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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1.1 Računovodske usmeritve 
Naj vsebujejo vsaj: 

• načela sestavljanja računovodskih izkazov, 
• zakonsko in drugo pravno podlago za sestavo računovodskih izkazov,  
• vrednotenje,  
• navedbo ali je visokošolski zavod davčni zavezanec,  
• sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter lastno 

dejavnost ter ključe (formule) za delitev stroškov na koncesijo in drugo. 
 

1.2 Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom 

1.2.1 Bilanca stanja 
S preglednicami in pojasnili se obrazloži postavke iz bilance stanja z obvezno obrazložitvijo: 

– namenov, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo 
dolgoročnih rezervacij po namenih, 

– vzrokov za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki ali prihodkov nad odhodki, 
– metode vrednotenja zalog, 
– podatkov o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih 

neplačila, 
– podatkov o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila, 
– virov sredstev, uporabljenih za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena 

dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila), 
– naložb prostih denarnih sredstev, 
– razlogov za pomembnejše spremembe stalnih sredstev, 
– namenov porabe sredstev, izkazanih na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah, 
– vrste postavk, ki so zajete v znesku zabilančnih sredstev, 
– podatkov o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih 

sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ter 
– drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja 

visokošolskega zavoda. 

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 
S preglednicami in pojasnili se obrazloži postavke iz izkaza prihodkov in odhodkov z obvezno 
obrazložitvijo: 

– prihodkov in odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb (študijskih 
programih s koncesijo) in lastni dejavnosti, razčlenjene po vrstah (SRS 36); 

– posrednih stroškov in njihove razporeditve na dejavnosti posameznih negospodarskih javnih 
služb (na področju koncesij po posameznih študijskih programih s koncesijo) in lastno dejavnost 
(SRS 36),  

– obračunane in porabljene amortizacije po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb 
in lastni dejavnosti (SRS 36), 

– prejetih in porabljenih namenskih sredstev po namenih ter znotraj teh sredstev posebej prejetih  
in porabljenih proračunskih sredstvih (SRS 36), 

– ugotovljenega in razporejenega presežka prihodkov oziroma ugotovljenega in pokritega 
presežka odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti 
(SRS 36), 

–  vzrokov za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki ali prihodov nad odhodki v izkazu 
prihodkov in odhodkov in iz katerih virov so nastali presežki prihodkov nad odhodki, 

– deleža sredstev za plače v celotnih odhodkih, z navedbo povprečne vrednosti plače, števila 
zaposlenih, in povprečnega deleža delovnega časa, ki ga zaposleni »oddelajo« na dejavnosti s 
koncesijo, 

– drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja visokošolskega zavoda. 
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1.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 
Vsebinska obrazložitev porabe sredstev, dodeljenih na podlagi uredbe, naj vključuje obrazložitev 
prihodkov in odhodkov: 

– študijske dejavnosti po vrstah izdatkov (plače, izdatki za blago in storitve, drugo), naveden naj bo 
tudi delež sredstev za izvajanje študijskih programov, pridobljenih (porabljenih) na podlagi 
razpisov za dodelitev sredstev za razvojne naloge, 

– univerzitetnega športa, 
– razvojnih nalog, 
– raziskovalne dejavnosti, 
– knjižnice, 
– interesnih dejavnosti študentov in 
– drugih nalog.  

Obrazložiti je treba vse večje razlike v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom za leto 2008 in 
razloge zanje, ter porabo sredstev v primerjavi z letom 2007. 
 
Obrazložiti je treba tudi morebitni presežek prihodkov nad odhodki oz. presežek odhodkov nad 
prihodki pri izvajanju študijskih programov s koncesijo (študijska dejavnost) ter način njegove porabe 
oz. pokritja. 

1.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 
Vsebinska obrazložitev namena prejema in porabe sredstev. Še posebej je treba omeniti tista 
sredstva, ki so bila porabljena za izvajanje študijskega programa s koncesijo oz. za zagotavljanje 
pogojev za njegovo izvajanje. 
 

1.5 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev 
 

1.5.1 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008  po virih sredstev za izvajanje študijskih 
programov s koncesijo 

 
 Prihodki v 

EUR 
Odhodki v 

EUR 
Prihodki v % Odhodki v %

MVZT – sredstva za 
izobraževalno dejavnost - 
uredba  

416.831,67 423.159,19 0,34 0,39

MVZT oz. ARRS – 
sredstva za raziskovalno 
dejavnost 

23.563.46 0,02 

Drugi proračunski viri 
(druga ministrstva in 
proračuni lokalnih 
skupnosti) 

                      
170.241,82 

 

79.430,22 0,14 0,08

Evropski proračun, razpisi 
izven proračuna RS 
(komunitarni programi)* 

 

Druga sredstva za 
izvajanje dejavnosti javne 
službe 

628.619,97 581.689,74 0,49 0.53

Sredstva od prodaje blaga 
in storitev na trgu (lastna 
dejavnost) 

4.198,30 1.020,00 0,01 

Skupaj 1.243.455,22 1.085.299,15 100 100
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  * Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh Gospodarske zbornice 
Slovenije. http://www.gzs.si/slo//15320 
 
Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže še prihodke od intelektualnih 
storitev ter od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:  

Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov iz 
tržne dejavnosti 

Prihodki od intelektualnih 
storitev 

Prihodki od sodelovanja z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja* 

Drugo 

Skupaj 

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni 
skladi, zbornice in druge pravne osebe. 
 

1.5.2 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008  po virih sredstev za visokošolski zavod: 
 

 Prihodki v 
EUR 

Odhodki v 
EUR 

Prihodki v % Odhodki v %

MVZT – sredstva za 
izobraževalno dejavnost - 
uredba  

416.831,67 423.159,19 0,34 0,39

MVZT oz. ARRS – 
sredstva za raziskovalno 
dejavnost 

23.563.46 0,02 

Drugi proračunski viri 
(druga ministrstva in 
proračuni lokalnih 
skupnosti) 

                      
170.241,82 

 

79.430,22 0,14 0,08

Evropski proračun, razpisi 
izven proračuna RS 
(komunitarni programi)* 

 

Druga sredstva za 
izvajanje dejavnosti javne 
službe 

628.619,97 581.689,74 0,49 0.53

Sredstva od prodaje blaga 
in storitev na trgu (lastna 
dejavnost) 

4.198,30 1.020,00 0,01 

Skupaj 1.243.455,22 1.085.299,15 100 100
  * Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh Gospodarske zbornice 
Slovenije. http://www.gzs.si/slo//15320 
 
Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže še prihodke od intelektualnih 
storitev ter od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:  

Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov iz 
tržne dejavnosti 

Prihodki od intelektualnih 
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storitev 

Prihodki od sodelovanja z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja* 

Drugo 

Skupaj 

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni 
skladi, zbornice in druge pravne osebe. 
 

1.6 Drugo 
Vpiše se popis vseh sredstev, izplačanih na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav, 
ter vir sredstev, iz katerega so bile obveznosti poravnane. Drugo vsebino določi visokošolski zavod. 
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