delovni načrt, ki je vsebinski, ter Finančni načrt, ki je 

ovrednoten Letni delovni načrt. 

V finančnem načrtu se finančno ovrednotijo cilji in naloge za naslednje leto. Predračuni, ki so 

podlaga načrtu, so predmet različnih ocen in analiz ter pomenijo na eni strani prihodek za 

uporabnike, na drugi pa strošek za državo in izdatek za državljane. To daje predračunom 

posrednih uporabnikov nujno prizvok javnosti in zahteva primerno kakovost. Pojem 

predračun se pogosto enači s pojmom načrt, kar pa velja le takrat, ko je predračun tudi sprejet 

(Kavčič 2006, 16−17). 

Finančni načrti se sestavljajo za notranje potrebe računovodstva, za potrebe drugih notranjih 

uporabnikov v poslovni celoti ter za potrebe zunanjih uporabnikov. Potrebe zunanjih 

uporabnikov so določene s predpisi, dogovori ali običaji, potrebe za poslovno odločanje pa s 

splošnim aktom. 

Finančni načrt ni namenjen samemu sebi in ni pripravljen le zato, ker to določajo predpisi. 

Bistvenega pomena je spremljanje in analiziranje njegovega uresničevanja med letom. 

Finančni načrt v osnovni šoli predvsem notranjim uporabnikom omogoča spremljanje 

pridobivanja prihodkov tako od MIZŠ,  iz občinskih proračunov, od staršev in drugih, pa tudi 

spremljanje stroškov. Pri odstopanjih lahko pravočasno ukrepamo. Šola, ki ima natančnem 

finančni načrt, lahko v primeru neusklajenosti prihodkov in odhodkov ali premalo sredstev 

pravočasno opozori ustanovitelja ali pristojno ministrstvo na morebitne motnje pri poslovanju 

in s tem neizpolnjevanje ciljev. Finančni načrt nam omogoča tudi spremljanje namenske 

porabe sredstev.  Ker šole poleg javne službe običajno opravljajo tudi tržno in se vključujejo v 

                                                 

21 Za javni sektor so pojme gospodarnost, učinkovitost in uspešnost opredelili standardi državnega 
revidiranja INTOSAI, po katerih se gospodarnost  razume kot največje možno zmanjšanje stroškov za 
dejavnost ob upoštevanju ustrezne kakovosti, učinkovitost kot razmerje med dosežki v obliki izdelkov, 
storitev ali drugega in sredstvi, porabljenimi za njihovo pridobitev, uspešnost pa kot stopnjo doseganja 
ciljev (Kamnar 2000, 142).  
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razne projekte, jim finančni načrt in seveda njegovo spremljanje omogočata ugotavljanje 

njegove uspešnosti pri vseh njegovih dejavnostih. Finančni načrt je tudi osnova za sproten 

nadzor nad vrednostnim spremljanjem poslovanja šole kot celote. 

Zunanji uporabniki so o uresničitvi finančnega načrta seznanjeni ob predložitvi letnega 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih na letni ravni. 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega proračunskega uporabnika opredeljuje 16. 

člen Navodil o pripravi zaključnega računa državnega  in občinskega proračuna (Ur. l. RS, št. 

12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010)  ter metodologije  za pripravo poročila o doseženih 

ciljih  in rezultatih neposrednih in posrednih  uporabnikov proračuna in vsebuje: 

− zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega 

uporabnika;  

− dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhajajo iz večletnega programa dela in 

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;  

− letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta 

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;  

− oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne 

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali 

v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;  

− nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;  

− oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let;  

− oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, 

kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje 

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;  

− oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika;  

− pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi. 

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih 

ciljev ter predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;  

− oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na 

gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora in  

− druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o 

investicijskih vlaganjih.  

 

Da bi lahko poročali o ciljih in rezultatih, moramo vse to vključiti v finančni načrt, sicer 

nimamo podlage za primerjavo. 

Z dobro pripravljenim finančnim načrtom in njegovim spremljanjem lahko pripomoremo k 

temu, da ne trošimo več, kot so naše zmožnosti. Prav tako pa lahko vidimo, kje so rezerve. 
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Dogaja se namreč, da se troši toliko denarja, kot se ga prejme iz proračuna, čeprav potrošnja 

ni vedno upravičena.  

Da bi bilo finančno vodenje osnovnih šol uspešno, poraba proračunskih sredstev pa čim bolj 

smotrna, je nadzor nad poslovanjem in porabo sredstev bistvenega pomena, kar seveda ni 

mogoče brez ustreznega finančnega načrta.  

Zaradi naraščajoče ekonomske negotovosti in iz tega izhajajoče večje kompleksnosti pri 

napovedovanju prihodnjih poslovnih dogodkov smo na področju napovedovanja in planiranja 

dogodkov  lahko zasledili velik razvoj že pred več kot dvema desetletjema (Makridakis in 

Wheelwright 1982, 5). Menimo, da je tudi zaradi trenutne ekonomske negotovosti v Sloveniji 

načrtovanje izjemnega pomembna. 

Uspešnost poslovanja  v prihodnje  je v veliki meri odvisna  od načrtovanja in izvajanja 

finančnega načrta, zato bi bilo  potrebno temu področju  nameniti več pozornosti. 

2.9.1 Pravne podlage za sestavo finančnega načrta 

Predno predstavimo pravne podlage za sestavo finančnega načrta v osnovni šoli, je potrebno 

omeniti, da osnovne šole uvrščamo med javne zavode. Statusna vprašanja zavodov rešuje ZZ, 

ki določa, da so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 

invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 

dejavnosti ni pridobivanje dobička. Javni zavodi opravljajo javne službe.  

ZJF je opredelil neposredne in posredne uporabnike proračuna. Tako so neposredni 

proračunski uporabniki vsi tisti, katerih finančni načrti so del državnega oziroma občinskih 

proračunov. Posredni proračunski uporabniki pa so vsi tisti, ki se financirajo iz proračuna 

posredno preko ministrstev ali občin na osnovi  pogodbe (Čok idr. 2006, 2). Izjema so šole, ki 

se financirajo kar na osnovi zakona. 

Javni zavodi sodijo med posredne uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna, kar 

pomeni, da se financirajo iz proračuna države ali občine posredno preko neposrednih 

uporabnikov, to je ministrstev ali občine. Za javne zavode tako veljajo zakonske določbe, ki 

veljajo za posredne uporabnike. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu  (Ur. l. RS, št. 112/2009; 

58/2010, 104/2010, 104/2011 in 97/2012) v 2. členu javne zavode  uvršča med določene 

uporabnike enotnega kontnega načrta. 

Zakon o javnih financah 

ZJF je krovni zakon, ki s finančnega in poslovnega vidika določa delovanje javnih zavodov. 

Zakon v 10. členu določa, da morajo vsi posredni uporabniki proračunov pripraviti in  
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predložiti finančni načrt. Finančni načrt je v skladu s 3. členom zakona akt posrednega 

uporabnika proračuna,  s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki 

in drugi izdatki za eno leto, kar pa ni usklajeno s podzakonskimi akti, ki jih bomo pojasnili v 

nadaljevanju. 

Finančni načrt posrednega uporabnika sestavljata splošni in posebni del (10. člen), kjer se 

prikaže načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob 

pripravi in na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun (26. člen).  

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob 

pripravi in na osnovi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun (27. člen). 

Zakon o računovodstvu 

Zakon ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za  proračunske uporabnike. 

Določa, kateri kontni načrti se uporabljajo, ter definira računovodska načela, ki jih 

proračunski uporabniki uporabljajo pri priznavanju prihodkov in odhodkov.  

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov 

V Navodilih o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 in 122/2000) (v nadaljevanju: v navodilih), kjer so finančni 

načrti posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov podrobneje definirani, je v 

2. členu  določeno, da ima finančni načrt posrednega uporabnika splošni del. Če pa je glede na 

obseg in naravo dejavnosti posrednega uporabnika potrebno,  ima finančni načrt tudi posebni 

del. Menimo, da je v finančnih načrtih osnovnih šol ta del potreben, saj se v njem načrtujejo 

investicijska vlaganja, investicijsko vzdrževalna dela, načrtovano število zaposlenih, 

načrtovano število učencev in drugo. 

Po spremembi 3. člena tega navodila naj  bi finančni načrti posrednih uporabnikov vključevali 

izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki 

računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 106/2001), ki pa ne velja več.  

 V skladu s 5. členom tega navodila se v predlogu finančnega načrta posrednega uporabnika 

prikaže: 

− realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem 

poročilu, ali ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto, če letno poročilo še 

ni sprejeto; 
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− ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in 

− načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 

58/2010, 60/2010-popr., 104/2010 in 104/2011)  je nadomestil, sedaj neveljaven Pravilnik o 

vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 106/2001).  Posredni  

uporabniki morajo pripraviti svoj finančni načrt upoštevaje izkaze, ki so določeni v tem 

pravilniku.  

Če se usmerimo na določene uporabnike, kamor sodijo tudi osnovne šole, je potrebno 

pripraviti naslednje predračunske računovodske izkaze (13. člen): 

− izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, 

− izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

− izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. 

2.9.2 Zavezanci za pripravo finančnega načrta 

Zavezanci za pripravo finančnega načrta so v skladu z 10. členom ZJF: 

− neposredni uporabniki proračuna, 

− posredni uporabniki proračuna, 

− Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in  

− Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Osnovne šole v Sloveniji uvrščamo, kot smo že pojasnili, med posredne uporabnike 

proračuna. Osnovne šole so tako zavezanci za pripravo finančnega načrta, upoštevaje izkaze, 

ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa 13. člen Pravilnika o sestavljanju letnih 

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 

115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010-popr., 

104/2010 in 104/2011). 

2.9.3 Vsebina finančnega načrta  

Ker v osnovnih šolah ne obstaja predpisana natančna vsebina finančnega načrta, smo 

pregledali prakso pri sorodnih institucijah. Osredotočili smo se predvsem na napotke, ki jih 
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prejmejo posredni uporabniki proračuna iz pristojnosti Ministrstva za zdravje,  in sicer za 

zdravstvene domove22, ter posredni uporabniki iz pristojnosti Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. Pri vsebini finančnega načrta smo si pomagali tudi z lastnimi izkušnjami in 

dobro prakso, ki se je v preteklosti pokazala kot dobra. Ugotovili smo, da nekateri proračunski 

uporabniki od svojih ministrstev prejmejo zelo podrobna navodila. Menimo, da bi bilo 

smiselno tudi v osnovnih šolah  poenotiti finančne načrte in določiti konkretne  vsebine 

finančnega načrta, ki naj bi jih finančni načrti vključevali. 

V Navodilih o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov je v 2. členu določeno le, da ima finančni načrt splošni in posebni del in da 

finančni načrti vključujejo računovodske izkaze, ki jih določa Pravilnik o vsebini, členitvi in 

obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 106/2001), ki pa ne velja več, nadomestil ga je 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 

58/2010, 60/2010-popr., 104/2010 in 104/2011). 

Finančni načrt vključuje tako naslednje vsebine: 

SPLOŠNI DEL, ki vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo, tekoče  in načrt 

prihodkov in odhodkov za prihodnje leto s prilogami računovodskih izkazov: 

− Finančni načrt – izkaz prihodkov in  odhodkov določenih uporabnikov 

− Finančni načrt – izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

− Finančni načrt – izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku 

POSEBNI DEL pa vsebuje prihodke in odhodke po posameznih postavkah, oblikovanih glede 

na programe, podprograme, ukrepe ali aktivnosti. Posebni del bi tako lahko vključeval izkaz 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskih kontih in stroškovnih mestih 

ali stroškovnih nosilcih. Vseboval naj bi tudi podatke o načrtovanih investicijah in 

investicijskem vzdrževanju. Pri osnovnih šolah morda tudi podatke o učencih,  o 

izobraževanju, o številu zaposlenih, njihovi izobrazbeni strukturi, o projektih, v katere je šola 

vključena, morda še kaj. 

 

                                                 
22Glej: 

Http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravstvena_ekonomika/ekonomika_javnega_zdravstva/gr
adiva_za_pripravo_financnih_nacrtov_jzz_katerih_ustanovitelj_je_rs_za_leto_2013/(5. 2. 2013). 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA pa naj bi vsebovala osnovne podatke o zavodu,  

prikaz letnih ciljev23 in kazalce, s katerimi jih merimo,  zakonske in druge osnove, kazalce, 

osnovna izhodišča za finančno načrtovanje in pojasnila k načrtovanim finančnim kategorijam 

iz računovodskih izkazov.  

2.9.4 Temeljni predračunski računovodski izkazi 

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 in 122/200) v 3. členu določa, da morajo posredni 

uporabniki pripraviti finančni načrt, ki vključuje računovodske izkaze, ki so določeni v 

Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 

58/2010, 60/2010-popr., 104/2010 in 104/2011). Ta določa za določene uporabnike  3 

temeljne računovodske izkaze prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta,  izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in  izkaz 

računa financiranja določenih uporabnikov. 

Tako so tudi temeljni predračunski računovodski izkazi prihodkov in odhodkov trije, in sicer: 

− predračunski izkaz prihodkov in  odhodkov določenih uporabnikov 

− predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku 

− predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

Po potrebi pa določeni uporabnik enotnega kontnega načrta pripravi tudi predračunski  izkaz 

računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in predračunski  izkaz računa 

financiranja določenih uporabnikov. 

Predračunski izkaz prihodkov in  odhodkov določenih uporabnikov vsebuje načrtovane 

prihodke in odhodke določenega uporabnika za prihodnje, tekoče in preteklo obračunsko leto.  

Prihodki pomenijo povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanja 

sredstev ali zmanjšanja dolgov. Odhodki obračunskega obdobja so stroški, ki nastanejo v 

posameznem obračunskem obdobju, razen, kadar se stroški v skladu s sprejetimi 

računovodskimi pravili vštevajo v odhodke v času, ki sledi obračunskemu obdobju (govorimo 

o razmejevanju stroškov prek kontov usredstvenja, zalog gotovih proizvodov ali nedokončane 

proizvodnje in aktivnih časovnih razmejitev). Tako prihodke kot odhodke razčlenjujemo na 

poslovne, finančne in druge (Čižman 2011a, 32−35). 

                                                 

23 99.  in 62. člen Zakona o javnih financah  določata, da morajo posredni uporabniki občinskega 
proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto, skupaj z obrazložitvami, in poročilo o doseženih 
ciljih in rezultatih. Iz tega sledi, da je potrebno letne cilje načrtovati, da bomo lahko poročali o 
njihovih dosežkih. 
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Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku je 

evidenčni izkaz. Vsebuje načrtovane prihodke in odhodke, kjer je upoštevano načelo 

denarnega toka – plačane realizacije. V tem izkazu so prikazani vsi planirani prihodki in 

odhodki, ki bodo  vplačani oz. izplačani na račun oz.  z računa zavoda v obdobju od 1. 1.  do 

31. 12.  prihodnjega leta, tekočega leta in enako za preteklo leto. Zaradi spremljanja gibanja 

javnofinančnih prihodkov in  odhodkov na ravni države in občin morajo namreč določeni 

uporabniki ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, ki je določen za 

druge uporabnike enotnega kontnega načrta. Izkaz vsebuje ločene  podatke o prihodkih in 

odhodkih za izvajanje javne službe ter ločeno podatke o prihodkih in odhodkih od tržne 

dejavnosti. Kadar ni predpisanih ustreznih sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za 

izvajanje javne službe in  odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, lahko določeni 

uporabniki, če ni ustreznejših sodil, uporabljajo kot sodilo razmerje med prihodki od 

poslovanja, doseženimi pri opravljanju javne službe in pri tržni dejavnosti iz izkaza oz. 

predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

(Čižman 2011c, 43−46). 

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku mora 

biti usklajen s finančnim načrtom ustanovitelja v tistem delu, ki se nanaša na določenega 

uporabnika. Prihodek določenega uporabnika pomeni namreč odhodek ustanovitelja.  

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

je po vsebini enak predračunskemu izkazu prihodkov in  odhodkov določenih uporabnikov, le 

da so v njem podatki po vrstah prihodkov  in odhodkov razdeljeni na podatke za dejavnost 

javne službe in podatke za tržno dejavnost. V predračunskem izkazu so prav tako kot v ostalih 

dveh podatki za plan prihodnjega, tekočega in podatki preteklega leta. Za razmejitev 

odhodkov, ki se nanašajo na dejavnosti javne službe oziroma tržno dejavnost, velja enako, kot 

smo zapisali pri  predračunskem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

denarnem toku (Čižman 2011b, 42−43). 

2.9.5 Roki za sestavo in sprejem finančnega načrta 

Posredni uporabniki proračuna, kamor uvrščamo tudi osnovne šole,  se financirajo iz 

proračuna prek ustreznih ministrstev (osnovne šole preko MIZŠ) in občin. Tako ministrstva 

kot občine morajo, predno predložijo svoje zahteve do proračuna, poznati tudi zahteve svojih 

posrednih uporabnikov. 

Priprava finančnega načrta v osnovnih šolah je povezana  s finančnim načrtom  tako MIZŠ 

kot tudi občine ustanoviteljice, oba sta neposredna proračunska uporabnika. Roki za sestavo  

in sprejem finančnega načrta so določeni v 26. in 27. členu  ZJF. 
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MIZŠ, ki je neposredni  uporabnik državnega proračuna,  mora predlog finančnega načrta v 

skladu z 31. členom Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo 

predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,  št. 

44/2007 in  54/2010) pripraviti do 30. julija tekočega leta, če vlada ne določi drugega roka. 

Državni zbor pa mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. 

januarjem (29. člen ZJF) leta, za katero se sprejema proračun.  

MIZŠ tako pozove osnovne šole običajno že v mesecu aprilu, da posredujejo  podatke za 

načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela za naslednje šolsko leto. Pri tem je potrebno 

poudariti, da je načrtovanje v šolstvu izredno težko, saj sta v finančnem načrtu vedno dve 

šolski leti, načrtuje pa se za koledarsko leto.  

Podatki, ki jih šole sporočajo  za finančno načrtovanje MIZŠ, so naslednji: 

− predvideno število učencev, 

− predvideno število oddelkov, 

− predvideno število oddelkov podaljšanega bivanja in 

− predvideno število učencev tujcev za dodatno strokovno pomoč za učence tujce. 

 

Kot smo pojasnili že uvodoma,  se šole financirajo na osnovi zakona (78. člen ZOFVI)  in 

Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 

57/2007, 65/2008 in 99/2010). Na tej osnovi pripravljajo finančne načrte tako na MIZŠ kot 

tudi na osnovni šoli.  

Občine, ki so ustanoviteljice osnovnih šol, morajo svoje proračune pripraviti in sprejeti 

najkasneje do 1. januarja (29. člen ZJF)  leta, za katero se sprejema proračun. Župan predloži 

občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v 30 dneh po njegovem sprejetju na 

občinskem svetu. 

Šole, ki jih financirajo tudi občine, morajo na način in v roku, ki ga predpiše župan, poslati 

podatke, potrebne za pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Župan lahko od 

posrednih uporabnikov zahteva podatke, ki se nanašajo na financiranje posrednih uporabnikov 

in so potrebni za pripravo predloga občinskega proračuna. Šola posreduje finančne podatke in 

obrazložitve za tisti del stroškov, ki se financirajo iz lokalne skupnosti. To so stroški za 

uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, za 

investicije in drugo. 

V osnovnih šolah, ki so posredni uporabniki tako državnega kot občinskega proračuna, pa 

finančni načrt sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v 

aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Pristojni organ v osnovnih šola je Svet zavoda.  
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Posredni uporabniki proračuna sprejmejo finančne načrte v 60 dneh (26. člen ZJF)24 po 

sprejetju državnega, oziroma v 30 dneh (27. člen ZJF)25 po sprejetju občinskega proračuna. V 

zvezi z 26. in 27. členom ZJF se pojavlja dilema, kdaj so finančne načrte dolžne sprejeti 

osnovne šole, ki se financirajo  iz občinskega in državnega proračuna. Menimo, da bi finančne 

načrte osnovnih šol morali sveti zavodov sprejeti v 60 dneh po sprejetju državnega proračuna, 

če upoštevamo, da  se šole v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev državnega 

proračuna.  

V 9. členu Navodil  o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 in 122/200)  pa  je določeno, da morajo posredni 

uporabniki posredovati sprejete finančne načrte v petnajstih dneh po sprejemu oziroma izdaji 

soglasja ustanovitelja pristojnemu ministrstvu oziroma pristojnemu organu občine in  

Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. V skladu s tem 

navodilom sprejete in usklajene finančne načrte osnovne šole posredujejo občini 

ustanoviteljici. Glede na to, da pa so osnovne šole po večini financirane iz državnega 

proračuna, nekatere šole svoje finančne načrte posredujejo tudi pristojnemu ministrstvu.  Če 

osnovne šole pošiljajo svoje finančne načrte tudi Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in 

informiranje pa nimamo podatkov. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 ZJF v 26. členu določa, da finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme 

pristojni organ po postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o 

ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz 

proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60 dneh po sprejetju državnega proračuna. 

 

25 ZJF v 27. členu določa, da finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme 

pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega 

uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni 

načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna. 
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3 DEJAVNIKI VPLIVOV NA VSEBINSKO USTREZNOST FINANČNIH 

NAČRTOV 

Težave pri načrtovanju nastajajo zaradi različnih dejavnikov: nerazumevanje načrtovanja, 

slabe organizacije pri načrtovanju, neustreznega kadra in mnogih drugih dejavnikov, ki se 

najpogosteje med seboj prepletajo. Raziskav na temo vsebinske ustreznosti finančnih načrtov 

in dejavnikov, ki bi vplivali nanjo, nismo zasledili. Smo pa zasledili nekaj raziskav, ki so se 

ukvarjale s povezovanjem (strateškega) planiranja  z uspešnostjo.   

Kljajič (2003, 34-35) navaja raziskave, ki so potrdile pozitiven vpliv strateškega planiranja na 

poslovanje v malem podjetju, in tiste, ki so zavrnile hipotezo o povezanosti planiranja 

oziroma večje formalnosti v planiranju  in uspešnosti podjetja. Nekaj jih povzemamo v 

nadaljevanju. 

Pozitiven vpliv planiranja na poslovanje v malem podjetju je potrdilo več raziskav: 

− planiranje je povečalo ekonomsko uspešnost malih podjetjih v večji prodaji in dobičku; 

(Ackelsberg in Arlow 1985, po Kljajič 2003, 34); 

− dolgoročni uspeh malega podjetja je povezan z njegovim strateškim planiranjem (Gaskill, 

Von Auken in Manning 1993, po Kljajič 2003, 34); 

− visoko tehnološka mala podjetja, ki so planirala, so poslovala bolj uspešno (Berry 1998, 

po Kljajič 2003, 34); 

− podjetja z bolj razvitim planiranjem so imela boljše rezultate poslovanja (Bracker, Keats 

in Pearson 1988, po Kljajič 2003, 34); 

− večja kakovost planiranja malih podjetij je bila povezana z rastjo prodaje podjetja (Rue in 

Ibrahim 1997, po Kljajič 2003, 35); 

− stopnja strateškega planiranja je pozitivno povezana z dobičkonosnostjo podjetja (Segaar 

in  Waalewijn 1993, po Kljajič 2003, 35); 

Raziskave, ki so zavrnile hipotezo o povezanosti planiranja oziroma večje formalnosti v 

planiranju in uspešnosti podjetja: 

− večja formalnost planiranja ni bila povezana z večjo uspešnostjo (Addams, Baker in Davis 

1993, po Kljajič 2003, 35); 

− formalno oblikovanje poslanstva ne vpliva na večjo uspešnost poslovanja malih in srednje 

velikih podjetij (O'Gorman in Doran 1999, po Kljajič 2003, 35); 

− planiranje v malih podjetjih ni bilo pozitivno povezano z ROI26(Rue in Ibrahim 1997, po 

Kljajič 2003, 35); 

− dobičkonostnost podjetij s poslovnim načrtom ni bila večja od dobičkonosnosti podjetij 

brez načrta, ravno nasprotno (Shuman, Shaw in Sussman 1985, po Kljajič 2003, 35). 

                                                 
26 ROI – angleško return on investment ali donosnost investicije. 
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Menimo, da so dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost, odnos ravnatelja do 

načrtovanja,  strokovna izobrazba računovodij, komuniciranje, razumljivost zakonov, 

pravilnikov in navodil, revizija in informacijski sistem.  

3.1 Odnos ravnatelja do načrtovanja 

Odnos ravnatelja do načrtovanja je, kot smo pojasnili že uvodoma,  eden najbolj kritičnih 

dejavnikov planiranja. To so s številnimi empiričnimi raziskavami dokazali že številni avtorji.  

Steiner in Schölhammer (1975, po Rozman 1993, 277-278) sta do takih ugotovitev prišla z 

raziskavo vrste ameriških in drugih podjetij. Da je odnos ravnatelja do načrtovanja 

problematičen, ugotavlja tudi Martin (1979, 2−10)  v 40 %  gospodarskih organizacij, ki 

imajo formalno uvedeno planiranje. Da so bili anketiranci nezadovoljni z odnosom 

ravnateljev do planiranja, sta v anketi angleških podjetij ugotovila tudi Al-Bazzaz in Grinyer  

(1980, 30−40). Kot najbolj kritičen dejavnik za uspešno planiranje obravnava odnos 

ravnateljev do planiranja Henry (1977, 40 – 45), ki uspeh planiranja povezuje neposredno z 

obsegom dejavnega vključevanja ravnatelja v planiranje. Da pa je podpora ravnatelja 

načrtovanju pogosto premalo prisotna, za nemška podjetja ugotavljajo tudi Keppler, 

Bamberger in Gabele  (1979, 69 – 90) . 

Managerji zaradi zahtevnosti, obsega in strokovnosti planiranja dodelijo precejšen del nalog 

planerjem oz. tistim, ki se v podjetju ukvarjajo s planiranjem. Posledica je lahko ločitev 

managementa in planiranja, tako da manager prepušča planiranje drugim in se z eno svojih 

osnovnih dejavnosti ne ukvarja (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 123). 

Ravnatelj naj bi imel zraven računovodje ključno vlogo pri načrtovanju oz. pri pripravi 

finančnega načrta. »Poskrbeti mora, da se organizacija vpraša in tudi odgovori: Kakšno je 

poslanstvo šole? Zakaj je šola ustanovljena? Kje smo sedaj, kaj delamo? Kam želimo, kaj 

želimo doseči? Kako bomo zastavljene cilje dosegli?« (Trunk Širca, Bažon, Horvat 2004, 54) 

Kako je z odnosom ravnateljev do načrtovanja v osnovnih šolah? Se tudi v šolstvu dogaja, da 

ravnatelji to prepuščajo drugim? Sodelujejo pri pripravi finančnega načrta, ki je rezultat 

načrtovanja?  Ali odnos ravnatelja do načrtovanja, tudi v osnovnih šolah, predstavlja težavo? 

To smo poskušali ugotoviti z raziskavo. 

3.2 Strokovna izobrazba računovodij 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/2007, 

65/2008 in 99/2010)  je za računovodje prvotno določal le srednješolsko izobrazbo, v letu 

2007 pa je prišlo do spremembe  pravilnika, ki določa, da mora imeti računovodja višjo 

strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo.  
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Kot smo pojasnili uvodoma, opredeljuje Kodeks poklicne etike računovodje strokovnost in 

odgovornost računovodje: »Računovodja se zaveda, da je pri srednjih in velikih organizacijah 

ter računovodskih servisih potrebna najmanj njegova visokošolska izobrazba, pri drugih pa 

najmanj višješolska izobrazba, ter da so najuglednejši računovodje na osnovi posebnih 

preizkusov registrirani pri Slovenskem inštitutu za revizijo.« (Slovenski inštitut za revizijo 

1998a) 

Od  računovodje se pričakuje učinkovito opravljanje strokovnih nalog in dolžnosti ter popolno 

spoštovanje načel  osebne in strokovne etike tega kodeksa. Računovodja naj bi nenehno 

spremljal strokovne dosežke na računovodskem področju in se strokovno izpopolnjeval. 

Sodobni računovodja mora vzdrževati visoke standarde strokovne sposobnosti, morale in 

dostojanstva.  Biti mora sodoben, ažuren in objektiven pripravljalec računovodskih informacij 

za odločanje na raznih ravneh. 

Analiza uvrščanja finančno računovodskih delavcev, ki jo je pripravilo MIZŠ v letu 2010 

(MIZŠ 2010),  pa kaže, da ima skoraj 55 %  računovodij  v osnovnih šolah srednjo ali še nižjo 

stopnjo izobrazbe.   

Pri raziskavah strateškega planiranja se je pomanjkanje poznavanja tehnik in  znanja izkazalo 

kot ovira planiranja (Drnovšek in Glas 1999, po Kljajič 2003, 96). Največ slovenskih 

podjetnikov ima končano srednjo izobrazbo (približno polovica), po raziskavi iz leta 1997 je 

imelo višjo ali visoko stopnjo izobrazbe tretjina podjetnikov.  

Tudi raziskava Kljajičeve (2003, 56), ki je raziskovala straško planiranje, je pokazala, da na 

tem področju petini predstavljajo problem pomanjkanje znanja in izobrazbe. Avtorica meni,  

da intelektualne lastnosti podjetnika pustijo svoj pečat na dejavnosti (ne) planiranja podjetja. 

Sprašuje se, ali je lahko stopnja končane izobrazbe soodločujoča, v kolikšni meri se bo 

uveljavilo planiranje v podjetju. To so  le razmišljanja avtorice, ki pa niso znanstveno podprta.  

Ravnatelji šol bi morali od pristojnega ministrstva zahtevati za finančno računovodsko službo 

strokovne in odgovorne računovodje, kot so v zdravstvu, kulturi, sociali, kjer so prisluhnili 

stroki in za ta delovna mesta zahtevali ter sistemizirali delovno mesto z visoko stopnjo 

izobrazbe. Čeprav  vsi spadamo v javni sektor,  je v šolstvu drugače.  

3.3 Komuniciranje 

Pojem »komuniciranje« izhaja iz latinske besede »communicare« in pomeni posvetovati se, 

razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo  

informacije ter znanje in izkušnje (Možina idr. 2004, 20). Komunikacija je praktično  nujna na 

vseh področjih življenja in brez nje težko dosežemo pravi učinek. Karkoli počnemo, če smo z 

ljudmi v posrednem ali neposrednem stiku, na vsak način komuniciramo. 
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Komuniciranje je sestavni del vsakdanjega življenja. Nihče ne more živeti, ne da bi 

komuniciral z drugimi ljudmi. Komunikacija pa je lahko  posredna ali neposredna. S 

komuniciranjem spoznavamo svet, ljudi okrog sebe in sebe samega. Govoriti in komunicirati 

se naučimo že zelo zgodaj in večina ljudi misli, da se nauči sporazumevati že s tem, ko se 

nauči govoriti in poslušati. Žal ni tako. Veščine komuniciranja se le malokdaj načrtno učimo. 

Namen poslovnega sporazumevanja je informiranje in pridobivanje koristnih informacij, da bi 

vplivali na ljudi in  skupine znotraj in zunaj organizacije, oziroma pridobivanje koristi za 

posameznika, skupine, enote, podjetja ali organizacije. Poslovno komuniciranje se nanaša na 

poslovna opravila posameznika, skupine ali organizacije, ki želi doseči poslovne rezultate. 

Poslovne komunikacije imajo praktičen namen: prodati izdelek, prepričati sodelavca o načinu 

opravljanja dela, ponuditi kupcu izdelek,  udeležiti se poslovnega sestanka. Ker so cilji dokaj 

konkretni, lahko merimo uspešnost s stopnjo doseganja cilja (Fink, Goltnik Urnaut in 

Števančec 2009, 16).  

Komunikacija nam omogoča usklajevanje mnenj, izražanje mnenj,  doseganje različnih ciljev, 

pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medsebojnih odnosov. Komuniciramo 

tudi  zato, da pridobivamo koristne informacije in vplivamo na sodelavce.  To je  proces, ki 

poteka med posamezniki ali skupinami. S komuniciranjem se izmenjujejo informacije, znanje 

in izkušnje med sodelujočimi z določenim namenom. 

Pojem komuniciranja avtorji opredeljujejo različno, a so njihove razlage podobne.  Vsi 

poudarjajo, da je to proces sporazumevanja, katerega bistvo je, da morajo biti osebe, ki med 

seboj komunicirajo, podobno naravnane, da bi dosegle namen ali cilj komuniciranja.  Tudi pri 

načrtovanju je komunikacija zelo pomembna, saj sta za pripravo finančnega načrta potrebna 

izmenjava informacij in  usklajevanje na večih področjih. 

3.4 Razumljivost zakonov, pravilnikov in navodil 

Razumeti v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2008) pomeni, da se nekaj da 

razumeti, vključiti, sprejeti v zavest in ugotoviti vzorčne, logične povezave, ugotoviti vsebino, 

smisel. Razumljivost pa je lastnost, značilnost razumljivega. 

Računovodje se v praksi večkrat srečujemo s težavo pri razlaganju naših zakonov in 

podzakonskih aktov. Sprašujemo se, zakaj zakoni niso  bolj jasno napisani in zakaj se 

nenehno spreminjajo, kar povzroča še dodatne težave. V praksi bi bilo manj napak, če bi vsi 

uporabniki zakone razumeli tako, kot si jih je zamislil zakonodajalec. Računovodje smo ciljno 

usmerjeni k spoštovanju računovodskih predpisov in zakonodaje, kar pa nam večkrat 

otežujejo dvoumno napisani oziroma nejasni zakoni, zato se pojavljajo dileme, kako razumeti, 

da bo pravilno oziroma v skladu z zakonodajo. Ko se soočimo s težavo, velikokrat iščemo 

informacije pri svetovalcih, revizorjih,  med pojasnili na spletni strani Durs-a, največkrat pa 
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na seminarjih in v  krogih računovodij. Žal pa se velikokrat zgodi, da so  tudi med svetovalci 

razlage zakonov različne. S problematiko nerazumevanja zakonov služijo razne založbe, ki 

ponujajo strokovno literaturo s tega področja, prav tako podjetja, ki organizirajo seminarje in 

izobraževanja. Tudi razlage zakonov različnih ministrstev se včasih razlikujejo. V praksi so 

potrebna tudi usklajevanja med ministrstvi in znotraj njih. ZUJF, ki je začel veljati 1. 6. 2012, 

je bil eden takšnih zakonov, kjer razlage posameznih členov niso bile usklajene.  

Nerazumevanje zakonov posledično  pomeni večje stroške in porabo preveč časa za iskanje 

informacij. Jasno napisani zakoni bi pomenili prihranek časa in denarja, prispevali bi tudi k 

doslednejši izpolnitvi zakonskih zahtev. Manj bi bilo napak, poslovanje pa bi bilo bolj 

pravilno oziroma v skladu z zakonodajo. V naši raziskavi smo računovodje povprašali po 

razumljivosti zakonov, pravilnikov in navodil, ki opredeljujejo finančne načrte. Zakoni in 

pravilniki so tudi sicer  vsakodnevni sopotniki računovodij in osnova pri vsakodnevnih 

opravilih. 

To tematiko omenja tudi Listina Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah27, saj  med 

državljanskimi pravicami navaja pravico do dobre uprave, ki pa lahko deluje le, če temelji na 

pregledni zakonodaji, ki je državljanom razumljiva.  

3.5 Revizija 

 »Revidiranje je  širše opredeljeno kot sistematičen postopek nepristranskega pridobivanja in 

vrednotenja dokazov v zvezi z uradnimi trditvami o gospodarskem delovanju in dogodkih za 

ugotavljanje stopnje skladnosti teh uradnih trditev z uveljavljenimi sodili in poročanje o 

izsledkih zainteresiranim uporabnikom.« (Taylor in Glezen 1996, 32-33) 

Nadzor vseh proračunskih uporabnikov se izvaja z notranjim in zunanjim nadzorom. Zunanji 

nadzor javnega sektorja izvaja Državni zbor RS na državni ravni, na lokalni ravni ga izvaja 

občinski svet, zunanjo državno revizijo izvaja Računsko sodišče RS, Urad RS za nadzor 

                                                 

27 Evropsko listino, ki jo je pripravila konvencija, v okviru katere so se z evropskimi institucijami 
povezali predstavniki nacionalnih parlamentov, pravniki, akademiki in predstavniki civilne družbe, je 
kot priporočilo in referenčno besedilo sprejel Evropski svet v Nici decembra 2000. To besedilo 
dopolnjuje Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in svoboščin, ki je nastala na pobudo 
Sveta Evrope. Listina o temeljnih pravicah ni vključena v lizbonsko pogodbo, ampak ji je le priložena 
kot izjava. Njen cilj je zgolj zaščititi temeljne pravice posameznikov v zvezi z akti, ki jih sprejmejo 
institucije Evropske unije in države članice na osnovi pogodb Unije. Z Listino o temeljnih pravicah 
Evropske unije so prvič v zgodovini Evropske unije v enem samem besedilu povzete vse državljanske, 
politične, gospodarske in socialne pravice evropskih državljanov in vseh oseb, ki živijo na ozemlju 
Unije. Cilj listine je zgolj zaščititi temeljne pravice posameznikov v zvezi z akti, ki jih sprejmejo 
institucije EU in države članice pri uporabi pogodb Unije. Z lizbonsko pogodbo je Listini o temeljnih 
pravicah dodeljena zavezujoča pravna veljava za 25 držav članic, medtem ko je Veliki Britaniji in 
Poljski glede njene uporabe odobreno odstopanje. (glej: Http://www.europarl.europa.eu/ 
aboutparliament/sl/00d2ba579f/Listina-EU-o-temeljnih-pravicah.html (26.5.2012)). 
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proračuna na Ministrstvu za finance pa izvaja inšpekcijo. Notranji nadzor javnih financ 

obsega sistem finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja (Cerar, 

2009). 

Revidiranje (naknadno presojanje) je pretežno popravljalno, na izvedenskem obnavljanju 

izvršenega zasnovano naknadno nadziranje. Obsega oblikovanje in ovrednotenje dokazov o 

trditvah, povezanih s predmetom nadziranja, ter poročanje o ugotovitvah zainteresiranim 

uporabnikom, da bi na tej osnovi ustrezno ukrepali. Gre za ugotavljanje smotrnosti stanj in 

procesov, kaže  boniteto ter predlaga izboljšave (Bergant 2010, 104). 

Revidiranje se najpogosteje razvršča glede na cilje njegovega delovanja. Taylor in Glezen 

(1996, 34) glede na cilje njegovega delovanja revidiranje razvrščata na: 

− revidiranje računovodskih izkazov (zbiranje dokazov o uradnih trditvah v računovodskih 

izkazih podjetje ter uporaba teh dokazov za preverjanje njihove skladnosti s splošno 

sprejetimi računovodskimi načeli in standardi); 

− revidiranje skladnosti s predpisi (preverjanje spoštovanja zakonov, usmeritev in drugih 

predpisov pri poslovanju); 

− revidiranje poslovanja (sistematično pregledovanje delovanja organizacije glede na 

določene cilje, z namenom oceniti dosežke njenega delovanja, ugotoviti možnosti za 

izboljšave in razviti priporočila poslovodstvu za nadaljnje delovanje). 

Taylor in Glezen (1996, 35-37) razvrščata revidiranje tudi glede na običajno povezanost 

posameznika ali skupine, ki revidira, z revidirancem: 

− na zunanje revidiranje, ki ga opravljajo zunanji revizorji na osnovi pogodb in niso redni 

ali pogodbeni zaposlenci podjetja, v katerem revidirajo; 

− na notranje revidiranje, ki je storitvena dejavnost v podjetju in neodvisno presoja njegovo 

delovanje. Z notranjim revidiranjem se praviloma ukvarja posebna služba zunaj 

računovodske službe v podjetju, lahko pa tudi zunanji strokovnjaki. 

Zunanja revizija obsega revizijo računovodskih izkazov in posebna področja revidiranja 

(revizijske posle za posebne namene, preverjanje predračunskih informacij). Notranja revizija 

pa presoja skladnost delovanja podjetja s predpisi in revizijo poslovanja.  

Zunanja revizija, imenovana tudi komercialna revizija,  je zakonsko določena v Zakonu o 

revidiranju. Opravljajo jo zunanji revizorji, običajno je to revizija računovodskih izkazov. 

Revizorji ocenijo uporabljene računovodske postopke in presodijo pravilnost podatkov na 

osnovi pregleda računovodske dokumentacije. Na osnovi  teh ocen podajo mnenje o realnosti 

in objektivnosti stanja sredstev, njihovih virov in rezultatov poslovanja, ki so izkazani v 

računovodskih izkazih.  
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V osnovnih šolah se srečujemo le z  notranjo revizijo, ki je temelj ustreznega in uspešnega 

sistema notranjih kontrol. Notranje kontrole so celota načrtovanja in ravnanja vodstva ter vseh 

zaposlenih z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja ciljev. Posamezne 

notranje kontrole izvajajo vsi zaposleni, odvisno od delovnega mesta, nalog, odgovornosti in 

pristojnosti.  

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja. 

Namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije. Organizaciji 

pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja 

in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegova obvladovanja in 

upravljanja (Slovenski inštitut za revizijo 2003, 1). 

Notranja revizija je definirana v Zakonu o javnih financah (100. člen) kot »Notranje 

revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja 

(menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.« 

Pravne podlage notranje revizije: 

− Zakon o javnih financah (100.  člen), 

− Pravilnik o usmeritvah za usklajevano delovanje notranjega nadzora javnih financ  

      (2. člen) (Ur. l. RS, št. 72/2002), 

− usmeritve za državno notranje revidiranje (MF 2003) in 

− interni akt proračunskega uporabnika. 

Predstojniki oziroma poslovodni organi proračunskih uporabnikov, v osnovnih šolah 

ravnatelji,  so odgovorni za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema 

finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Njihova odgovornost 

je določena v skladu z ZJF, Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 

notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002)  in drugimi pravili, metodikami in 

standardi za finančno poslovodenje in notranje kontrole, ki jih predpisuje Služba za nadzor 

proračuna.  

Cilj notranje revizije je pomoč managementu pri zagotavljanju smotrnega finančnega 

poslovanja in notranjih kontrol ter svetovanje za izboljšanje njihove učinkovitosti. 

Od notranje revizije  prejeme ravnatelj zagotovilo, da so notranje kontrole vzpostavljene, da 

delujejo in da se tveganja obvladujejo na sprejemljivi ravni.  

Kot smo že pojasnili, so proračunski uporabniki dolžni zagotavljati notranjo revizijo v skladu 

z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora 

javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/2002). Proračunski uporabniki, katerih proračun presega 

2.086.463,03 EUR, so notranje revidiranje dolžni zagotoviti najmanj enkrat letno, ostali 

proračunski uporabniki pa najmanj enkrat v obdobju treh let.  
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Notranjo revizijo lahko organiziramo na več načinov, in sicer kot lastno notranjo revizijsko 

službo, kot skupno notranjo revizijsko službo, ki jo organizira več proračunskih uporabnikov 

skupaj, ter kot zunanje izvajanje notranjega revidiranja. Notranjo revizijo izvajajo notranji 

revizorji, ki imajo v skladu z 100. a členom ZJF naziv državni notranji revizor ali preizkušeni 

državni notranji revizor. 

Osnovne šole  za izvedbo notranje revizije najamejo zunanje notranje revizorje, ki revizijo 

opravijo na osnovi pogodbe. 

Urad RS za nadzor proračuna ugotavlja, da notranje revidiranje v Sloveniji v nasprotju s 

predpisi še vedno ni zagotovljeno vsem uporabnikom proračuna. Notranje revizijske službe 

imajo le večji neposredni uporabniki državnega proračuna, npr.  ministrstva, poleg tega so 

praviloma kadrovsko šibke in zato neustrezne dejanskim potrebam dajanja zagotovil o 

notranjih kontrolah. Uporabniki proračuna, predlagatelji finančnih načrtov (2. odstavek 19. 

člena ZJF) npr. ministrstva so dolžni organizirati notranje revizijske službe za svoje potrebe in 

za potrebe organov v njihovi pristojnosti (Vlada RS 2011). 

Kako je z revizijo v osnovnih šolah? Se izvaja? Kako pogosto? Je pogostost revizij povezana 

z vsebinsko ustreznostjo finančnih načrtov? Na ta vprašanja smo poskušali dobiti odgovore s 

pomočjo rezultatov opravljene raziskave. 

3.6 Informacijski sistem 

Informacijski sistem je eden izmed treh sistemov v podjetju, zraven izvajalnega in 

poslovodnega sistema (Turk 1978, 26). Vsak sistem ima svoj vložek, svoj proces in svoj 

izložek. Podatki predstavljajo vložek in gredo skozi proces, izložek pa so informacije. 

Informacijski sistem je celota sestavin, s katerimi zagotavljamo podatke in informacije ter 

povezave med temi sestavinami v organizaciji in njenem okolju. S pomočjo informacijske 

tehnologije pridobivamo in posredujemo podatke ter oblikujemo informacije o  procesih. 

Informacijski sistem sestavljajo (Srića, Treven in Pavlić 1995,  po Bergant 2010, 75): 

− strojna oprema (hardware) kot delovna sredstva (računalniki, komunikacijska in druga 

oprema); 

− programska oprema (software) v obliki programskih rešitev, na katerih temelji 

      uporaba strojne opreme; 

− ljudje (lifeware), ki delajo kot poklicni informatiki,  drugi strokovnjaki in     

      uporabniki rešitev sistema; 

− organizacijski postopki in metode (orgware), ki povezujejo prve tri sestavine v  

      funkcionalno in učinkovito celoto; 

− komunikacijska povezanost (netware), ki povezuje elemente sistema v skladno celoto in 
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− zasnova, sestava in vsebina informacijskih virov (dataware), ki so običajno zajeti v  

      bazi podatkov. 

Informacijski sistem po vsebinski plati obsega računovodstvo, statistiko, operativne evidence, 

planske evidence in analize. Pojavlja se v vseh  organizacijskih enotah organizacije in se tako 

razteza preko vseh organizacijskih enot v združbi. V računovodski službi praviloma opravijo 

pomemben, če ne največji delež nalog informacijskega sistema, vendar ne v celoti, tudi če je 

združba majhna.  Informacijski sistem združbe je lahko popolnoma samostojen ali pa je 

sestavni del (podsistem) višjega informacijskega sistema (na primer informacijskega sistema 

skupne organizacij). 

Delovanje informacijskega sistema temelji na: 

− dokumentiranosti podatkov in informacij, saj mora vsak podatek ali informacija temeljiti 

na dokumentu, ki dokazuje njeno formalno in vsebinsko točnost; 

− standardiziranosti  informacijske tehnologije in informacij; 

− povezanosti tokov podatkov in informacij (izvor podatka – skladišče podatkov – 

informacija – uporabnik – skladišče informacij oziroma podatkov); 

− enotnosti sistema, ki se kaže v ustrezni klasifikaciji podatkov (kontni plan), enotnem 

načinu obdelave, ustaljeni pogostosti zbiranja podatkov in podobnem (Bergant 2010, 45− 

76). 

Pogoje kakovosti celotnega informacijskega sistema z vidika uporabnikov  Bergant (2010, 70) 

istoveti s pogoji kakovosti računovodstva, ki jih je opredelil ameriški inštitut pooblaščenih 

revizorjev – AICPA (Gleim in Delaney 1989, po Bergant 2010). 

 

Slika 4: Kakovost informacijskega sistema z vidika uporabnika 

Vir: Bergant 2010, 71. 



64 
 

Kakovost vsakega informacijskega sistema je usmerjena v kakovost informacij kot izložka iz 

sistema. Gre torej za vidik uporabnikov informacij, ki pričakujejo, da bodo računovodske 

informacije razumljive in v pomoč pri odločanju ter zanesljive. 

Slika 4  prikazuje, da so uporabniki računovodskih informacij tisti, ki odločajo o značilnostih, 

ki jih mora imeti dober informacijski sistem. Temeljni izpolnjeni pogoj je,  da so koristi večje 

od stroškov informacijskega sistema. Uporabniki informacijskega sistema zahtevajo, da je  

razumljiv in da je dosežen temeljni cilj, to je da je informacijski sistem,  uporaben pri 

odločanju. Posebni zahtevi sta odločilnost in zanesljivost. Za odločilnost je bistveno 

pravočasnost informacij, za zanesljivost pa preverljivost in verna predstavitev informacij, ki 

predstavljajo temeljne značilnosti kakovosti. Kakovost informacijskega sistema predstavlja 

tudi izvedena in interaktivna kakovost (ocena preteklosti in predvidevanje prihodnosti ter 

nepristranskost). Primerljivost in skladnost informacijskega sistema prestavljata sekundarno 

kakovost. Pomembnost pa predstavlja prag sprejemljivosti z vidika uporabnika. 

Čas oziroma datum, obseg, napake in uporabnost so parametri, na katerih temelji merjenje 

kakovosti informacijskega sistema (Lynch 1994, po Bergant 2010, 450). 

Kakovost računovodskega informacijskega sistema je zelo odvisna od kakovosti uporabljane 

informacijske tehnologije, to je strojne in programske opreme, ki jo uporabljamo v 

računovodstvu. Zato je zelo pomembno, da posvečamo uvajanju in razvoju informacijske 

tehnologije posebno skrb. Informatizacija v računovodstvu pomeni zlasti izboljšanje 

poročanja lastnikom, zmanjšanje računskih napak, izboljšanje kakovosti knjiženja, sledljivost 

postopkov, hitrost obdelave podatkov, lažje arhiviranje, lažji vpogled v podatke. Omogoča 

učinkovito delo manjšemu številu ljudi, spreminja tudi vsebino in strukturo opravil v 

računovodstvu. 

Temeljni cilj informacijskega sistema je posredovati pravo informacijo na pravo mesto v 

pravem času. Doseganje tega cilja pa je sodilo uspešnosti informacijskega sistema. Smotrnost 

informacijskega sistema je odvisna od uporabnika, pa tudi od oblikovalca informacij, saj oba 

soustvarjata informacije (Bergant 2010, 72 − 73). 

Uporabnik lahko pomembno prispeva k smotrnosti tako, da: 

− jasno opredeli vsakokratno poslovno odločitev; 

− jasno opredeli potrebo po točno določenih informacijah pri poslovnih odločitvah; 

− sodeluje pri opredelitvi sodila analiziranja; 

− povečuje svoje znanje, da bi: 

o lažje razumel prejete informacije; 

o bil sposoben zahtevati nove oziroma izboljšane informacije; 

o lažje uporabljal sodobno informacijsko tehnologijo; 
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o lažje zahteval informacije in ne podatkov. 

Oblikovalec informacij prispeva k večji učinkovitosti informacijskega sistema, tako da: 

− stalno posodablja in povečuje svoje znanje; 

− samostojno odkriva nastale in možne problemske položaje; 

− prispeva k boljšemu razumevanju informacij (povečanju znanja) pri uporabnikih; 

− daje pobude za izboljšanje, organiziranost, delo in razvoj informacijskega sistema; 

− se zaveda in nosi ustrezno odgovornost za delovanje informacijskega sistema ter za 

kakovost informacij; 

− stalno preverja, ali obstaja dvosmernost komunikacije z uporabnikom. 

Informacijski sistem ima lahko višje ali nižje stroške svojega delovanja. Informacije stanejo, 

vendar strošek priprave informacije  ne sme presegati cene njene koristi. 

 

Slika 5:  Temeljne sestavine informacijskega sistema 

Vir: Gričar 2002,  625. 

Poenostavljeno so temeljne sestavine informacijskega sistema ponazorjene na sliki 5. Ljudje 

uporabljajo informacijsko tehnologijo, ki jim pomaga, da podatke pretvarjajo v informacije o 

procesih. Informacijska tehnologija je posrednik med ljudmi in procesi. 

Informacijski sistem je pretvornik nevtralnih podatkov v problemsko usmerjene informacije, 

ki so potrebne za odločanje, shranjevalnik podatkov na raznih stopnjah njihovega 

obravnavanja in tudi shranjevalnik informacij. Informacijski sistem prenaša in predstavlja 

informacije uporabnikom. Osrednji del informacijskega sistema  sestavlja računovodski 

informacijski sistem, katerega temeljni cilj je oblikovanje računovodskih informacij za 
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podporo poslovnemu odločanju. Računovodstvo je tako najcelovitejša in najobsežnejša 

informacijska dejavnost v podjetju, zato ga lahko označimo tudi kot temeljno informacijsko 

dejavnost. 

Informacijski sistem združbe sestavljajo štiri informacijske funkcije (Turk 1978, 64): 

· obravnavanje podatkov o preteklosti (zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje in 

prikazovanje podatkov o preteklih procesih in stanjih, shranjevanje podatkov); 

· obravnavanje podatkov o prihodnosti (zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje in 

prikazovanje podatkov o prihodnjih procesih in stanjih); 

· analiziranje podatkov (presojanje bonitete, ki jo izražajo podatki, in oblikovanje 

informacij kot podlage za usmerjanje in izboljšanje prihodnjega delovanja, shranjevanje 

informacij, dostavljanje in predstavljanje informacij); 

· nadziranje obravnavanja podatkov (presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti 

pri obravnavanju podatkov ter oblikovanju informacij). 

V šolstvu je informacijski sistem povezan z vsemi organizacijskimi enotami, ki jih ima 

posamezna šola. S pomočjo informacijskega sistema pridobivamo in posredujemo informacije 

o otrocih, o njihovem številu, o številu obrokov v kuhinji, o zaposlenih, o poslovanju. 

Informacijski sistemi v šolah niso enotni, saj vsaka šola samostojno odloča o tem, kakšen 

informacijski sistem bo uporabljala. Iz področja računovodstva v osnovnem šolstvu 

informacijski sistem obsega glavno knjigo, v kateri so na temelju verodostojnih knjigovodskih 

listin sistematsko prikazane spremembe stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev, 

prihodkov in odhodkov  na določenih kontih, skladno s kontnim načrtom. Glavna knjiga nam 

omogoča izdelavo sintetičnih in analitičnih bruto bilanc in tako celovit pregled poslovanja. 

Informacijski sistem zajema tudi pomožne programe za pripravo plač, vključno s kadrovsko 

evidenco, saldakonte, ki omogočajo knjiženje vseh finančnih poslovnih dogodkov, ki se 

nanašajo na terjatve do kupcev,  obveznosti do dobaviteljev in  njihovo plačevanje. V šolah 

uporabljamo pomožne programe še za evidentiranje osnovnih sredstev, vodenje blagajne, 

pripravo računov, položnic  in drugo.  Vse osnovne šole pa uporabljajo enotni Kadrovsko 

plačni informacijski sistem (KPIS), ki je ena od aplikacij na Portalu MIZŠ,  namenjen dostopu 

do spletnih aplikacij, s katerimi si ministrstvo in vzgojno-izobraževalni zavodi izmenjujejo 

podatke.   

Če nam informacijski sistem omogoča, da  pravo informacijo posredujemo na pravo mesto v 

pravem času, to pomeni, da dosegamo temeljni cilj informacijskega sistema. Dober 

informacijski sistem nam je pri načrtovanju v veliko pomoč, saj pri tem potrebujemo 

informacije, ki so izložek informacijskega sistema. Bistvene informacije, ki jih uporabljamo 

pri načrtovanju, so: število vpisanih otrok, število oddelkov, število zaposlenih, podatki o 

plačah zaposlenih, podatki o delovni dobi, podatki o potnih stroških, podatki o stroških in 

prihodkih tekočega in preteklega leta ter vrsto drugih informacij. 
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4 ANALIZA FINANČNIH NAČRTOV 

Finančne načrte v osnovnih šolah smo analizirali s pomočjo anketnega vprašalnika. To 

poglavje je namenjeno prikazu zbranih podatkov in analizi rezultatov. Anketa v znanstvenem 

raziskovanju ni samo postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov nanje, ampak je postavljanje 

točno določenih vprašanj določeni skupini ljudi na točno določen način. Anketa je posebna 

metoda zbiranja podatkov, s pomočjo katere lahko pridemo do podatkov o stališčih in 

mnenjih anketirancev, spada med najpogosteje uporabljene metode v družbenih vedah. 

Najprej smo v literaturi poiskali teoretična izhodišča in jih testirali v specifičnem okolju, v 

našem primeru, v osnovnih šolah.  

Preverjali smo, ali to, kar so v nekem segmentu managementa ugotavljali že drugi, velja tudi 

v okolju, ki ga proučujemo sami. To je značilno za pozitivističen pristop k raziskovanju. V 

literaturi to poimenujemo tudi deduktivni način raziskovanja (Saunders, Lewis in Thornhill 

1997, po Tratnik  2002, 19). 

4.1 Zbiranje podatkov in vzorčenje 

Letna poročila družb so zaradi zagotavljanja transparentnosti poslovanja javno dostopna vsem 

zainteresiranim uporabnikom. Finančni načrti niso javno objavljeni, zato smo se za zbiranje 

podatkov odločili za anketni vprašalnik. Metoda dela je bila tako anketiranje, instrument 

raziskave pa anketni vprašalnik, v katerem smo anketirance povprašali o finančnem 

načrtovanju, komuniciranju, informacijskem sistemu, o odnosu ravnatelja do načrtovanja in 

drugo. Za anketo smo se odločili na osnovi predvidevanja, da mnoge šole ne bi bile 

pripravljene poslati svojih finančnih načrtov v analizo. Vemo pa, da  premajhno število 

vključenih udeležencev pomeni nerealno sliko oz. nerealne rezultate. 

Anketa o finančnih načrtih je bila namenjena proučevanju finančnih načrtov v osnovnih šolah 

v Sloveniji. Po podatkih MIZŠ je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2010/11 451  osnovnih šol, s 

podružnicami jih je 786. Podatke o osnovnih šolah smo pridobili na spletni strani pristojnega 

ministrstva, prav tako elektronske naslove šol, manjkajoče elektronske naslove šol pa preko 

spletnih strani osnovnih šol.  Pri takšnem številu osnovnih šol se nismo odločili za vzorčenje, 

ampak smo v raziskavo vključili celotno populacijo, to je 451 osnovnih šol, saj imajo šole 

skupno računovodstvo za centralno šolo in podružnice. Spletno anketo smo po elektronski 

pošti poslali na vseh 451 naslovov,  in sicer 5. junija 2012, in jih zbirali do 20. junija 2012.  

Anketa je bila spletna, kar pomeni, da je ni bilo potrebno nikamor pošiljati, ampak le izpolniti, 

podatki so se namreč avtomatsko shranili. Anketo smo pripravili s pomočjo orodja 1KA. 1KA 

je orodje za izdelavo spletnih anket. 1KA je programska oprema za spletno anketiranje 

oziroma za izdelovanje anket, ki se izvajajo na internetu. Naša anketa je bila sestavljena iz 20 

večinoma kratkih in jedrnatih vprašanj. Uporabili smo zaprti in pol odprti tip vprašanj. Po 

elektronski pošti smo tako poslali povezavo na spletno anketo in pa spremni dopis, v katerem 
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smo pojasnili tematiko ankete in pojasnili, da je popolnoma anonimna in da bomo rezultate 

uporabili izključno v raziskovalne namene. Finančne načrte v praksi običajno pripravljajo 

računovodje, zato smo ankete naslovili na njih. Po nekaj dnevnih smo na vse naslove še 

enkrat poslali dopis, v katerem smo se zahvalili vsem tistim, ki so izpolnili anketo, in še 

enkrat prosili vse tiste, ki ankete še niso izpolnili, da to storijo.  Zaradi same tematike in 

velikega števila anket, ki jih neprestano dobivajo šole in posamezniki, nismo pričakovali 

visokega odziva.  

4.2 Opis vzorca 

Anketni vprašalnik je od 451 osnovnih šol popolno izpolnilo 148, 185 pa jih je kliknilo le na 

nagovor ali pa na začetek izpolnjevanja ankete. Stopnja odzivnosti, ki vključuje popolno 

izpolnjene ankete,  je bila tako 32,82 %, kar smo ocenili kot primerno za nadaljnjo obravnavo. 

 

Slika 6: Število učencev 

Slika 6 nam prikazuje, da ima največ šol, ki so odgovorile na to vprašanje,  od 251 do 400 

učencev, kar je 31,8 %, sledijo šole z do 250 učenci z 27 %, 25 % je šol z od 401 do 600 

učencev, 24 šol, kar je 16,2 %,  pa ima več kot 601 učenca. 
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Slika 7:  Demografsko okolje 

Glede na demografsko okolje osnovnih šol je odgovorilo na anketni vprašalnik 66 šol s 

podeželja, kar je  44,6 %,  29 iz primestja, kar je 19,6 %,   ter 53 oz. 35,8 %  iz mesta. 

 

Slika 8: Delovno mesto 

Na 93,2 % šol so nam anketo izpolnili računovodje, 7,8 %   pa drugi zaposleni.  
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Slika 9: Spol 

Med anketiranci je bilo 95,3 % žensk in 4,7 % moških. Podatki kažejo, da v finančno 

računovodski službi po osnovnih šolah v Sloveniji močno prevladujejo ženske. 

 

Slika 10: Starost 

Največ anketirancev je starih med 41 in 50 let,  in sicer 42,6 %,  27,7 odstotkov je starih 51 let 

in več, od 31 do 40 let je starih 25 %,  4,1 %  je mlajših od 30 let, 0,7 % pa jih ni želelo 

odgovoriti. Med anketiranci je več kot 70 % starih več kot 41 let. 
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Slika 11: Stopnja izobrazbe 

Višjo, srednjo ali nižjo stopnjo izobrazbe ima 75 % vseh anketiranih, le 12, 8% jih je z visoko 

ter 11,5 % z univerzitetno ali  še višjo stopnjo izobrazbe. Po podatkih MIZŠ iz leta 2010 je 

imelo skoraj 55 %  računovodij  v osnovnih šolah srednjo ali še nižjo izobrazbo.  To bi lahko 

pomenilo, da so  računovodje v tem času pridobili višjo izobrazbo ali pa, da so na anketo 

odzvali bolj izobraženi in manj tisti z nižjo izobrazbo. 

4.3 Analiza podatkov ankete in interpretacija rezultatov  

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli raziskati finančne načrte, njihovo vsebinsko 

ustreznost in dejavnike vplivov na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov.   Zbrane primarne 

podatke smo statistično obdelali s programskim paketom SPSS 15. Hipoteze smo preverjali s 

pomočjo različnih statističnih postopkov, ki jih bomo v nadaljevanju na kratko opisali. 

S hi-kvadrat statistiko za preverjanje enakosti deležev smo ugotavljali, kako dejanske 

frekvence posameznih kategorij odstopajo od pričakovanih frekvenc. 

T-test za neodvisna vzorca smo uporabili, ko smo primerjali povprečja dveh različnih skupin.  

Neodvisno spremenljivko uporabljamo kot tisto, na osnovi  katere se podatki grupirajo, 

odvisno spremenljivko pa se primerja in  ima vlogo t.i. testne variable (Argyrous 2005). 

S hi-kvadrat preizkusom smo ugotavljali povezanost dveh spremenljivk, torej če obstaja 

korelacija med njima. Če razlika obstaja, smo ugotovili s hi-kvadrat testom, ki meri frekvence 

posameznih kategorij. Frekvence smo prikazali v kontingenčni tabeli, ki je osnova za izračun 

stolpčnih in vrstičnih robnih frekvenc ter omogoča analizo strukture izbrane populacije 

oziroma vzorca po dveh spremenljivkah. 

24,3% 

50,7% 

12,8% 

11,5% 0,7% 

srednja (V. stopnja) ali manj

višja (VI. stopnja)

visoka (VII/1)

univerzitetna (VII/2) ali več

ne želim odgovoriti.
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Z metodo glavnih komponent smo preverili,  ali lahko trditve o komunikaciji, sodelovanju, 

spoštovanju, pretoku informacij in medsebojni strokovni podpori ter zaupanjem obravnavamo  

v sklopu ene ali več dimenzij. Oblikovali smo eno dimenzijo, nato pa  s t-testom za neodvisna 

vzorca preverili, ali se povprečja dimenzije razlikujejo med dvema spremenljivkama. 

Pri izračunu stastistične pomembnosti povezav med različnimi koncepti smo uporabili 

Pearsonov koeficient korelacije, ki ga lahko izpeljemo na podatkih, ki bistveno ne odstopajo 

od intervalne lestvice. Analiza nam pokaže velikost linearne povezanosti spremenljivk X in 

Y, torej razmerje med pojasnjenim in celotnim standardnim odkonom za odvisno 

spremenljivko. Njegova vrednost sega od -1 do 1, skladno s pozitivnostjo oziroma 

negativnostjo korelacije med spremenljivkama. Če je vrednost enaka 0, spremenljivki nimata 

so-vpliva. (Leskošek 2006). 

S pomočjo podatkov ankete in analize podatkov smo  ugotovili, da vse osnovne šole, ki so 

odgovorile na anketni vprašalnik, pripravljajo finančne načrte. Na vprašanje,  kdo pripravlja 

finančni načrt, kjer je bilo možnih en ali več odgovorov,  je bil v 97,3 % izbran računovodja, 

v 65,5 % ravnatelj in 1,4 % drugo.  Pod izbran odgovor so bili  navedeni računovodja v 

sodelovanju z ravnateljem, računovodja, pomočnik ravnatelja in ravnatelj. Zanimiv je tudi 

podatek, da sta 2 anketiranca, kar je 1,35 %,  odgovorila, da finančni načrt pripravlja samo 

ravnatelj. Računovodja pripravlja finančni načrt samostojno pri  49 anketiranih, t.j. v 33,1 %,  

v 95 primerih oz. v 64,19 % pa pri pripravi finančnega načrta sodelujeta  računovodja in 

ravnatelj. V 2 primerih pa finančnega načrta ne pripravlja nihče od njiju.  

4.3.1 Vsebinska ustreznost finančnih načrtov 

V teoretičnem delu naloge smo ugotovili, katere vsebine naj bi vseboval finančni načrt. V eno 

izmed anketnih vprašanj smo vključili  elemente, ki jih predvideva zakonodaja in dobra 

praksa ter anketirance povprašali o njihovi vključenosti. Kako so nam anketiranci odgovarjali, 

prikazujemo v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Vsebinska ustreznost finančnih načrtov 

Vsebine finančnega načrta 
Frekvenca Delež 

da ne da ne 

Predračunski izkaz - IPO določenih uporabnikov 108 40 72,97 27,03 
Predračunski izkaz - IPO določenih uporabnikov po denarnem 
toku 95 53 64,19 35,81 

Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev in strategij 131 17 88,51 11,49 

Letni cilji 129 19 87,16 12,84 

Zakonske in druge osnove 123 25 83,11 16,89 

Osnovna izhodišča za načrtovanje 129 19 87,16 12,84 

Obrazložitve načrtovanih finančnih kategorij 125 23 84,46 15,54 

Vsi prihodki in odhodki 140 8 94,59 5,41 

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja 140 8 94,59 5,41 

Kadrovski načrt 75 73 50,68 49,32 

Načrt izobraževanj 63 85 42,57 57,43 

Predr. izkazi vsebujejo podatke za preteklo, tekoče in prih. leto 110 38 74,32 25,68 
Predračunski izkazi so pripravljeni po ekonomski klasifikaciji 
kontov  119 29 80,41 19,59 

 

Podatki v preglednici 3 kažejo predvsem to, da niti ena vsebinska postavka finančnega načrta  

ni prisotna pri vseh osnovnih šolah. Med vsebine finančnega načrta smo vključili 

predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki ga ne pripravlja 27 % 

osnovnih šol, in predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

denarnem toku, ki ga ne vključuje skoraj 36 % vseh osnovnih šol. Predračunskega izkaza 

prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti nismo vključili. Največji delež predstavljata 

postavki prihodkov in odhodkov po virih ter načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, 

kar pomeni, da te postavke vključuje v finančni načrt več kot 90 % osnovnih šol. Med 80 in 

90 % vključenostjo vsebin so osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev in strategij, letni 

cilji, zakonske in druge osnove, osnovna izhodišča za načrtovanje, obrazložitve načrtovanih 

finančnih kategorij ter predračunski izkazi po ekonomski klasifikaciji kontov. Podatki kažejo 

na neenotne odgovore, kljub enotni zakonodaji, ki smo jo dolžni spoštovati vsi v osnovnih 

šolah.  
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Preglednica 4: Število vključenih vsebin v finančni načrt 

Vključene vsebine v 
FN 

Frekvenca  Delež 

2 1 0,7 

3 1 0,7 

4 1 0,7 

5 3 2 

6 6 4,1 

7 8 5,4 

8 13 8,8 

9 27 18,2 

10 20 13,5 

11 20 13,5 

12 20 13,5 

13 28 18,9 

SKUPAJ 148 100 

Podatki ankete  kažejo, da je le 18,9 % šol, ki vključujejo vse vsebine, ki naj bi jih finančni 

načrt vseboval, 40,5 % je takšnih, ki jim manjka 1, 2 ali 3 vsebine. Med anketiranci je bilo 27 

osnovnih šol, ki jim manjkajo 4 vsebine. 8,2 % šol ima zelo pomanjkljiv finančni načrt, saj 

ima vključenih le do 5 vsebin. Statistični podatki kažejo tudi to, da je 52 % osnovnih šol, kar 

je v absolutni vrednosti 77 šol, ki imajo tako predračunski računovodski izkaz prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov ter predračunskih računovodski izkaz prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.  

Preglednica 5: Vsebinska ustreznost finančnih načrtov 

  
Izmerjena 

vrednost 
Izmerjeni 

odstotek 
Pričakovana 
vrednost 

Pričakovani 
odstotek 

Hi-

kvadrat 
g p 

Nepopoln finančni 
načrt 120 81,1% 74 50% 

57,189 1 0,000 Popoln finančni načrt 28 18,9% 74 50% 

Skupaj 148 100% 148 100% 

 

V Sloveniji je zgolj 18,9 % šol, ki imajo popoln finančni načrt, pomeni, da imajo vključene 

vse vsebine, kar  je statistično značilno nižje od hipotetičnih 50 % (hi-kvadrat je 57,189, 

p=0,0001). Oblikovali smo ničelno in alternativno hipotezo. Domnevali smo, da je več kot 50 

% šol, ki jim manjka vsaj 1 vsebina. 

H0: M≤50 

H1: M>50 
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Hipotezo smo potrdili, saj se  delež šol, ki ji manjka vsaj ena vsebina, razlikuje od 50 % pri 

stopnji značilnosti 0,0001. 

Anketirance smo vprašali tudi o tem, kdo jim daje navodila za pripravo finančnih načrtov. 

70,10 % šol je odgovorilo, da je to občina ustanoviteljica, 22,4 % MIZŠ, 26,5 % ne daje 

navodil nihče. 12,9 %  jih je odgovorilo, da si navodila poiščejo sami, da si podatke poiščejo 

na Ministrstvu za finance, Umarju, si pomagajo z razno literaturo, izobraževanji, z zakoni ter 

pravilniki, v sodelovanju z revizorji, navodila jim daje glede vzdrževanja ravnatelj v 

sodelovanju z občino, glede na finančne zmožnosti, eden od odgovorov je bil, da v mesecu 

oktobru za naslednje leto naredijo okviren skupen finančni načrt po navodilih ustanovitelja, 

po zaključnem računu pa naredijo še bolj natančen finančni načrt, razdelan na posamezne vire 

financiranj. Eno izmed trditev v anketi je bila tudi ta, da šole pripravljajo finančni načrt v 

obliki, ki je prilagojena za njihove potrebe. Povprečna ocena te trditve je bila 3,93 (SD=1,02), 

kar kaže na dokaj visoko stopnjo strinjanja. Uporabnost posameznih predračunskih izkazov v 

finančnem načrtu je po mnenju anketiranih računovodij večja za  predračunski izkaz 

prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (PV=4,09, SD=1,04), kot za predračunski 

izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku pa (PV=2,78, SD=1,26). Trditvi sta bili 

merjeni na 5-stopenjski lestvici. 

4.3.2 Odnos ravnatelja do načrtovanja 

Kot smo uvodoma že pojasnili, se je prav odnos ravnatelja do načrtovanja v empiričnih 

raziskavah pokazal kot najbolj kritičen dejavnik pri načrtovanju. Povprečna ocena obsega 

dejavnega vključevanja ravnatelja v načrtovanje je po podatkih lastne ankete 3,83 (SD=1,05) 

na 5-stopenjski lestvici. Kako pa je z odnosom ravnatelja do načrtovanja v osnovnih šolah oz. 

kakšen je obseg dejavnega vključevanja ravnatelja v načrtovanje po vsebinski ustreznosti 

finančnih načrtov, torej pri tistih s popolnim in tistimi z nepopolnim finančnim načrtom, 

prikazuje preglednica 6. 

Preglednica 6: Obseg dejavnega vključevanja ravnatelja v načrtovanje 

    N 
Aritm. 

sredina 

Stand. 

odklon 
t g p 

Obseg dejavnega 
vključevanja 
ravnatelja v 
načrtovanje 

Nepopoln finančni 
načrt 120 3,78 1,104 

-1,68 56,45 0,098 
Popoln finančni 
načrt 

28 4,07 0,766 
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S t-preizkusom za neodvisna vzorca smo preverili, ali se povprečje ocene obsega dejavnega 

vključevanja ravnatelja v načrtovanje razlikuje med tistimi šolami, ki imajo popoln in med 

tistimi, ki imajo nepopoln finančni načrt. Najprej smo z Levenovim preizkusom preverili, ali 

velja predpostavka o enakosti varianc. V našem primeru to ne drži, zato smo uporabili 

varianto t-preizkusa, ki tega ne predpostavlja. Povprečna ocena odnosa ravnatelja do 

načrtovanja  je med tistimi, ki imajo nepopoln finančni načrt,  3,78 (SD=1,1), med tistimi s 

popolnim finančnim načrtom pa je nekoliko višja, in  sicer 4,07 (SD=0,77). Razlika se sicer 

nakazuje, ker pa je  nekoliko nad mejo statistične značilnosti (t=-1,68, p=0,098), hipoteze ne 

moremo z dovolj  veliko gotovostjo potrditi. Večje tveganje je tudi posledica majhnega števila 

šol s popolnim finančnim načrtom, saj so se s tem povečali intervali zaupanja, zaradi česar se 

razlika ni potrdila. Hipotezo smo preverili še s korelacijsko analizo, pri čemer kot mero 

povezanosti uporabimo Pearsonov korelacijski koeficient. Tokrat smo merili povezanost 

odnosa ravnatelja do načrtovanja s številom vsebin finančnih načrtov, ki je numerična 

spremenljivka. Vrednost koeficienta je 0,156, kar kaže na zelo šibko pozitivno povezanost, ki 

pa je na meji statistične značilnosti (p=0,058). Tako hipoteze, da odnos ravnatelja do 

načrtovanja vpliva na vsebinsko ustreznost finančnega načrta, ne moremo potrditi. 

4.3.3 Izobrazba računovodij 

Ugotavljali smo povezanost med stopnjo izobrazbe računovodje oz. tistega, ki finančni načrt 

pripravlja in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta. Predvidevali smo, da bodo tiste šole, ki 

imajo bolj izobražene računovodje, pripravile vsebinsko ustreznejše finančne načrte. Za 

preverjanje te hipoteze smo uporabili hi-kvadrat preizkus ob zadostitvi pogoja, da nobena od 

celic nima pričakovane vrednosti, manjše od 5. Eden od anketirancev na vprašanje o izobrazbi 

ni odgovoril, zato smo ga izločili. Združili pa smo tiste z visoko in univerzitetno izobrazbo. 

Preglednica 7: Vsebinska ustreznost finančnega načrta glede na izobrazbo -

kontingenčna tabela  

      

 Izobrazba 

Skupaj 
srednja višja 

visoka, 
univerzitetna 

Finančni 
načrt 

Nepopoln 
finančni 
načrt 

Število 29 60 31 120 

Odstotek 
80,60% 80,00% 86,10% 81,60% 

Popoln 
finančni 
načrt 

Število 7 15 5 27 

Odstotek 
19,40% 20,00% 13,90% 18,40% 

Skupaj 
Število 36 75 36 147 

Odstotek 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Podatki v preglednici 7 kažejo, da je med srednješolsko izobraženimi delež tistih, ki nimajo 

popolnega finančnega načrta 80,6 %, kar je primerljivo z deležem med višje izobraženimi 

(80,0 %) in visoko oziroma univerzitetno izobraženimi, slednji imajo celo najvišji delež (86,1 

%). Na osnovi hi-kvadrat statistike, ki je 0,643 (p=0,725), ne moremo potrditi statistične 

povezanosti med stopnjo izobrazbe in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta. Preverili smo 

tudi, kako je z izobraževanji računovodij, ali se udeležujejo izobraževanj na temo finančnega 

načrta. Na vprašanje, ali so se v zadnjih dveh letih udeležili kakšnega izobraževanja, jih je  

kar 61 % odgovorilo, da nobenega, 26 % enega, 9 % dveh, 3 % treh ter 1 % štirih ali več. Ker 

gre za izobraževalne ustanove, ki podpirajo vzgojo in izobraževanje, bi pričakovali, da bodo 

rezultati pokazali večjo podporo izobraževanju. 

4.3.4 Komuniciranje med računovodjo in ravnateljem 

Zanimalo nas je, ali komuniciranje med računovodjo in ravnateljem vpliva na vsebinsko 

ustreznost finančnih načrtov. Računovodje smo povprašali o komunikaciji, sodelovanju, 

spoštovanju, pretoku informacij, medsebojni strokovni podpori ter zaupanjem med 

računovodjo in ravnateljem. Ocenjevali so s pomočjo petstopenjske lestvice, pri čemer 1 

pomeni nezadostno oceno in 5 odlično.  Povprečne ocene po posameznih točkah prikazujemo 

v preglednici 8. Povprečne ocene so povsod nad 4, najvišje povprečje pa je pri zaupanju med 

računovodjo in ravnateljem ter  pri spoštovanju. 

Preglednica 8:  Komuniciranje med računovodjo in ravnateljem 

Komuniciranje med 

računovodjo in 
ravnateljem 

N min max povp. 
Stand. 

odklon 

komunikacija  146 1 5 4,38 0,772 

sodelovanje  146 1 5 4,40 0,747 

spoštovanje 146 1 5 4,51 0,79 

pretok informacij 146 1 5 4,16 0,814 
medsebojna strokovna 
podpora  146 1 5 4,22 0,867 

zaupanje  146 1 5 4,53 0,772 

 

V preglednici 8 podatki kažejo, da je najvišja povprečna ocena pri zaupanju, in sicer 4,53 

(SD= 0,77), sledi spoštovanje s povprečno oceno 4,51 (SD=0,79), sodelovanje s 4,40 (SD= 

0,75), komunikacija z 4,38 (SD=0,77), medsebojna strokovna podpora 4,22 (SD=0,87). 

Najnižje so anketni udeleženci ocenili pretok informacij med ravnateljem in računovodjo, 

povprečna ocena je bila 4,16 (SD=0,81).  



78 
 

Za vse trditve o komunikaciji, sodelovanju, spoštovanju, pretoku informacij in medsebojni 

strokovni podpori ter zaupanjem smo z analizo glavnih komponent preverili, ali lahko te 

trditve obravnavamo  v sklopu ene ali več dimenzij. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) preizkus 

vzorčne ustreznosti pokaže, da je vzorec primeren za faktorizacijo, vrednost KMO je 0,906. 

Kolikšen del variance posamezne spremenljivke je zajet v modelu glavnih komponent, 

pokažejo komunalitete. Običajno zadostujejo vrednosti komunalitet nad 0,5, v našem primeru 

pa vrednosti vseh komunalitet presegajo 0,7, kar kaže na to, da so vse spremenljivke v modelu 

dobro zastopane. Delež pojasnjene variance z eno komponento je 78 %, kar kaže na 

precejšnjo korelacijo med spremenljivkami. To pomeni, da jih lahko obravnavamo  v sklopu 

ene dimenzije, ki jo izračunamo kot povprečje vrednosti vseh trditev in smo jo poimenovali 

komuniciranje.  Tudi vse vrednosti komponentnih uteži so visoke in približno enake, kar 

pomeni visoko korelacijo komponente z vsemi spremenljivkami. Tudi spodnji diagram lastnih 

vrednosti kaže na eno dimenzijo trditev. 

 

Slika 12: Diagram lastnih vrednosti 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili t-preizkus za neodvisna vzorca, pri čemer smo 

uporabili osnovno varianto tega preizkusa, saj je Levenov preizkus enakosti varianc 

statistično neznačilen (variance med skupinama so enake).  Vrednost t-preizkusa je -1,576 in 

ni statistično značilna (p=0,117). Hipoteze, da komuniciranje vpliva na vsebinsko ustreznost, 

ne moremo potrditi. Glede na to, da pa se vseeno nakazuje, da je komuniciranje boljše med 

tistimi, ki imajo popoln finančni načrt, smo hipotezo preverili še s korelacijsko analizo. 

Preverili smo korelacijo med komuniciranjem in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta, ki 

smo ga merili s številom vključenih vsebin. Analiza je pokazala na sicer zelo šibko korelacijo, 

vendar statistično značilno (r=0,164, p=0,048). Boljše kot je komuniciranje, vsebinsko 

ustreznejši so finančni načrti. Hipotezo lahko potrdimo, vendar z določenim zadržkom. 

4.3.5 Razumljivost zakonov, pravilnikov in navodil 

S t-preizkusom za neodvisna vzorca smo preverili, ali se povprečja stopnje razumljivosti 

zakonov, pravilnikov in navodil razlikujejo med tistimi šolami, ki imajo vse vsebine 

finančnega načrta, in tistimi, ki jih nimajo. 
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Preglednica 9:  Razumljivost zakonov, pravilnikov in navodil 

  Kategorija N 
Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Zakoni, pravilniki in 
navodila, ki opredeljujejo 
finančne načrte,  so dovolj 
razumljivi. 

Nepopoln 
finančni načrt 120 2,91 0,81 

Popoln finančni 
načrt 28 3,14 0,525 

t -1,461 

g 146 

p 0,146 

 

Šole, ki pripravljajo popoln finančni načrt, ocenjujejo nekoliko višje razumljivost zakonov, 

pravilnikov in navodil, ki opredeljujejo finančne načrte, kot šole, ki imajo vsebinsko 

nepopolne finančne načrte. Povprečna ocena pri šolah s popolnim finančnim načrtom je 3,14, 

pri šolah z nepopolnim finančnim načrtom pa 2,91 Razlika je vseeno premajhna, da bi to 

lahko statistično potrdili (t=-1,461, p=0,146). Hipotezo smo preverili še s korelacijsko 

analizo, kjer so podatki pokazali, da je med vsebinsko ustreznostjo finančnih načrtov in oceno 

razumljivosti zakonov, pravilnikov in navodil šibka pozitivna povezanost (r=0,196, p=0,017).  

Večja kot je razumljivost zakonov, večja je vsebinska ustreznost finančnih načrtov. Hipotezo 

lahko potrdimo z določenim zadržkom. 

4.3.6 Revizija 

Predvidevali smo, da šole, ki imajo pogosteje opravljeno notranjo revizijo, pripravljajo 

vsebinsko ustreznejše finančne načrte. Ugotavljali smo torej povezanost med 

spremenljivkama število notranjih revizij in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta.  Zaradi 

majhnega števila tistih, ki nimajo nikoli notranje revizije, smo združili kategoriji »manj kot tri 

leta« in »nikoli« v »manj kot 3 leta ali nikoli.«  Podatki ankete  so pokazali naslednje. 
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Preglednica 10:  Kontingenčna tabela med pogostostjo revizije in vsebinsko ustreznostjo 

finančnih načrtov 

Revizija   

Vsota vsebin finančnih 
načrtov 

Skupaj Nepopoln 

finančni 
načrt 

Popoln 

finančni 
načrt 

1 x letno 
Število 42 7 49 

Odstotek 35,00% 25,00% 33,10% 

Na 3 leta 
Število 56 13 69 

Odstotek 46,70% 46,40% 46,60% 

Na manj kot 3 leta ali 
nikoli 

Število 22 8 30 

Odstotek 18,30% 28,60% 20,30% 

Skupaj 
Število 120 28 148 

Odstotek 100,00% 100,00% 100,00% 

Na osnovi  hi-kvadrat preizkusa, ki je 1,86 (p=0,395),  ne moremo potrditi povezanosti med 

vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta in pogostostjo revizij. Hipotezo, da revizije vplivajo 

na vsebinsko ustreznost finančnega načrta, zato zavrnemo. 

4.3.7 Informacijski sistem 

Vsebinska ustreznost finančnih načrtov na osnovi podatkov ankete ni povezana z 

informacijskim sistemom, ki ga šole uporabljajo pri delu. Predvidevali smo, da informacijski 

sistemi, ki jih šole uporabljajo za podporo računovodskim funkcijam, imajo vpliv na to, 

kakšno informacijsko podporo za delo nam nudijo. Anketirance smo tako vprašali, ali jim 

informacijski sistem, ki ga uporabljajo za podporo računovodskim funkcijam, nudi popolno 

informacijsko podporo za delo. Ocenjevali so s pomočjo petstopenjske lestvice, pri čemer je 1 

pomeni, da trditev sploh ne velja, in 5, da trditev popolnoma velja.  S t-preizkusom za 

neodvisna vzorca smo preverili, ali se povprečja ocene podpore informacijskega sistema 

razlikujejo med tistimi šolami, ki imajo vse vsebine finančnega načrta, in tistimi, ki jih 

nimajo. 

Preglednica 11:  Ocena informacijskega sistema 

  
Vsota vsebin finančnih 
načrtov 

N 
Aritmetična 
sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena informacijskega 

sistema 

Nepopoln finančni načrt 120 4,16 0,674 

Popoln finančni načrt 28 3,96 0,793 

t 1,326 

g 146 

p 0,187 
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Povprečna ocena informacijskega sistema med šolami z nepopolnim finančnim načrtom je 

4,16 (SD=0,67) in med tistimi s popolnim finančnim načrtom 3,96 (SD=0,79). Vrednost t-

preizkusa ni statistično značilna (t=1,326, p=0,187), tako da hipoteze ne moremo potrditi. 

Povezanost smo preverili še s korelacijsko analizo, pri čemer smo ocenjevali povezanost 

ocene informacijskega sistema s številom vsebin finančnih načrtov. Analiza je pokazala, da ni 

povezanosti med tema dvema dejavnikoma (r=-0,98, p=0,235). 

4.3.8 Model finančnega načrta 

V anketi   smo anketirance vprašali tudi o morebitni vpeljavi modela finančnega načrta, ki bi 

bil enoten za vse osnovne šole. Kot smo uvodoma že pojasnili,  je to ponekod praksa. V 

šolstvu pa so vsebine finančnega načrta neenotne, kar je pokazala tudi lastna analiza. Da šole 

pogrešajo enoten model finančnega načrta, je odgovorilo kar 87,2 % vseh anketirancev. Prav 

tako so šole visoko ocenile morebitno vpeljavo modela finančnega načrta v šolstvu. S 

povprečno oceno 4,26 (SD=0,99) na 5-stopenjski lestvici strinjanja so ocenile, da bi enoten 

model finančnega načrta pozitivno vplival na transparentnost računovodskih informacij. Da bi 

bilo smiselno vpeljati model finančnega načrta z razloga dviga kakovosti finančnega načrta, 

so šole ocenile s povprečno oceno 4,28 (SD=0,88). Z najvišjo povprečno oceno 4,34 

(SD=0,97) pa so šole ocenile, da bi vpeljava modela finančnega načrta vplivala na večjo 

primerljivost med šolami. Sami smo pričakovali takšne rezultate, zato smo tudi pripravili 

priporočila za model vsebin finančnega načrta. 
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5 ZAKLJUČEK 

Z magistrsko nalogo Analiza finančnih načrtov v osnovnih šolah smo želeli prikazati, kakšno 

je finančno načrtovanje v osnovnih šolah v Sloveniji, in opozoriti na probleme pri finančnem 

načrtovanju. Ta tematika nam je predstavljala izziv predvsem zaradi tega, ker s tega področja 

ni raziskav, v praksi pa naletimo na različne finančne načrte in različna tolmačenja o vsebinah 

in potrebnosti načrtovanja v osnovnih šolah. 

V teoretičnem delu naloge smo spoznali računovodstvo, management in osnovnošolsko 

dejavnost, kar nam je bila osnova za razumevanje načrtovanja in  finančnih načrtov. Spoznali 

smo tudi dejavnike vplivov na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov, za katere smo 

predvidevali, da se bodo tudi v naši raziskavi pokazali kot tisti, ki predstavljajo probleme pri 

načrtovanju oz. vplivajo na vsebinsko ustreznost.  

Z izvedbo lastne ankete o finančnih načrtih v osnovnih šolah smo prišli do temeljne 

ugotovitve, da v slovenskih osnovnih šolah ni enotnega finančnega načrtovanja, kar smo tudi 

predvidevali.  

5.1.1 Povzetek ključnih ugotovitev raziskave in prispevek naloge 

V magistrski nalogi smo najprej pregledali relevantno literaturo s področja načrtovanja, 

managementa, računovodstva in osnovnošolskega izobraževanja. Izpostavili smo tudi 

mednarodne raziskave s področja problemov pri načrtovanju, medtem ko v Sloveniji raziskav 

s  področja finančnega načrtovanja oz. samih finančnih načrtov nismo zasledili. Sledila je 

lastna raziskava oz. proučevanje finančnih načrtov v osnovnih šolah v Sloveniji. 

Do kakšnih spoznanj in ugotovitev smo prišli,  povzemamo v nadaljevanju. 

Teoretično smo poskušali opredeliti pojme računovodstvo, management, osnovnošolska 

dejavnost in jih povezati z načrtovanjem in samim  finančnim načrtom. 

Z lastno anketo na temo finančnih načrtov v šolstvu, ki je prva tovrstna v Sloveniji,  naša 

naloga predstavlja prispevek na empirični ravni. 

Temeljna ugotovitev, do katere smo prišli z lastno raziskavo, je, da v osnovnih šolah v 

Sloveniji ni enotnega načrtovanja, kar je bila tudi naša ključna predpostavka. Vsebine, ki jih 

osnovne šole vključujejo v finančne načrte, se med šolami razlikujejo, kljub temu da imamo 

enotno zakonodajo. Le 18,9 % vseh osnovnih šol v Sloveniji pripravlja finančni načrt, ki 

vključuje vse vsebine. Prva hipoteza je bila tako potrjena,  več kot 51 % osnovnih šol 

pripravlja finančni načrt, ki ne vključuje vseh predpisanih vsebin. 

Ostale hipoteze, ki smo jih preverjali, so se nanašale na dejavnike vplivov na vsebinsko 

ustreznost finančnih načrtov. 
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Odnos ravnatelja do načrtovanja se je v dosedanjih empiričnih raziskavah pokazal kot najbolj 

kritičen dejavnik pri načrtovanju. Predvidevali smo, da bomo tudi z našo raziskavo dokazali, 

da je odnos ravnatelja do načrtovanja pri šolah s popolnim finančnim načrtom višje ocenjen 

kot pa pri tistih z nepopolnim. Na osnovi  rezultatov raziskave tega nismo uspeli dokazati. 

Menimo, da te povezave nismo uspeli dokazati zato, ker kljub temu, da se ravnatelji 

vključujejo v načrtovanje, finančni načrt pripravljajo računovodje. Povezanosti med 

vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta in odnosom ravnatelja do načrtovanja nismo 

potrdili, morebiti tudi zaradi majhnega števila šol, ki so imele popoln finančni načrt. 

Predvidevali smo tudi, da izobrazba računovodij vpliva na vsebinsko ustreznost finančnega 

načrta. Rezultati ankete te predpostavke niso potrdili. Menimo, da zato, ker je v anketi 

sodelovalo več tistih, ki imajo višjo izobrazbe. Kot smo pojasnili,  je bilo po podatkih MIZŠ v 

letu  2010 skoraj 55 %  računovodij  v osnovnih šolah s srednjo ali še nižjo stopnjo izobrazbe, 

v anketi pa je bilo razmerje med anketiranci po stopnji izobrazbe drugačno, in sicer v prid 

višje, visoke ter univerzitetne izobrazbe. 

Povprečne ocene so bile tako pri komunikaciji, sodelovanju, spoštovanju, pretoku informacij, 

medsebojni strokovni podpori in zaupanjem med računovodjo in ravnateljem dokaj visoke, 

povsod nad 4. Hipotezo, ki smo si jo zastavili, da na vsebinsko ustreznost finančnega načrta 

vpliva komuniciranje med računovodjo in ravnateljem, lahko sicer potrdimo, vendar z 

določenim zadržkom. Tudi če je komuniciranje med računovodjo in ravnateljem dobro, 

menimo, da ima računovodja pri sami pripravi finančnega načrta osrednjo vlogo, kar se je 

odražalo tudi pri rezultatu.  

Predpostavljali smo še, da je vsebinska ustreznost finančnega načrta odvisna tudi od 

razumevanja zakonov, pravilnikov in navodil.  Med vsebinsko ustreznostjo finančnih načrtov 

in oceno razumljivosti zakonov, pravilnikov in navodil se je pokazala šibka pozitivna 

povezanost. Hipotezo smo potrdili z določenim zadržkom. Če bi bilo v anketo vključenih več 

tistih, ki imajo neustrezen finančni načrt, bi hipotezo po vsej verjetnosti potrdili brez 

zadržkov. 

Med morebitne dejavnike, ki bi vplivali na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov, smo 

vključili tudi revizijo in informacijski sistem, ki ga šole uporabljajo. Naša analiza teh hipotez 

ni potrdila. Predvidevamo, da k rezultatu nekaj prispeva tudi to, da revizorji niso tako 

dosledni pri pregledu skladnosti delovanja podjetja s predpisi, v nasprotnem primeru bi 

namreč morali opozoriti na pomanjkljivosti finančnega načrta.  

Da bi lahko ugotovili, kateri so tisti  pravi dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost,  bi 

bilo potrebno ponoviti analizo še s kakšno drugo metodo, bolj poglobljeno. Rezultati bi morda 

potrdili tudi dejavnike, ki jih v naši analizi nismo uspeli potrditi.  
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Med morebitne dejavnike, ki bi lahko vplivali na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov,  bi 

uvrstili še pomanjkanje časa, pomanjkanje izkušenj, odpor do sprememb, premajhno 

motiviranost načrtovalcev. 

5.1.2 Priporočila za model vsebin finančnega načrta 

Na osnovi  rezultatov lastne raziskave, dobre prakse pri drugih javnih ustanovah in lastne 

prakse smo izdelali lasten Model vsebin finančnega načrta, ki bi ga lahko uvrstili med opisne 

modele.  

Biloslavo (1999, str. 7, po Tavčar 1996) razvršča modele za odločanje v gotovosti in majhnem 

tveganju, kar pomeni, da so znani z gotovostjo ali z veliko statistično verjetnostjo izidi teh 

različic, v 5 skupin: 

− Opisni modeli: navodila, pravilniki, poslovniki ipd.; 

− Analogni modeli: načrti, zemljevidi, metode mrežnega planiranja ipd.; 

− Logični modeli: vzorčno – posledični modeli, modeli iz teorije časovnih vrst strežbe ipd.; 

− Računski modeli: obrazci, kalkulacije, računovodski izkazi ipd.; 

− Druge matematične metode: maksimiranje, minimiranje, optimiranje, matrični račun ipd. 

 

 

Slika 13: Model vsebin finančnega načrta v osnovni šoli 

Prikazani model vsebin finančnega načrta v sliki 13 vključuje vse elemente, ki jih 

predvidevata zakonodaja in dobra praksa. Uporaba modela bi omogočala večjo 

transparentnost računovodskih informacij,  dvignila bi kakovost finančnih načrtov v osnovnih 

šolah, prav zagotovo pa bi vplivala tudi na večjo primerljivost med šolami. 
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Splošni del finančnega načrta bi tako vseboval oba temeljna računovodska izkaza prihodkov 

in odhodkov, finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in finančni načrt 

prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki sta enaka kot računovodski obrazci 

(izkazi) Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, le da smo vključili 

podatke za preteklo, tekoče in prihodnje leto. 

Posebni del finančnega načrta bi vključeval finančni načrt prihodkov in  odhodkov po 

obračunskih kontih (t.j po kontih prihodkov in odhodkov v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi, ki jih določeni uporabniki EKN uporabljajo, da vodijo prihodke in 

odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka),  načrt investicijskih vlaganj ter načrt 

investicijsko vzdrževalnih del. 

Obrazložitev finančnega načrta pa bi obsegala: 

− osnovne podatke o zavodu s povzetkom ciljev in strategij in dejavnost pravne osebe, 

− prikaz letnih ciljev, 

− zakonske in druge osnove za pripravo finančnega načrta, 

− fizične, finančne in opisne kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje, 

− osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta,  

− obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij (pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov), 

− druga pojasnila (pojasnila k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih 

kontih, pojasnila k načrtu investicijskih vlaganj in pojasnila k načrtu investicijsko 

vzdrževalnih del). 

Podroben model vsebin finančnega načrta z vsemi predračunskimi izkazi ter pojasnili za 

osnovno šolo smo pripravili kot  prilogo 1. 

Menimo, da bi priporočeni model ugodno vplival tudi na promocijo šole. Kljub temu da 

finančni načrt ni  kot letno poročilo javno dostopen, je pa pomemben dokument, ki ga potrjuje 

svet zavoda, prav tako ga dobita občina ustanoviteljica in pristojno ministrstvo. Kot je letno 

poročilo ogledalo preteklega leta, je  finančni načrt ogledalo prihodnjega leta. 

5.1.3 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo predvsem v iskanju dejavnikov za vsebinsko 

ustreznost oz. neustreznost finančnih načrtov, saj  raziskava nekaterih predvidenih dejavnikov 

ni potrdila.  

Priporočeni model vsebin finančnega načrta  bi bilo potrebno implementirati v osnovne šole  

ga po potrebi izpopolniti in nadgraditi. Seveda pa bi bila za to potrebna bolj poglobljena 

raziskava. Vključiti bi bilo potrebno tudi ravnatelje osnovnih šol, prav tako občine in 
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ministrstvo.  Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo potrebno tako teoretično kot tudi empirično 

dokazati, da bi priporočeni model vplival na transparentnost računovodskih informacij,  na 

dvig kakovosti finančnih načrtov v osnovnih šolah in pa večjo primerljivost med šolami.  

5.1.4 Omejitve 

Z omejitvami smo se pri pripravi naloge srečali pri iskanju literature s področja finančnega 

načrtovanja. Ugotovili smo, da je primanjkuje oz. da je skopa. Prav tako nismo našli raziskav, 

ki bi se nanašale neposredno na načrtovanje oz. finančne načrte, naleteli smo le na nekatere 

mednarodne raziskave, ki so opozarjale na težave pri načrtovanju in ki smo jih v nalogi 

omenili.  

Raziskava se osredotoča na pogled računovodij, medtem ko mnenj ostalih udeležencev, 

predvsem ravnateljev, ne vključuje. Raziskava, ki bi vključevala tudi te poglede, bi lahko 

pomembno vplivala na zaključke o finančnih načrtih in finančnem načrtovanju v osnovnih 

šolah.  

Metodološka omejitev je tudi, da je bilo anketiranje  le spletno. 

Raziskava je lahko pristranska tudi zato, ker so se vključevali v raziskavo  največ tisti, ki 

načrtujejo. Morda se za sodelovanje nekateri niso odločili zato, ker menijo, da njihova raven 

načrtovanja ni dovolj visoka,  ali pa finančnega načrta ne pripravljajo. Raziskava je namreč 

pokazala, da načrtovanje izvajajo vse osnovne šole. 

Zaključke raziskave tako ne moremo v celoti posplošiti za celotno populacijo. Kljub temu pa 

menimo, da je naloga prispevala k razumevanju in razširjenemu vpogledu v načrtovanje, 

finančne načrte in dejavnike vsebinske ustreznosti finančnih načrtov. Prav tako smo z nalogo 

prikazali stanje načrtovanja v slovenskih osnovnih šola in opozorili na problematiko s tega  

področja. 
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Priloga 1 

 
 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE: 

 

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2013 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 

RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10-popr.), 104/10 in 

104/2011): 

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov  

2. Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

b) POSEBNI DEL z obveznimi  prilogami:  

Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih za leto 2013,  

Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2013 in  

Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2013. 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA OBSEGA: 

1. Osnovni podatki o zavodu s povzetkom ciljev iz strategij – dejavnosti pravne osebe 

2. Prikaz letnih ciljev 

3. Zakonske podlage 

4. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje 

5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2013 

6. Obrazložitev načrtovanih finančnih kategorij – pojasnila k Finančnemu načrtu –    

določenih uporabnikov za leto 2013: 

A) Načrtovani prihodki 

B) Načrtovani odhodki 

C) Načrtovani poslovni izid 

7. Druga pojasnila 

1. Pojasnilo k finančnemu načrtu prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih 

2. Pojasnilo k načrtu investicijskih vlaganj  

3. Pojasnilo k načrtu investicijsko vzdrževalnih del 
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SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 

1. Finančni načrt - določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2013 

2. Finančni načrt - določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

od 1. 1. do 31. 12. 2013 
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Ime uporabnika: ____________________________________________________________

Sedež uporabnika:____________________________________________________________

(v evrih, brez centov)

INDEKS INDEKS

NAČRT 2013
REALIZACIJA 

2012

REALIZACIJA 

2011
2013/2012 2012/2011

2 3 4 5 6 6

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA                             (861+862-863+864) 860 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 862 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje 863 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

761 Prihodki od prodaje blaga in materiala 864 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

763 C) DRUGI PRIHODKI                                                                                   866 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 867 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 764 Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki 869 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

D) CELOTNI PRIHODKI                                                                                

(860+865+866+867)
870 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV                                           
(872+873+874)

871 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 466 Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 872 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

460 Stroški materiala 873 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

461 Stroški storitev 874 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

F) STROŠKI DELA                                                                                       
(876+877+878)

875 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 464 Plače in nadomestila plač 876 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 464 Drugi stroški dela 878 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

465 J) DRUGI STROŠKI 881 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                    (885+886) 884 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

N) CELOTNI ODHODKI  

(871+875+879+880+881+882+883+884)
887 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

O) PRESEŽEK PRIHODKOV                                                          (870-

887)
888 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

P) PRESEŽEK ODHODKOV                                                           (887-

870)
889 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka                                                                                         (888-

890)

891 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka 
od dohodka                                                          (889+890) oz. (890-888)

892 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja

893 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število)

894 #DEL/0! #DEL/0!

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00

Kraj in datum:_______________________________________

Izpolnil:_______________________________________

Odgovorna oseba:________________________________________

ZNESEK

FINANČNI NAČRT - DOLOČENIH
UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2013

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka 

za AOP

Č

L

E

N

I

T

E

V

 

P

O

D

S

K

U

P

I

N



Priloga 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v evrih, brez centov)

NAČRT 
2013

REALIZACIJA 

2012

REALIZACIJA 

2011

1 2 3 4 5 6 7 8

 I. SKUPAJ PRIHODKI                                                                                           (402+431) 401 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                    (403+420) 402 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

A. Prihodki iz sredstev javnih financ                                       (404+407+410+413+418+419) 403 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                             (405+406) 404 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 #DEL/0! #DEL/0!

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo 406 #DEL/0! #DEL/0!

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov                                       (408+409) 407 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 #DEL/0! #DEL/0!

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 #DEL/0! #DEL/0!

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja   (411+412) 410 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij                                          (414+415+416+417) 413 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencija za investicije 417 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe                                            
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

420 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 #DEL/0! #DEL/0!

del 7102 Prejete obresti 422 #DEL/0! #DEL/0!

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 #DEL/0! #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 #DEL/0! #DEL/0!

72 Kapitalski prihodki 425 #DEL/0! #DEL/0!

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 #DEL/0! #DEL/0!

731 Prejete donacije iz tujine 427 #DEL/0! #DEL/0!

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 #DEL/0! #DEL/0!

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 #DEL/0! #DEL/0!

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 #DEL/0! #DEL/0!

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                                                  
(432+433+434+435+436)

431 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 #DEL/0! #DEL/0!

del 7102 Prejete obresti 433 #DEL/0! #DEL/0!

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 #DEL/0! #DEL/0!

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 #DEL/0! #DEL/0!

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanje javne službe 436 #DEL/0! #DEL/0!

II. SKUPAJ ODHODKI                                                                                               

(438+481)
437 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

INDEKS  

2012/2011

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. decembra 2013

INDEKS  

2013/2012

Oznaka 

za AOP
NAZIV KONTA

Ime uporabnika: ________________________________________________________________

Sedež uporabnika: ________________________________________________________

ZNESEK
ČLENITEV  
KONTOV

FINANČNI NAČRT DOLOČENIH
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1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                                                     
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) 439 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 4000 Plače in dodatki 440 #DEL/0! #DEL/0!

del 4001 Regres za letni dopust 441 #DEL/0! #DEL/0!

del 4002 Povračila in nadomestila 442 #DEL/0! #DEL/0!

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 #DEL/0! #DEL/0!

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 #DEL/0! #DEL/0!

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 #DEL/0! #DEL/0!

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 #DEL/0! #DEL/0!

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                     
(448+449+450+451+452)

447 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 #DEL/0! #DEL/0!

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 #DEL/0! #DEL/0!

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 #DEL/0! #DEL/0!

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 #DEL/0! #DEL/0!

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 #DEL/0! #DEL/0!

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe                  
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 #DEL/0! #DEL/0!

del 4021 Posebni material in storitve 455 #DEL/0! #DEL/0!

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacuje 456 #DEL/0! #DEL/0!

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 #DEL/0! #DEL/0!

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 #DEL/0! #DEL/0!

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 #DEL/0! #DEL/0!

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 #DEL/0! #DEL/0!

del 4027 Kazni in odškodnine 461 #DEL/0! #DEL/0!

del 4028 Davek na izplačane plače 462 #DEL/0! #DEL/0!

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 #DEL/0! #DEL/0!

403 D. Plačila domačih obresti 464 #DEL/0! #DEL/0!

404 E. Plačila tujih obresti 465 #DEL/0! #DEL/0!

410 F. Subvencije 466 #DEL/0! #DEL/0!

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 #DEL/0! #DEL/0!

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 #DEL/0! #DEL/0!

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 #DEL/0! #DEL/0!

J. Investicijski odhodki                                                                                  
(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)

470 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 #DEL/0! #DEL/0!

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 #DEL/0! #DEL/0!

4202 Nakup opreme 473 #DEL/0! #DEL/0!

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 #DEL/0! #DEL/0!

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 #DEL/0! #DEL/0!

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 #DEL/0! #DEL/0!

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 #DEL/0! #DEL/0!

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 #DEL/0! #DEL/0!

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 #DEL/0! #DEL/0!

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 #DEL/0! #DEL/0!

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                                                                        
(482+483+484)

481 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 #DEL/0! #DEL/0!

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 #DEL/0! #DEL/0!

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 #DEL/0! #DEL/0!

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                                           
(401-437)

485 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                                           
(437-401)

486 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

Kraj in datum:_______________________________________

Izpolnil:_______________________________________

Odgovorna oseba:________________________________________
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POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI  PRILOGAMI:  

Tabela 1:  Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih za leto 2013 

Tabela 2:  Načrt investicijskih vlaganj v letu 2013  

Tabela 3:  Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2013 
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Tabela 1: 

REALIZACIJA 

2011

REALIZACIJA 

2012

CELOTNI 

ZAVOD 

SKUPAJ

JAVNA 

SLUŽBA 
SKUPAJ

PORABA 

PRESEŽKA IZ 
PRETEKLIH 

LET ZA KRITJE 

ODHODKOV 

JAVNE SLUŽBE

JAVNA 

SLUŽBA 

TRŽNA 
DEJAVNOST 

SKUPAJ

TRŽNA 
DEJAVNOST 

TEKOČEGA 
LETA

PORABA 

PRESEŽKA IZ 
PRETEKLIH 

LET ZA 

KRITJE 

ODHODKOV 

1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9

46 Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4600 Stroški osnovnega materiala

4601 Stroški pomožnega materiala

4602 Stroški energije

4603 Stroški nadomestnih delov za OS in materiala za vzdrževanja

4604 Odpis drobnega inventarja do 12 mesecev

4605 Časopisi, strokovna literatura, knjige

4606 Pisarniški material

4607 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka)

4608 Stroški materiala iz prejšnjih obdobij

4609 Drugi materialni stroški

461 STROŠKI STORITEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti

4611 Stroški tekočega in investicijska vzdrževanja in najemnine

4612 Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega prometa

4613
Stroški intelektualnih storitev (izobraževalnih, svetovalnih, odvetniških, 
prevajalskih, zdravstvenih,…)

4614 Stroški komunalnih in prevoznih storitev

4615
Povračila stroškov v zvezi z delom (dnevnice, nočitev, potni str., terenski 
dodatek)

4616
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z 
dajatvami, ki bremenijo izplačevalca (pog. o delu, avtorske pog.)

4617 Stroški reprezentance

4618 Stroški storitev iz prejšnjih obdobij

4619 Drugi stroški storitev

462 AMORTIZACIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4620 Amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju

4621 Amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij

4622 Amortizacija osnovnih sredstev v finančnem najemu

4623 Amortizacija osnovnih sredstev, ki so droben inventar

4629

Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti 
do virov sredstev oz. prejetih donacij (odbitna postavka - negativna 

vrednost)

463 REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4630 Rezervacija za stroške reorganizacije

4631 Rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb

4639 Druge rezervacije

464 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - STROŠKI DELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4640 Plače zaposlenih

4641 Nadomestila plač zaposlenih

4642 Povračila zaposlenim

4643 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 

4644 Regres za letni dopust

4645 Nagrade, darila, bonitete in drugi prejemki

4646 Prispevki izplačevalca od plač, nadomestil, bonitet,…

4647 Druge dajatve izplačevalca od plač, nadomestil plač, bonitet,…

4648 Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij

4649 Drugi stroški dela

465 DRUGI STROŠKI 0 0 0 0

4650 Davek od dobička pravnih oseb 

4651 Takse in pristojbnine

4652 Druge dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela

4653 Izdatki za varstvo človekovega okolja

4654 Štipendije dijakom in študentom

4655 Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi

4658 Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobij

4659 Ostali stroški

O
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R

A

Č

U
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S

K

I

 

K

O

N

T

I

ODHODKI OD POSLOVANJA

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH ZA LETO 2013 

FINANČNI NAČRT 2013
(v EUR, brez centov)

NAZIV

ZAVOD :  
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466
STROŠKI PRODANIH ZALOG (tudi popisne razlike pri blagu in 
proizvodih)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4660 Nabavna vrednost prodanih zalog blaga in mat.

4661 Stroški prodanih zalog proizvodov in storitev

4667 Kasneje prejeti popusti (odbitna postavka - negativna vrednost)

4668 Stroški nabave blaga iz prejšnjih obračunskih obdobij

467 FINANČNI ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4670 Odhodki za obresti

4671 Odhodki iz prevrednotenja obv. in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

4672 Odhodki od prodaje finančnih naložb

4673 Prevrednotovalni finančni odhodki

4674 Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

4678 Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

4679 Drugi odhodki financiranja

468 DRUGI ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4680 Denarne kazni

4681 Odškodnine

4689 Drugi izredni odhodki

469 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0

4690 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve zalog

4691 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja

4692 Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve NOS in OOS

4693 Prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve NOS in OOS

76 Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 0 0 0 0 0 0 0

7600 Prihodki iz sredstev javnih financ 0 0 0 0 0

Prihodk i iz državnega proračuna

Prihodk i iz občinskega proračuna

Drugi prihodk i iz javnofinančnih sredstev

7601 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prihodk i od staršev

Prihodk i iz tržne dejavnosti

Izredni prihodk i

7602 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev  na tujem trgu

7603
Prihodki od donacij, namenjenih pokrivanju stroškov proizvodov in 
storitev

7604
Prihodki od porabe ali odprave dolgoročnih rezervacij, oblikovanih za 
pokrivanje odhodkov, nastalih v zvezi s prodanimi proizvodi in 

7609 Prihodki od uporabe proizvodov in storitev za lastne potrebe

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0

7620 Prihodki od obresti

7621 Prihodki od prevrednotenja obv. in terjatev zaradi ohranitve vrednosti

7622 Prihodki od prevrednotenja naložb zaradi ohranitve vrednosti

7623 Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku

7624 Prihodki od prodaje finančnih naložb

7625 Prihodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij

7628 Prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobij

7629 Drugi finančni prihodki

763 IZREDNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0

7630 Nenamenske donacije

7631 Prejete kazni in odškodnine

7639 Drugi izredni prihodki  

764 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0

7640
Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in OOS

7641 Odpisi obveznosti iz prejšnjih let

7649 Drugi prevrednotovalni prihodki

PRIHODKI - ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 0 0

PRIHODKI - ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORABA PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET ZA KRITJE ODHODKOV 0 0 0 0 0 0 0

IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA z upoštevanjem davka od dohodka in brez 
upoštevanja odhodkov, ki so bili pokriti v breme presežkov iz preteklih let

0 0 0 0 0 0 0

Pripravil: 

Podpis:       

Žig: Odgovorna oseba:

Tel. št.: 
Podpis:

Kraj in datum: 

PRIHODKI OD POSLOVANJA
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU S POVZETKOM CILJEV IZ STRATEGIJ –  

DEJAVNOSTI  PRAVNE OSEBE 

Naziv zavoda: 

Davčna številka: 

Matična številka: 

Šifra proračunskega uporabnika: 

Številka podračuna: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Spletna stran šole: 

Dejavnost zavoda: 

Povzetki ciljev iz strategij: 

2. PRIKAZ LETNIH CILJEV 

Prikažemo letne cilje šole. 

3. ZAKONSKE PODLAGE 

Zakonski, podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo pripravo finančnega načrta:  

− Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011 in 100/2011-ZDIU2012 ), 

− Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 ZJF C),  

− Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), 

− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS,  št.  115/2002, 21/2003, 134/2003, 

126/2004,120/2007,124/2008, 58/2010 (60/2010-popr.), 104/2010 in 104/2011), 

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 – 

UPB5, 101/07, 36/08, 58/09, 64/09 popr. in 65/09 popr., 20/2011, 40/2012-ZUJF, 

57/2012-ZPCP-2D), 

− Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 

proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),  

− Akt o ustanovitvi,  

− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/2006-ZUE, 138/06, 120/07, 112/2009, 58/10 

in 97/2012).                                                                                                         
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4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO             

ZASTAVLJENE CILJE 

− Ohranjanje deleža tržne dejavnosti, vsaj na višini lanskoletne, ki je  __ %. 

− Obvladovanje stroškov glede na načrt in pozitivno poslovanje, kar pa ne sme negativno 

vplivati na strokovno delo  zaposlenih. 

− Investicije: realizacija načrta investicij za leto 2013. 

− Kadrovsko spremljanje stanja zaposlenih.   

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali temeljna ekonomska izhodišča in 

predpostavke, ki veljajo za pripravo državnega in občinskih proračunov. Pri načrtovanju nam 

je bila v pomoč tudi jesenska napoved gospodarskih gibanj UMAR 2012. Jesenska napoved 

temelji na predpostavkah o poslabšanju gospodarskih razmer in zaostrenih pogojih na 

finančnih trgih evrskega območja ter nadaljevanju fiskalne konsolidacije v Sloveniji. 

Usmeritve in kvantitativni okviri za načrtovanje v 2013:

− Rast materialnih stroškov je v mejah letne rasti cen in predvidene inflacije, ki je v 

naslednjih dveh letih predvidena v višini  2 % oz. za leto 2013 so  po navodilih občine 

ustanoviteljice materialni stroški brez povišanja oz. realno glede na nujne potrebe. 

− Plače se znižajo v skladu z ZUJF-om, za vse nove zaposlitve si morajo zavodi pridobiti 

soglasje ustanovitelja ali pristojnega ministrstva. Osnova za načrtovanje so januarske 

plače 2013 po podatkih KPIS-a. 

− Napredovanja po nazivih in plačnih razredih v skladu z ZUJF-om. 

− Regres za LD se načrtuje v skladu z ZUJF-om. 

− Ostali stroški dela (prehrana, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, 

odpravnine, …) v skladu z ZUJF-om. 

− Povračila stroškov (dnevnice, potni stroški, terenski dodatek) v skladu z ZUJF-om. 

Ostale pomembne komponente: 

− Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2012/13; 

− soglasje k Sistemizaciji delovnih mest v OŠ, ki ga je izdalo MIZŠ za šolsko leto 2012/13 

ter soglasje občine ustanoviteljice za dodatne zaposlitve, ki se pokrivajo iz občinskega 

proračuna in iz lastnih sredstev; 

− obseg programa, število oddelkov, število otrok, število zaposlenih; 

− sredstva iz občinskega proračuna; 

− cenik Ministrstva za šolstvo in šport za materialne stroške; 

− interne cene storitev (prehrana, najemi, …); 

− prihodki in izdatki za razne projekte (Shema šolsko sadje, Zdrav življenjski slog,…); 

− predračuni za investicijska vlaganja in investicijska vzdrževalna dela; 



Priloga 1 

 
 

− izredni prihodki.  

 

 Zanimiv in koristen je lahko grafični prikaz števila otrok in zaposlenih za nekaj le nazaj. 

 

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH FINANČNIH KATEGORIJ – POJASNILA K 

FINANČNEMU NAČRTU – DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA LETO 2013 

A. Načrtovani prihodki 

Celotne prihodke za leto 2013 načrtujemo v višini______  EUR in bodo za ____% višji/nižji 

od doseženih v letu 2012.  Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo_________EUR, 

finančni prihodki___________EUR, drugi prihodki __________EUR in prevrednotovalni 

poslovni prihodki _________EUR.  Med prihodki od poslovanja načrtujemo  prihodke iz 

državnega proračuna v višini _______EUR, sredstva iz občinskega proračuna v višini 

_______EUR ter druge prihodke v višini _______EUR. Struktura načrtovanih prihodkov za 

leto 2013 v primerjavi z letom 2012 je prikazana na spodnjem grafu. 

 

 

Med prihodki iz državnega proračuna pomenijo največji delež prihodki za plače in   

nadomestila plač, načrtujemo jih v višini ___________EUR in so _____% višji/nižji glede na      

preteklo leto. 

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi prihodki (bistvena odstopanja glede na realizirane 

prihodke v letu 2012):_______________. 

 

 

 



Priloga 1 

 
 

B. Načrtovani odhodki 

Celotne odhodke za leto 2013 načrtujemo v višini ______  EUR in bodo za ____% višji/nižji 

od doseženih v letu 2012.  Stroški blaga, materiala in storitev znašajo _____EUR, stroški 

dela________EUR, stroški amortizacije__________EUR, rezervacije_______EUR, drugi 

stroški_________EUR, finančni  odhodki_____EUR, drugi odhodki_______EUR ter 

prevrednotovalni odhodki______EUR. Struktura načrtovanih odhodkov leta 2013 v 

primerjavi z letom 2012 je prikazana na  spodnjem grafu. 

 

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi odhodki (bistvena odstopanja glede na realizirane 

odhodke v letu 2011):_______________. 

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev  

V višini _________EUR načrtujemo stroške blaga, materiala in storitev za leto 2013 v 

celotnem zavodu in bodo za ___% višji/nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne 

načrtovane odhodke zavoda je ____%. 

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi stroški blaga, materiala in storitev (bistvena 

odstopanja glede na realizirane stroške v letu 2012): _______________. 

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2013 so ______  EUR in bodo za ___% 

višji/nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda je 

____%. 

Število zaposlenih se bo v primerjavi z letom 2012 povečalo-zmanjšalo za  _____delavcev in 

doseglo _____delavcev.   
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Pojasnimo in prikažemo lahko tudi strukturo pedagoških delavcev po nazivih, uvrstitev 

delavcev po plačnih razredih, po izobrazbi in podobno. 

 

Druga pojasnila v zvezi z načrtovanimi stroški dela (bistvena odstopanja glede na realizirane 

stroške dela v letu 2012): ________________. 

Načrtovani stroški amortizacije 

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah je ______ EUR. Amortizacija, ki bo 

vračunana v ceno, pa _____  EUR, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za 

sredstva, prejeta v upravljanje, ______  EUR, in del amortizacije, ki bo knjižen v breme 

sredstev prejetih donacij za OS , ______ EUR. 

C. Načrtovani poslovni izid 

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 

izkazuje pozitivni/negativni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki/presežek 

odhodkov nad prihodki v višini _________  EUR. Načrtovani  poslovni izid je za ____ % 

višji/nižji od doseženega v letu 2012. 

7.  DRUGA POJASNILA 

Druga pojasnila, ki niso v ostalih točkah. 

 

POJASNILO K FINANČNEMU NAČRTU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO 

OBRAČUNSKIH KONTIH 

Priloga: Tabela 1: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih za leto 2013 

Pojasnimo bistvena odstopanja (med načrtovanim za 2013 in realiziranim v 2012) in druge 

posebnosti, ki bodo imele vpliv na poslovanje v letu 2013 na ravni celotnega zavoda. 

 

POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2013  

Priloga: Tabela 2: Načrt investicijskih vlaganj v letu 2013 

Pojasnimo načrtovane nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave. 
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POJASNILO K NAČRTU INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL 

Priloga: Tabela 3: Načrt investicijsko vzdrževalnih del v letu 2013 

Pojasnimo investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo v letu 2013 

 

Datum:_____________ 

Pripravil:                Odgovorna oseba 

                                                                              Ime in priimek, ravnatelj 

____________________           ____________________ 
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Prvi spremni dopis k anketi 

 

Spoštovan-a računovodja! 

Sem Bernarda Žvorc, podiplomska študentka na UP Fakultete za management Koper in 

računovodkinja na osnovni šoli. Pripravljam magistrsko nalogo, v kateri proučujem finančne 

načrte v osnovnih šolah. Prosim Vas, da mi pri tem pomagate, tako da izpolnite anketo o 

finančnem načrtovanju. Anketo sem poslala na vse osnovne šole v Sloveniji. Anketa je 

spletna, kar pomeni, da je ni potrebno nikamor pošiljati, vaši odgovori pa se bodo shranili 

takoj, ko boste odgovorili na vsa vprašanja. Spletna anketa se nahaja na povezavi 

Http://www.1ka.si/a/7858. 

Anketa je popolnoma anonimna, rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne 

namene, kar pomeni, da naziv šole in odgovori ne bodo nikjer objavljeni. 

Vaše cenjene odgovore (tudi v primeru, ko ne izdelujete finančnega načrta), pričakujem 

čimprej. 

Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč! 

Prijazen pozdrav,  

Bernarda Žvorc 
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Drugi spremni dopis k anketi 

 

Spoštovan-a računovodja! 

Sem Bernarda Žvorc, podiplomska študentka na UP Fakultete za management Koper in 

računovodkinja na osnovni šoli. Pred dnevi sem vas prosila za pomoč pri pripravi 

magistrske naloge, v kateri proučujem finančne načrte v osnovnih šolah.  

Vsem, ki ste izpolnili anketo,  se najlepše zahvaljujem.  

Da bi bili podatki čim bolj realni,  vzorec pa dovolj velik, še enkrat prosim vse, ki še 

niste izpolnili ankete o finančnem načrtovanju, da jo izpolnite. 

Anketo sem poslala na vse osnovne šole v Sloveniji. Anketa je spletna, kar pomeni, da je ni 

potrebno nikamor pošiljati, vaši odgovori pa se bodo shranili takoj, ko boste odgovorili na vsa 

vprašanja. Spletna anketa se nahaja na povezavi Http://www.1ka.si/a/7858. 

Rada bi poudarila, da je anketa popolnoma anonimna, rezultate bom uporabila izključno v 

raziskovalne namene, kar pomeni, da naziv šole in odgovori ne bodo nikjer objavljeni. 

Vesela bom, če mi boste vaše cenjene odgovore (tudi v primeru, ko ne izdelujete finančnega 

načrta) posredovali čim prej. 

Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč! 

Prijazen pozdrav,  

Bernarda Žvorc 
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Povezanost izobrazbe in  vsebinske ustreznosti finančnega načrta 

 

 
  

  
Nepopoln 

finančni 
načrt 

Popoln 

finančni 
načrt 

Skupaj 

Srednja 
Število 29 7 36 

Odstotek 24,17% 25,93% 24,49% 

Višja 
Število 60 15 75 

Odstotek 50,00% 55,56% 51,02% 

Visoka, univerzitetna 
Število 31 5 36 

Odstotek 25,83% 18,52% 24,49% 

Skupaj 
Število 120 27 147 

Odstotek 100,00% 100,00% 100,00% 

hi kvadrat 0,643 

g 2 

p 0,725 
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KMO test vzorčne ustreznosti za komuniciranje 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera vzorčne 
ustreznosti 

0,906 

Bartlettov preizkus 
sferičnosti 

hi-kvadrat 811,9 

g 15 

p 0 
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Komuniciranje – komunalitete 

 

Komuniciranje 
Začetne 

vrednosti 

Končne 
vrednosti 

Komunikacija 1 0,824 

Sodelovanje 1 0,874 

Spoštovanje 1 0,756 

Pretok informacij  1 0,732 

Medsebojna strokovna podpora  1 0,744 

Zaupanje 1 0,786 
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Komuniciranje - delež pojasnjene variance z eno komponento 

 

Komponenta 

Začetne vrednosti Končne vrednosti 

Skupaj 
Variance 

% 
Kumulativa 

% 
Skupaj 

Variance 
% 

Kumulativa 
% 

1 4,716 78,607 78,607 4,716 78,607 78,607 

2 0,445 7,414 86,021       

3 0,307 5,109 91,13       

4 0,23 3,838 94,968       

5 0,172 2,867 97,834       

6 0,13 2,166 100       
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Komuniciranje - komponentne uteži 

 

  
Komponenta 

1 

Sodelovanje med ravnateljem in računovodjo je: 0,935 

Komunikacija med ravnateljem in računovodjo je: 0,908 

Zaupanje med ravnateljem in računovodjo je: 0,887 

Spoštovanje med ravnateljem in računovodjo je: 0,87 

Medsebojna strokovna podpora med ravnateljem in 
računovodjo je: 0,862 

Pretok informacij med ravnateljem in računovodjo je: 0,856 
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Ocena zadovoljstva s komunikacijo med računovodjo in ravnateljem glede na ustreznost 
finančnega načrta: t-preizkus za neodvisna vzorca 

 

  

Vsota 
vsebine 
finančnih 
načrtov 

N 
Aritmetičn
a sredina 

Standardni 
odklon 

t g p 

Komuniciranje med 
računovodjo in 
ravnateljem 

Nepopoln 
finančni 
načrt 118 4,322 0,72263 

-1,576 144 0,117 
Popoln 
finančni 
načrt 28 4,5536 0,58629 
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Korelacija med komuniciranjem in vsebinsko ustreznostjo finančnega načrta 

 

    
Komuniciranje 

med računovodjo 
in ravnateljem 

Vsota vsebine 
finančnih načrtov 

Komuniciranje med 
računovodjo in 
ravnateljem 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 1 ,164(*) 

p   0,048 

N 146 146 

Vsota vsebine finančnih 
načrtov 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient ,164(*) 1 

p 0,048   

N 146 148 

* Stopnja značilnosti pri 0,05 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 12 

 
 

Korelacija med razumljivostjo zakonov, pravilnikov, navodil in vsebinsko ustreznostjo 

finančnega načrta 

 

    

Zakoni, pravilniki in 
navodila, ki 

opredeljujejo 
finančne načrte, so 
dovolj razumljivi. 

Vsota 
vsebine 

finančnih 
načrtov 

Zakoni, pravilniki in 
navodila, ki opredeljujejo 
finančne načrte, so dovolj 
razumljivi. 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 1 ,196(*) 

p   0,017 

N 148 148 

Vsota vsebine finančnih 
načrtov 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient ,196(*) 1 

p 0,017   

N 148 148 

* Stopnja značilnosti pri 0,05 
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Povezanost revizije in vsebinske ustreznosti finančnega načrta – hi kvadrat preizkus 

 

Revizija   

Vsota vsebin finančnih 
načrtov 

Skupaj Nepopoln 

finančni 
načrt 

Popoln 

finančni 
načrt 

1 x letno 
Število 42 7 49 

Odstotek 35,00% 25,00% 33,10% 

Na 3 leta 
Število 56 13 69 

Odstotek 46,70% 46,40% 46,60% 

Na manj kot 3 leta ali 
nikoli 

Število 22 8 30 

Odstotek 18,30% 28,60% 20,30% 

Skupaj 
Število 120 28 148 

Odstotek 100,00% 100,00% 100,00% 

hi- kvadrat 1,86 

g 2 

p 0,395 
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Korelacija med oceno informacijskega sistema in vsebinsko ustreznostjo finančnega 

načrta 

 

    

Informacijski sistem, ki ga 
uporabljamo za podporo 

računovodskim funkcijam, nam 
nudi popolno informacijsko 

podporo za delo. 

Vsota 
vsebine 

finančnih 
načrtov 

Informacijski sistem, ki 
ga uporabljamo za 
podporo 
računovodskim 
funkcijam, nam nudi 
popolno informacijsko 
podporo za delo. 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 1 -0,098 

p   0,235 

N 
148 148 

Vsota vsebine 
finančnih načrtov 

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient -0,098 1 

p 0,235   

N 148 148 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 15 

 
 

Navodila za pripravo finančnega načrta – frekvenčna porazdelitev 

 

  

Ustanovitelj 
(občina) 

MIZŠ Nihče  Drugo 

Delež % Delež % Delež % Delež % 

ni izbran 44 29,90% 114 77,60% 108 73,50% 128 87,10% 

izbran 103 70,10% 33 22,40% 39 26,50% 19 12,90% 

Total 147 100,00% 147 100,00% 147 100,00% 147 100,00% 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 16 

 
 

Uporabnost predračunskih izkazov v finančnem načrtu – opisne statistike 

 

  N Minimum Maximum 
Arit. 
sred. 

Stand. 
Odklon 

Finančni načrt -IPO določenih 
uporabnikov 148 1 5 4,09 1,036 

Finančni načrt -IPO določenih 
uporabnikov po denarnem toku 

148 1 5 2,78 1,259 

Skupaj 148         

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 17 

 
 

Vpeljava enotnega finančnega načrta – opisne statistike 

 

  N Minimum Maximum 
Arit. 
sred. 

Stand. 
odklon 

Vpeljava enotnega modela 
finančnega načrta v šolstvu bi 
pozitivno vplivala na 
transparentnost računovodskih 
informacij. 148 1 5 4,26 0,985 

 Model finančnega načrta je 
smiselno vpeljati z razloga dviga 
kakovosti finančnega načrta. 

148 1 5 4,28 0,879 

Vpeljava modela finančnega načrta 
bi vplivala na večjo primerljivost 
med šolami. 148 1 5 4,34 0,966 

Skupaj 148         

 


