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1 UVOD
1.1 EKONOMIKA PODJETJA
Kaj je ekonomika?
Glas (2000) opredeljuje Ekonomiko kot nauk o gospodarjenju, ki je zelo praktična veda, saj
obravnava številne stvari, ki se nas v življenju neposredno tičejo in o katerih moramo
razmišljati vsak dan.
V življenju si moramo odgovoriti na marsikatera vprašanja. »Kateri poklic naj si izberemo?
Kakšen zaslužek nam obeta posamezni poklic? Ali lahko najdemo s tem poklicem zaposlitev?
Kaj si lahko gospodinjstvo privošči s svojimi prihodki? Zakaj se cene dobrin višajo? Kako bi
lahko v gospodinjstvu povečali prihodke? Kaj moramo storiti, da bi lahko kupili nov
avtomobil? Zakaj je cena avtomobila takšna« (Glas, 2000, 8)? Zakaj država določa visoke
davke in trošarine? Zakaj podjetja zadnje čase reklamirajo določene izdelke?
»Vidimo, da se ekonomika ukvarja z zadevami, povezanimi s posamezniki, gospodinjstvi,
političnimi in ekonomskimi ukrepi ter z raznimi poslovnimi odločitvami podjetij. Prav zato da
bi razumeli delovanje vseh teh osebkov in se tudi primerno pripravili ter da bi si iz vsega
pridobili kar največjo korist, je smiselno preučevati ekonomiko« (Glas, 2000, 8).
»Ekonomika se ukvarja z ekonomskimi problemi, ki nastopajo vselej, kadar ni mogoče
zadovoljiti potreb, ker za to ni dovolj virov. Vsaka družba, vsako podjetje in vsak posameznik
se spopadajo s problemi, ki imajo vzrok v neomejenih željah in potrebah na eni in v omejenih
možnostih na drugi strani« (Boltavzer, 2000, 12).
Če bi lahko proizvajali neskončne količine vsakih dobrin in če bi lahko človeške potrebe
popolnoma zadovoljiti, bi bilo življenje povsem drugačno. Vsakdo bi dobil toliko, kolikor bi
želel, zato ne bi bilo pomembno, ali ravnamo izrazito premišljeno, vseeno bi bilo, kako bi
dobrine in dohodke razdeljevali med posameznike in družbo. Značilnost omejitve dobrin v
današnji družbi je cena, ki jo je treba plačati za te dobrine, da jih dobimo oziroma
uporabljamo.
Ekonomika podjetja kot ekonomska veda in praktična dejavnost proučuje gospodarske pojave
v posameznem podjetju in njegove povezave z drugimi organizacijami v domačem in
mednarodnem okolju z namenom, da se z umnim, premišljenim in načrtnim gospodarjenjem
dosežejo kar najboljši izid poslovanja. Njen namen je pojasniti značilnosti gospodarskih
pojavov, poiskati pravilnosti in zakonitosti, po katerih se ti pojavi odvijajo in razviti načela,
po katerih se je treba ravnati, da bi bil poslovni proces podjetij v danih okoliščinah čim bolj
uspešen.
Ekonomika podjetja išče načela in zakonitosti, ki se pojavljajo v tako opredeljenem procesu
reprodukcije, vse z namenom odkrivati možnosti vplivanja na uspešnost gospodarjenja v
podjetjih ter preučuje ekonomske probleme, ki nastajajo zaradi omejenosti proizvodnih virov.
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1.2 VSEBINA PREDMETA EKONOMIKA PODJETJA – EKP
Pri predmetu Ekonomika podjetja bomo spoznali ekonomske pojme in procese, tržne
zakonitosti in njihov vpliv na dogajanja v sodobni družbi. Naučili se bomo sprejemati
pravilne ekonomske in poslovne odločitve v pogojih tržnega gospodarstva. Vzpostavili bomo
pravilen odnos do obvladovanja stroškov kot temelja poslovne uspešnosti.
Osnovno ekonomsko dogajanje je danes odvisno od trga, na katerem se vzpostavlja
medsebojno prepleteni gospodarski odnos med kupci in prodajalci, ki se na njem pojavljajo.
V središču teh odnosov sta ponudba in povpraševanje, ki vplivata na prodajo ali nakup
posameznih dobrin in tako opredeljujeta delovanje tržnega gospodarstva. Konkurenca na trgu
vzpostavi delovanje tržnih zakonov.
Ugotovili bomo, v katerih primerih se pojavlja na trgu popolna in v katerih primerih
nepopolna konkurenca ter pojasnili ekonomske zakonitosti, ki delujejo v pogojih popolne in
nepopolne konkurence. Ugotavljali bomo, kako država uravnava pomanjkanje konkurence.
Seznanili se bomo z načinom oblikovanja prodajnih cen in kriteriji, ki vplivajo na to
oblikovanje. Spoznali bomo, v katerih primerih se v podjetju poslužujejo strategije visokih
cen in kdaj nizkih cen.
Pri študiju bomo opredelili pojem premoženja v podjetju in spoznali oblike, v katerih se to
premoženje pojavlja. Ugotovili bomo, kako pride podjetje do sredstev in čigava so ta sredstva.
Spoznali bomo Slovenske računovodske standarde in si ogledali strukturo in pomen
bilance stanja, ki jo bomo s praktičnimi primeri na spletu tudi komentirali. Na podlagi
bilance stanja bomo izračunali vrednost podjetja na določen dan.
Spoznali bomo pomen stroškov, izvedli prenos izvirnih stroškov na prenesene. Izračunali
bomo nabavno vrednost materiala, utemeljili stroške amortizacije in izračunali plačo
zaposlenega in stroške delodajalca. Spremljali bomo stroške po stroškovnih mestih in po
stroškovnih nosilcih. Spoznali bomo vpliv obsega proizvodnje na stalne stroške in na lastno
ceno izdelkov. Izračunali bomo prag ekonomičnega poslovanja in s pomočjo mejnih stroškov
utemeljili upravičenost povečevanja obsega proizvodnje.
Srečali se bomo s kalkulacijami in jih razdelili glede na čas izdelave in obseg učinkov.
Določili bomo strukturo in izbrali postopek izračuna lastne cene izdelka. Opredelili bomo
delitvene kalkulacije in kalkulacije z dodatki in jih ponazorili s praktičnimi primeri. Seznanili
se bomo z davkom na dodano vrednost in ga pravilno uporabili.
Pri študiju bomo spoznali temeljne računovodske izkaze, se jih naučili brati in razumeti.
Opredelili bomo merila za poslovno uspešnost podjetja in definirali osnovne ekonomske
kazalnike uspešnosti poslovanja.
Spoznali bomo obseg in značilnosti tako domačega kot mednarodnega plačilnega prometa.
Opredelili bomo vrste plačilnih instrumentov in utemeljili njihovo uporabo.
 Več najdete na naslovu:
http://www.visjales-mb.org/prenova/katalogi/15_KZ_EKP.xml
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2 TRG IN KONKURENCA
V tem poglavju bomo spoznali značilnosti trga v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kako se
obnašajo potrošniki in ponudniki v tržnem sistemu. Pojasnili bomo pojem konkurence in njen
vpliv na način in učinkovitost delovanja trga. Na primerih bomo ugotavljali, kdaj obstaja na
trgu popolna in kdaj nepopolna konkurenca in pojasnili ekonomske zakonitosti, ki delujejo v
pogojih popolne in nepopolne konkurence. Ugotavljali bomo, kakšne negativne posledice za
gospodarstvo in za potrošnike lahko povzroči pomanjkanje konkurence.
Utemeljili bomo, kakšna je vloga države pri zagotavljanju in varovanju konkurence, kako
lahko država vpliva na povečanje ponudbe in s tem na oblikovanje tržnih cen.
Spoznali bomo, kaj vse vpliva na povpraševanje po dobrinah in na drugi strani, kaj so
ponudniki pripravljeni ponuditi trgu in po kakšnih cenah. Odgovorili bomo na vprašanje, kaj
se zgodi ob preveliki oz. ob premajhni ponudbi in kaj ob prevelikem oz. ob premajhnem
povpraševanju.
Grafično bomo prikazali krivulji povpraševanja in ponudbe in spremembe le teh ter opisali
proces oblikovanja tržnega ravnotežja.
Opisali bomo, kako dogajanja na trgu vplivajo na poslovanje podjetij, kakšen je vpliv
ponudbe in povpraševanja na oblikovanje cen in na odločitve podjetij, kaj bodo proizvajala.
Pogledali bomo, kako prodajni pogoji vplivajo na oblikovanje prodajne cene in v katerih
primerih lahko podjetje vodi politiko visokih cen in kdaj politiko nizkih cen.
2.1 TRG V SODOBNEM TRŽNEM GOSPODARSTVU
Trg se je v zgodovini človeštva razvil postopoma iz naključne menjave presežkov med
plemeni v davni zgodovini, ko so menjavali eno dobrino za drugo (drobnico za žito).
Postopno se je uveljavil denar kot menjalno sredstvo, s čimer se je menjava zelo olajšala. S
trgovanjem se je začela ukvarjati določena skupina ljudi, kar danes predstavlja trgovino kot
pomemben gospodarski sektor (Glas, 2000, 70).
Trg je predvsem medsebojno prepleten gospodarski odnos med kupci in prodajalci, ki se na
njem pojavljajo. V središču teh odnosov sta ponudba in povpraševanje, ki ob določeni ceni,
na določenem mestu (trgu) in v določenem času vplivata na prodajo ali nakup posameznih
dobrin. Ponudba in povpraševanje nista vedno enaki, tako da premajhna ponudba na trgu
spodbuja k zviševanju prodajnih cen dobrin, prevelika ponudba pa vodi k zniževanju cen leteh. Način in učinkovitost delovanja trga sta danes opredeljena predvsem s konkurenco.
Trg je danes dejansko množica različnih ustanov, ki s svojim mehanizmom omogoča
organizirani in stalni stik med kupci in prodajalci (npr. trgovske družbe, banke, borze, sejmi,
tržnice ipd.).
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Za razvito tržno gospodarstvo so značilni naslednji pojavi:
- pretežno privatna lastnina kapitala oziroma lastnik je znan,
- delovanje mnogih ekonomskih zakonov kot tržnih (blagovnih) zakonov,
- trg s konkurenco med proizvajalci omogoča tehnološki napredek in razvoj,
- odgovore na vprašanja kaj, kako, za koga in po kakšnih cenah bomo proizvajali, nam
dajeta ponudba in povpraševanje,
- v pogojih nepopolne konkurence posamezniki (monopoli) zaradi vpliva na cene rušijo
zakone ponudbe in povpraševanja,
- današnje razvito tržno gospodarstvo ni popolno konkurenčno, saj gre za mešanico
državnih in privatnih podjetij, kjer si oboji prizadevajo za vpliv na tržišče in na cene,
- država ima pri uveljavljanju in varovanju konkurence pomembno vlogo, ki se odraža v
zakonih, ki določajo okvire nastopanja na trgu,
- zasebna podjetja se združujejo v koncerne, truste, kartele, holdinge, multinacionalke,
država pa sprejema zakone, s katerimi bolj ali manj posega v gospodarske dejavnosti.
2.1.1 Notranji trg EU
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 je trg Evropske unije postal tudi notranji
trg Slovenije.
 Več najdete na naslovu: http://evropa.gov.si/slovenija-clanica/

»Skupni notranji trg je eden izmed temeljev Evropske unije. Vzpostavitev enotnega
evropskega gospodarskega prostora, zasnovanega na skupnem trgu, je bil osnovni cilj Rimske
pogodbe (25. marca 1957), ki ga v 2. členu določa na naslednji način: »Z ustanovitvijo
skupnega trga in postopnim usklajevanjem gospodarskih politik držav članic je osnovna
naloga Skupnosti, da v vseh državah skupnosti spodbuja harmoničen razvoj gospodarskih
dejavnosti, neprekinjeno in uravnoteženo širjenje, povečevanje stabilnosti, pospešuje dvig
življenjskega standarda ter tesnejše odnose med državami, ki ji pripadajo. Temelj skupnega
trga
je
prost
pretok
blaga,
storitev,
oseb
in
kapitala«
(http://www.dolceta.eu/slovenija/Mod1/IMG/pdf/Uvod_v_zakonitosti_notranjega_trga_EU.p
df).
2.1.2 Svobodni trg
Svobodni trg pomeni svobodo gibanja dobrin, storitev, kapitala in ljudi. Dobrine in storitve se
prosto prodajajo, ne glede na nacionalne meje ali carine. Svobodni trg pomeni za potrošnika
in proizvajalce večjo izbiro proizvodov in svobodno konkurenco.
Večja izbira lahko vpliva na povečanje razvoja poslovanja zaradi neposrednega pristopa do
tega trga. S povečanim številom potencialnih potrošnikov in prodajalcev se posli lahko
specializirajo, povečuje se število proizvodov in storitev na trgu.
Če je v neposredni konkurenci več podjetij, morajo biti le-ta še bolj konkurenčna. Morda
bodo morala celo znižati cene svojih proizvodov in storitev, npr. cene avtomobilov izven EU
zaradi zmanjševanja cen primerljivih avtomobilov v EU. Ukinitev meja in uvedba evra ima za
posledico lažjo primerjavo cen.
☺ Razmislite kakšen je obseg in pomen današnjega trga.
☺ Kdaj lahko govorimo o notranjem trgu?
6
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☺ Kaj je vstop Slovenije v EU doprinesel trgu in gospodarstvu v Sloveniji?
2.2 KONKURENCA
Konkurenca je sestavni del tržnega gospodarstva. Preko konkurence delujejo tržni zakoni ponudba in povpraševanje.
Proizvajalci želijo osvojiti tržišče in na trgu prodati svoje proizvode po najvišji možni ceni,
medtem ko kupci želijo priti do čimboljših dobrin po najnižji možni ceni. Tekmovanje poteka
tudi med kupci ali proizvajalci samimi.
Najpomembnejša funkcija konkurence je, da prisili proizvajalce, da nenehno izpopolnjujejo
tehnologijo, organizacijo dela, da uvajajo znanje in raziskave ter ekonomično zaposlujejo
delovno silo in delovna sredstva.
Z razvojem gospodarstva naraščata tudi ponudba in povpraševanje, kar pa ne pomeni, da
morata biti ponudba in povpraševanje vedno usklajeni. Še manj je skladnosti z vidika
posamezne vrste blaga, ki se ponuja in kupuje na tržišču.
Načeloma velja, da premajhna ponudba blaga na določenem tržišču vzpodbuja zviševanje
prodajnih cen blaga in zato tudi večanje proizvodnje toliko časa, da bo ponudba usklajena s
povpraševanjem. Navedeno velja tudi v obratni smeri, kjer prevelika ponudba vodi k
zniževanju prodajnih cen in zato k manjšemu obsegu proizvodnje takega blaga tako dolgo, da
bosta usklajeni ponudba in povpraševanje. Iz navedenega lahko sklepamo, da vsakokratni
obseg ponudbe in povpraševanja vpliva na količinski obseg proizvodnje in na prodajne cene
blaga.
Oblikovanje ponudbe in povpraševanja je odvisno od števila udeležencev na trgu. Če imamo
zelo veliko ponudnikov, ki med seboj prosto tekmujejo z oblikovanjem cene, potem pravimo,
da na trgu velja popolna konkurenca, kadar trg obvladuje en prodajalec (monopol) oz. en
kupec (monopson) ali pa je prodajalcev malo (oligopol) oz. je malo kupcev (oligopson), pa
govorimo o nepopolni konkurenci.
Tabela 1: Oblike konkurence
ŠTEVILO KUPCEV
ŠTEVILO
PRODAJALCEV

veliko

malo

eden

veliko

popolna konkurenca

oligopson

monopson

malo

oligopol

eden

monopol

2.2.1 Popolna konkurenca
O popolni konkurenci govorimo, takrat kadar tržne zakonitosti delujejo neovirano, brez
vmešavanja države in monopolov, cene pa se oblikujejo zgolj na podlagi ponudbe in
povpraševanja, zato so njeni rezultati boljši.
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Za vzpostavitev popolno konkurenčnega trga morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• veliko število prodajalcev, ki proizvajajo identični izdelek ali storitev,
• podjetja lahko prosto vstopajo in izstopajo s trga,
• podjetja delujejo neodvisno, brez neposrednih medsebojnih povezav,
• podjetja na trgu konkurirajo le s ceno,
• vsi kupci imajo popolne informacije o ponudbi in povpraševanju.
V popolni konkurenci podjetja med seboj tekmujejo. Ta tekmovalnost je odvisna od
(http://www.daimonion.si/michael-porter-in-analiza-petih-silnic.php):
-

števila podjetij oz. konkurentov v panogi – večje kot je število podjetij, večja je
tekmovalnost, saj se več podjetij bori za enake vire in enako število kupcev. Stopnja
boja med podjetij se še poveča, če imajo podjetja podoben tržni delež, saj vsa podjetja
stremijo k temu, da bi postala vodilna v panogi,

-

stopnje rasti panoge – počasnejša kot je rast panoge, večja je stopnja tekmovalnosti
med podjetji. Če panoga hitro raste, lahko podjetja ustvarjajo dobiček zaradi večanja
števila novih kupcev, zato jim ni potrebno tako ostro tekmovati med sabo,

-

fiksnih stroškov – če ima podjetje visoke fiksne stroške v sklopu celotnih stroškov, to
pomeni, da mora prodati veliko proizvodov, da vzdržuje čim nižje stroške na enoto.
Ker mora podjetje prodati veliko proizvodov, se poveča tudi rivalstvo med konkurenti,

-

stroškov zalog in trajnosti blaga – visoki stroški zalog in hitra pokvarljivost blaga
silijo podjetje, da svoje proizvode čim prej proda. S tem se poveča stopnja
tekmovalnosti,

-

stroškov menjave proizvoda – v primeru, da potencialni kupec z lahkoto menja med
enim in drugim ponudnikom, se tekmovalnost v panogi močno poveča, saj je potrebno
ohraniti vsakega kupca,

-

nizke diferenciacije – v panogah, kjer so si proizvodi podobni in med njimi ni jasne
diferenciacije, se podjetja med seboj toliko bolj borijo za nove in obstoječe kupce,

-

velikosti deležev – če podjetje izgublja pomemben delež na trgu ali pa ima zelo velik
potencial, da zavzame nov tržni delež, se konkurenca v panogi močno poveča,

-

nasičenosti panoge – panoge, ki so v rasti, privabljajo nove konkurente, s čimer se
poveča proizvodnja, posledično pa tudi dobava. Sčasoma pridemo do točke, ko je
panoga nasičena s konkurenti, ponudba preseže povpraševanje, rast panoge se
upočasni. Tako pride do povečane tekmovalnosti, cenovne vojne in propada podjetij.

2.2.2 Nepopolna konkurenca
Kadar na trgu posamezniki na strani ponudbe ali povpraševanja odločilno vplivajo na tržno
ceno, se srečamo z nepopolno konkurenco. V nepopolni konkurenci poznamo monopol,
monopson, oligopol in oligopson.
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2.2.2.1 Monopol
Če proizvajalec kot edini ponudnik določenih izdelkov ali storitev obvladuje trg, nastane
monopol. Kot monopolist nastopi, če kot edini ponudnik določenih izdelkov ali storitev vstopi
na trg, lahko pa tudi na račun nižjih proizvodnih stroškov in nižje cene proizvoda s trga izrine
druge konkurente. Nato z omejevanjem proizvodnje doseže višjo ceno in s tem monopolni
profit. Seveda ni nujno, da nadzor traja večno. Če drugo podjetje razvije enak ali podoben
proizvod in pri proizvodnji zmanjša stroške, s tem vzpostavi konkurenco in vir monopolnega
položaja prvega podjetja presahne.
Značilnosti monopola so:
• kot ponudnik nastopa eno samo podjetje,
• za monopoliziran proizvod ni nadomestka,
• na strani povpraševanja nastopa veliko število kupcev,
• monopolist ima možnost določanja cene in ponujene količine,
• monopolist določa prodajno ceno in količino proizvodov na podlagi krivulje
povpraševanja,
• monopolist dobiva dobiček, dokler je cena višja, kot so povprečni skupni stroški,
• monopolistična moč ni nujno vezana na enega proizvajalca.
2.2.2.2 Monopson
V monopsonu je veliko prodajalcev in samo en kupec enakih ali podobnih proizvodov
oziroma storitev. V takih razmerah lahko dejansko kupec sam določa ceno, prodajalci pa so v
zelo nezavidljivem položaju. V realnosti obstaja le nekaj monopsonov, je pa kar nekaj panog,
kjer prihaja do nesorazmerja med številom ponudnikov in povpraševalcev.
Značilnosti monopsona so:
• na trgu je le nekaj kupcev, ki imajo velik delež na trgu povpraševanja,
• malo kupcev kupi večinski del proizvedenega v določeni panogi,
• kupci imajo možnost, da sami začnejo proizvajati izdelek (na primer avtomobilska
industrija lahko kupi proizvajalce gum).
2.2.2.3 Oligopol
Oligopol je ena izmed tržnih oblik, v kateri se na trgu pojavlja manjše število ponudnikov oligopolistov, ki obvladujejo celotno tržišče. Ker je podjetij malo, ima vsaka odločitev
kateregakoli od njih pomemben vpliv na delovanje in dobičkonosnost konkurentov. Vsako
podjetje mora namreč skrbno predvideti možne reakcije konkurentov, ko se odloča za
cenovno ali investicijsko strategijo. V oligopolu se podjetja tako soočajo z nepopolno
konkurenco.
Značilnosti oligopola so:
• na oligopolnem trgu konkurira nekaj ponudnikov s podobnimi izdelki ali storitvami,
kupcev je veliko,
• vstop novih ponudnikov na oligopolni trg je zelo težaven, ker oligopolisti načrtno,
tako cenovno kot količinsko, preprečujejo vstop novih konkurentov,
• tekmeci so hkrati tudi partnerji pri izkoriščanju posebnih tržnih razmer,
• oligopol temelji na strateškem delovanju.
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»Če na oligopolnem trgu podjetje A zniža ceno, bi ob pasivnosti drugih podjetij lahko
pritegnilo k sebi velik del kupcev. Druga podjetja to vedo, zato bodo sledila podjetju A; če so
tehnološko in finančno sposobna, bodo znižala ceno. Včasih utegne izbruhniti vojna cen,
vendar so se z izkušnjami v preteklosti podjetja večinoma že prepričala, da se jim vojna ne
izplača« (Glas, 2000, 98).
Podjetja se v primeru oligopola poslužujejo različnih strategij (Glas, 2000, 98):
◊ strategija izločitve skuša spremeniti oligopol v monopol, to pa pogosto vodi do
uničenja nekaterih konkurentov ali pa do oblikovanja holdinga,
◊ strategija prevlade; najmočnejše podjetje skuša prevzeti vodilno vlogo in vsiliti
drugim podjetjem takšne tržne deleže, ki ustrezajo njemu samemu,
◊ strategija sporazumevanja; podjetja začno neposredno, očitno ali prikrito sodelovati,
oblikujejo kartel in tako z dogovorom nadomestijo morebitne spopade, ekonomsko
škodljive za vse.
2.2.2.4 Oligopson
Oligopson je stanje na posameznem tržnem segmentu, kjer je veliko število prodajalcev, a le
omejeno število kupcev, ki se med seboj povežejo in tako skupaj vplivajo na trg.
2.2.3 Škodljive posledice nepopolne konkurence
Monopoli in druge oblike nepopolne konkurence povzročajo veliko negativnih posledic v
primerjavi s popolno konkurenco. Monopolist praviloma določi prodajno ceno, ki je precej
višja od proizvodnih stroškov, zato pridobi večji dobiček in se tako okorišča s svojim tržnim
položajem.
Negativno je tudi ravnanje monopolistov proti morebitnim konkurentom, saj skušajo na
mnoge načine, tudi na nedovoljene, preprečiti njihov vstop na trg.
Negativne posledice nepopolne konkurence so predvsem:
• višja cena in manjša ponudba kot v razmerah popolne konkurence,
• visoki dobički monopola,
• monopolist se ni pripravljen prilagajati zahtevam potrošnikov,
• zaradi višje cene potrošniki kupijo manj,
• omejena produkcija,
• manjša zaposlitev,
• pomanjkanje konkurence, ki slabi tehnološki napredek,
• kupci dobijo slabše in dražje izdelke, kot bi jih v konkurenčnih razmerah.
☺ Kateri pogoji morajo biti na trgu izpolnjeni, da lahko govorimo o popolni
konkurenci?
☺ Pojasnite razliko med oligopolom in monopolom.
☺ Poskušajte poiskati nekaj primerov nepopolne konkurence v domačem okolju.
☺ Kako bi s trga izrinili največjega konkurenta?
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2.2.4 Vloga države pri zagotavljanju in varovanju konkurence
Učinkovita konkurenca je eden od osnovnih pogojev za normalno delovanje tržnega
gospodarstva. Pri tem velja omeniti, da konkurenca ni nekaj, kar se zgodi samo po sebi,
temveč je stopnja njene učinkovitosti odvisna tako od udeležencev na trgu, kakor tudi od
tistih, ki oblikujejo ustrezno politiko konkurence ter zagotavljajo njeno varstvo.
Pri uveljavljanju in varovanju konkurence ima država pomembno vlogo, ki se odraža v
zakonih, ki jasno določajo okvire nastopanja na trgu, prav tako pa država preko ustrezno
usposobljenih organov (npr. Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence), ki skrbijo za
varstvo konkurence, preverja izvajanja tržnih pravil v praksi.
 več najdete na naslovu: http://www.uvk.gov.si/
Država za urejanje delovanja trga:
- postavlja pravila delovanja na posameznih področjih (npr. Zakon o preprečevanju
omejevanja konkurence ZPOmK-1),
- z objavljanjem podatkov omogoča dostop do potrebnih informacij,
- s subvencijami ustvarja ali pospešuje povpraševanje,
- spodbuja razvoj novih proizvodov in storitev,
- usmerja javne investicije,
- z davki in trošarinami vpliva na cene.
Država uporablja različne alternative pri reševanju problema regulacije trga:
• regulacijo cen,
• carine,
• trgovinske sporazume,
• davke in trošarine.
2.2.4.1 Regulacija cen
Država v podjetjih, ki so monopolistična (komunalne storitve, poštne storitve,…), običajno
regulira cene tako, da glede na stopnjo donosa, ki naj bi ga podjetje doseglo na vloženi kapital
in stroške, predpiše maksimalne cene. V primeru izgube pa le-to pokriva z dohodki, ki jih
pridobiva z davki. Lastnik takšnih podjetij je ponavadi država ali lokalna skupnost.
2.2.4.2 Carine
Carine so dajatve na uvožene dobrine, s katerimi se cene uvoženih dobrin povečajo in s tem
postanejo nekonkurenčne domačim proizvodom. Države (v EU) s carinami tako ščitijo
domačo proizvodnjo in povečujejo blaginjo domačih proizvajalcev.
2.2.4.3 Trgovinski sporazumi
S trgovinskimi sporazumi države pospešujejo medsebojno trgovino in znižujejo carinske
dajatve ter s tem povečujejo konkurenco. Zunanjetrgovinska politika se uravnava v okviru
Svetovne trgovinske organizacije. Ta določa skupna pravila trgovanja in poskuša zniževati
carinske dajatve in s tem podpreti mednarodno trgovino.
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2.2.4.4 Davki in trošarine
Vlade pobirajo davke, da lahko pridobijo prihodke za svoje naloge in storitve. Z davki in
trošarinami države znižujejo tržne aktivnosti (alkohol, cigarete…) in spreminjajo tržno
ravnotežje.
☺ S katerimi ukrepi država posreduje na trgu in zakaj?
☺ Kakšne učinke imajo davki in trošarine na posameznih trgih dobrin in od česa je
njihov učinek odvisen?
☺ Pojasnite, kakšen učinek bi na domače proizvajalce povzročila uvedba carine na
pohištvo.

2.3 PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE
V tržnem gospodarstvu se na trgu srečata ponudba in povpraševanje. Ponudba in
povpraševanje nista vedno enaki. Ponudnik pride na trg z namenom prodati dobrine po
najvišji ceni, kupec pa z namenom kupiti dobrine po najnižji ceni.
Premajhna ponudba dobrin na določenem tržišču vzpodbuja zviševanje prodajnih cen in zato
tudi večanje proizvodnje manjkajočih dobrin tako dolgo, dokler se ponudba ne uskladi s
povpraševanjem.
Prevelika ponudba dobrin na določenem tržišču pa vodi k zniževanju prodajnih cen tako
dolgo, dokler se ponudba in povpraševanje ne uskladita.
2.3.1 Povpraševanje
S povpraševanjem razumemo pripravljenost kupcev (posamezni porabniki, gospodinjstva,
podjetja ali razne ustanove) za nakup določenih dobrin neke kakovosti v določenem trenutku
po določeni ceni. Zanimajo nas tisti kupci, ki dejansko želijo kupiti dobrino.
Povpraševanje v svetu se zaradi naraščanja prebivalstva in tudi zaradi večanja standarda
povečuje. Za zadovoljitev potreb morajo biti na voljo dobrine, ki jih je treba proizvesti, za kar
pa so potrebna ustrezna sredstva.
Povpraševanje je zlasti odvisno od:
• potreb in želja kupcev,
• kupne moči oz. prihodkov kupcev,
• cene dobrin oz. storitev,
• pričakovanih prihodnjih sprememb cen.
Splošni zakon povpraševanja pravi, da obseg povpraševanja na danem trgu in v danem času
narašča, če se cene dobrin znižujejo, kar pomeni, da so porabniki pripravljeni kupiti večjo
količino le pri nižji ceni blaga. Povpraševanje lahko prikažemo v diagramu kot krivuljo
povpraševanja.
»Če opazujemo trg, odkrijemo dejstvo, da so ob znižanju cene P1 na P2 kupci pripravljeni
kupiti več dobrin. Tisti, ki so kupovali pri ceni P1, ob nižji ceni P2 kupijo nekaj več, pojavijo
12
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pa se še novi kupci, ki prej niso kupovali; cena P2 je namreč dovolj nizka, da tudi oni kupijo
določeno količino. Zaradi tega je pri nižji ceni obseg tržnega povpraševanja logično večji«
(Glas, 2000, 78).

Slika1: Krivulja povpraševanja
Vir: Glas, 2000, 78
Če se cena dobrin zniža, lahko potrošnik kupi več enot dobrin, ker je njegov realni dohodek
večji. Potrošnik povečano kupno moč uporabi delno za večji nakup teh, delno pa tudi za
nakup drugih dobrin.
Sprememba v povpraševanju se zgodi, če se potrošnikom povečajo prihodki. V tem primeru
prilagodijo svoje ravnanje tako, da so ob isti ceni pripravljeni kupiti več dobrin (R1) ali pa so
isto količino dobrin kot doslej pripravljeni kupiti tudi ob višji ceni (R2). V tem primeru se
krivulja povpraševanja pomakne v novi položaj (slika 2).
Za podjetje, ki se mora odločati, kakšen izdelek bo poslalo na trg in po kakšni ceni, je zelo
pomembno vedeti, zakaj in kako se spreminja povpraševanje.

Slika 2: Sprememba povpraševanja
Vir: Glas, 2000, 78
2.3.2 Ponudba
Na drugi strani trga so ponudniki, ki so pripravljeni pri določeni ravni cene ponuditi določeno
količino dobrin.
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Ponudnik želi na trgu prodajati po čim višji ceni in s tem doseči čim višji prihodek. Če je cena
dobrin na trgu nizka, je pripravljen ponuditi majhno količino, saj za vsak produkt iztrži malo,
če se cena zvišuje, pa želi izkoristiti možnost večjega zaslužka in poveča proizvodnjo in
ponudbo. Če je cena zelo nizka, ponudnik tudi ustavi prodajo in skuša počakati na ugodnejše
okoliščine. Ko se cena dovolj zviša, se spet vključi v trg in skuša izkoristiti ugodnejši položaj
(Glas, 2000, 82).
Koliko bo ponudnik pri neki ceni pripravljen prodati, je odvisno predvsem od:
• proizvodnih stroškov,
• sedanje in pričakovane cene,
• obsega obstoječih zalog (sveža zelenjava, sadje, mlečni izdelki),
• potreb po likvidnih sredstvih.
Za ponudbo je značilno, da gre za rastočo krivuljo, ki pove, da so ponudniki pripravljeni pri
višjih cenah ponuditi večjo količino dobrin. Pri nizki ceni lahko uspešno proizvajajo samo
najbolj učinkoviti proizvajalci, ki jih je malo in zato ponujajo sorazmerno skromno količino
dobrin. Če še cena zviša, ti proizvajalci ponudijo več, saj želijo povečati iztržek. Pri višji ceni
lahko donosno proizvajajo tudi nekateri novi, manj produktivni proizvajalci, ki se zato
vključijo na trg in z njimi se širi tudi obseg ponudbe (Glas, 2000, 82).
Če se zaradi določenih okoliščin spreminja cena dobrin, se ponudniki prilagajajo tako, da
ponudijo različne, manjše ali večje količine blaga - tu gre za premike po isti krivulji ponudbe.

Slika 3: Krivulja ponudbe
Vir: Glas, 2000, 82
Sprememba v ponudbi se zgodi, če se proizvajalcu spremenijo drugi dejavniki ponudbe, tako
da se npr. izboljša tehnologija, ali pa se zmanjšajo proizvodni stroški. V tem primeru bo
proizvajalec pri dani ceni pripravljen ponuditi več (R1) ali pa bo isto količino pripravljen
prodati po nižji ceni (R2), ker je to ob nižjih stroških še vedno donosno. V tem primeru se
celotna krivulja ponudbe premakne, ponudba se poveča (Glas, 2000, 83).
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Slika 4: Sprememba ponudbe
Vir: Glas, 2000, 83
2.3.3 Tržno ravnotežje
»Dejanske tržne cene, po kateri se bo prodala ali kupila določena količina dobrin v nekem
hipu, ne določijo sami niti kupci niti prodajalci. Vselej jo določijo oboji hkrati, s hkratnim
odločanjem, v medsebojnem stiku, z delovanjem ponudbe in povpraševanja hkrati, pri čemer
na prostem konkurenčnem trgu posamezni kupec ali prodajalec ne more vplivati na ceno«
(Glas, 2000, 84).
Ponudniki in kupci prihajajo na trg z različnimi, nasprotnimi interesi. Ponudniki skušajo
prodati dobrine po čim višji ceni, kupci pa želijo kupiti dobrine po čim nižji ceni.
V srečevanju različnih interesov in pogojev se lahko oblikuje ravnotežje le v eni točki –
ravnovesna cena (R). Le tedaj so težnje proizvajalcev, da ponudijo pri ceni P količino Q,
izenačene s težnjami kupcev, da pri tej ceni kupijo isto količino (Glas, 2000, 84).

Slika 5: Tržno ravnotežje
Vir: Glas, 2000, 84
Če se cena dobrine nahaja nad ravnovesno ceno (P1), obseg ponudbe presega obseg
povpraševanja in prihaja do presežne ponudbe, ki sproži konkurenco med prodajalci.
Vsakdo med njimi želi prodati blago čim dražje, a če pri ceni P1 ne more prodati toliko, kot bi
želel, je pripravljen ceno nekoliko spustiti. Zato se cena zniža pod P1, obseg povpraševanja se
15
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nekoliko poveča, proda se več. Nekaj prodajalcev odpade, ker pri nižji ceni ne poslujejo
donosno, obseg ponudbe se nekoliko zmanjša. S tem se zmanjša tudi presežek obsega
ponudbe nad obsegom povpraševanja. Proces usklajevanja poteka vse do ravnovesne cene (P),
ko ni več presežka ponudbe.
V primeru, da se cena dobrine nahaja pod ravnovesno ceno, obseg povpraševanja presega
obseg ponudbe in prihaja do presežnega povpraševanja, kar pa povzroči konkurenco med
kupci. Zato se cena dvigne vse do ravnovesne cene (P).
Pri ravnotežni ceni ni presežka niti na strani ponudbe niti na strani povpraševanja, tržne sile
so uravnotežene, zato ta cena lahko obstaja kot ravnotežna cena, dokler se ne spremeni kateri
izmed tržnih dejavnikov. Na trgu se vzpostavi tržno ravnotežje (Glas, 2000, 85).
☺ Razmislite, kateri so bistveni dejavniki, ki vplivajo na trg, na strani ponudbe in na
strani povpraševanja.
☺ Pojasnite zakon ponudbe in povpraševanja.
☺ Kako reagirajo potrošniki v primeru povečanja prihodkov?
☺ Kdaj so proizvajalci spodbujeni k zniževanju cen?
☺ Kako na trgu ukrepajo proizvajalci, ko se povečuje povpraševanje po neki
dobrini?

2.4 OBLIKOVANJE CEN V TRŽNEM GOSPODARSTVU
2.4.1 Prodajna cena
Prodajna cena pomeni izraz denarne vrednosti izdelka. Prodajna cena mora pokriti vse stroške
razvoja, proizvodnje, promocije, distribucije in prodaje ter mora zagotoviti dobiček.
Pri oblikovanju prodajne cene so pomembni:
• razmerje med ponudbo in povpraševanjem,
• oblika in sestava trga (koliko je ponudnikov oz. povpraševalcev in kako se obnašajo
na trgu),
• informiranost ponudnikov in povpraševalcev (obveščenost o kakovosti, količini, ceni,
dobavnih in plačilnih pogojih),
• reference ponudnikov in povpraševalcev (prednosti, ki jih tržni udeleženci dajejo
določenemu izdelku ali sodelovanju z določenim poslovnim partnerjem),
• elastičnost cen (vpliv spremembe cen na prodajo blaga),
• lastna cena izdelkov ali storitev (stroški).
Na dokončno oblikovanje cene vplivajo tudi nekateri psihološki dejavniki:
- cena naj bi bila zaokrožena na liho številko,
- cena ne sme biti drastično nižja od konkurence, saj to pri potencialnih kupcih povzroči
pomisleke glede kakovosti,
- mnogo kupcev vidi v trgovini številko npr. 199 bliže številki 100 kot 200
(zaokrožanje).
16

Ekonomika podjetja

Podjetje se lahko odloči za sorazmerno nizke cene, kadar želi doseči ali pa obdržati veliki
tržni delež in ko želi uvesti izdelek, ki ima na trgu že številne podobne konkurenčne izdelke.
Z nizkimi cenami lahko prepreči prodor konkurence na trg. Podjetje je prisiljeno prodajati po
nizkih cenah tudi v času poslabšanja gospodarskega stanja, da zadrži zaposlenost.
Nenadno znižanje cen pa si kupci lahko razlagajo kot:
- znak, da bo artikel zamenjan z novim modelom,
- znak, da je podjetje v težavah,
- znak slabše kakovosti izdelka.
Če ima podjetje novi izdelek, ali pa pomeni ta izdelek statusni simbol za kupca in če je
konkurenca skromna, lahko podjetje poskusi »pobirati smetano« od premožnega sloja
porabnikov s strategijo visokih cen. Ta strategija je značilna za uvajanje številnih tehničnih
izdelkov.
Zvišanje cene ima lahko celo pozitivne učinke, saj kupci ob višji ceni pričakujejo boljši
izdelek.
Večinoma pa se podjetja poslužujejo visokih cen, kadar imajo monopolni položaj na trgu.
☺ Utemeljite, po kakšnih kriterijih lahko podjetje oblikuje prodajne cene.
2.4.2 Prodajni pogoji
Prodajni pogoji zajemajo: rabat, plačilne in dobavne pogoje ter financiranje prodaje.
2.4.2.1 Rabat
Rabat pomeni popust pri ceni blaga, ki ga da proizvajalec navadno trgovskemu podjetju.
Trgovina prodajnih cen v tem primeru ne določa sama, razliko v ceni pa dobi v obliki rabata.
Rabat je lahko:
◊ funkcijski: proizvajalec odobri trgovskim posrednikom določene popuste (npr. 15 %
in 22 %),
◊ količinski: stopnjuje se po količini odjema,
◊ časovni: odobrava se le v določenem časovnem obdobju (ob uvajanju izdelka na trg,
ob razprodaji za modele, ki se jim izteka življenjski ciklus itd.),
◊ zvestobni: kadar se odjemalec zavezuje, da bo v celoti ali pretežno kupoval pri istem
dobavitelju.
2.4.2.2 Plačilni pogoji
Plačilni pogoji se nanašajo na rok plačila (predplačilo, takojšnjo plačilo, obročno plačilo,
odloženo plačilo).
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2.4.2.3 Dobavni pogoji
Dobavni pogoji obsegajo čas izpolnitve dobave (dobavni rok), kraj izpolnitve dobave in
ureditev formalnosti, kot so zavarovanje, pakiranje, izvozne, uvozne ali tranzitne formalnosti
ter z njimi povezani stroški.
2.4.2.4 Kreditiranje prodaje
Porabnike lahko spodbudimo k nakupu z odobritvijo ali posredovanjem posojil ali drugih
možnosti financiranja (npr. lizing).

 POVZETEK
Trg je gospodarski odnos med kupci in prodajalci, ki se na njem pojavljajo. V središču teh
odnosov sta ponudba in povpraševanje, ki ob določeni ceni, na določenem mestu in v
določenem času vplivata na prodajo ali nakup posameznih dobrin.
Konkurenca je sestavni del tržnega gospodarstva, kjer delujejo tržni zakoni - ponudba in
povpraševanje.
Popolna konkurenca je, kadar tržne zakonitosti delujejo neovirano, brez vmešavanja države
in monopolov, cene pa se oblikujejo zgolj na podlagi ponudbe in povpraševanja.
Monopol je, kadar proizvajalec kot edini ponudnik določenih izdelkov ali storitev obvladuje
trg in postavlja ceno.
Monopson je, kadar je na trgu veliko prodajalcev in samo en kupec. V tem primeru
postavlja pogoje na trgu kupec.
Oligopol je ena izmed tržnih oblik, v kateri se na trgu pojavlja manjše število prodajalcev, ki
obvladujejo celotno tržišče.
O oligopsonu govorimo, kadar je na trgu veliko število prodajalcev in le omejeno število
kupcev, ki se med seboj povežejo in tako skupaj vplivajo na trg.
Država posega na trg tako, da v podjetjih, ki so monopolistična, predpiše maksimalne cene
in z raznimi ukrepi, kot so carine, davki in trgovinskimi sporazumi, skrbi za popolno
konkurenco.
Na trgu se srečata ponudba in povpraševanje, ki nista vedno enaki. Ponudnik želi prodati
dobrine po najvišji ceni, kupec pa jih kupiti po najnižji ceni.
Premajhna ponudba dobrin na tržišču vzpodbuja zviševanje prodajnih cen, prevelika
ponudba dobrin pa vodi k zniževanju prodajnih cen.
Povpraševanje odraža pripravljenost kupcev za nakup določenih dobrin neke kakovosti v
določenem trenutku po določeni ceni. Obseg povpraševanja se povečuje s padcem cen dobrin
in se zmanjšuje ob naraščanju cen dobrin.
S ponudbo označujemo tržno ravnanje prodajalcev, ki so pripravljeni ponuditi določeno
količino dobrin po čim višji ceni. Pri nizki ceni so pripravljeni ponuditi majhno količino
dobrin, če se cena zvišuje, pa želijo izkoristiti možnost večjega zaslužka in povečajo
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proizvodnjo in ponudbo. Če je cena zelo nizka, ponudnik tudi ustavi prodajo in skuša
počakati na ugodnejše okoliščine.
Ponudniki skušajo prodati dobrine po čim višji ceni, kupci pa želijo kupiti dobrine po čim
nižji ceni. Če je cena dobrin previsoka, prihaja na trgu do presežne ponudbe, če pa je cena
prenizka, prihaja do presežnega povpraševanja. V prvem primeru morajo ponudniki
zmanjšati ceno, v drugem pa morajo biti kupci pripravljeni kupovati po višji ceni. Ko se
ponudba in povpraševanje uskladita, pride na trgu do tržnega ravnotežja.
Prodajna cena predstavlja denarno vrednost izdelka in mora pokriti vse stroške razvoja,
proizvodnje, promocije, distribucije in prodaje ter mora zagotoviti dobiček. V tržnem
gospodarstvu ima največji vpliv na oblikovanje prodajnih cen ponudba in povpraševanje.
Podjetje se odloči za nizke cene, kadar želi doseči veliki tržni delež in če želi uvesti izdelek,
ki že ima na trgu številne podobne konkurenčne izdelke.
Podjetje se lahko odloči za visoke cene, če ima nov izdelek in pomeni ta izdelek statusni
simbol za kupca ter če je konkurenca skromna.
Ponudnik lahko vpliva na obseg prodaje s popusti, ugodnimi plačilnimi in dobavnimi
pogoji ter s kreditiranjem kupcev.
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3 PREMOŽENJE PODJETJA
V prejšnjem poglavju smo govorili o trgu in prišli do ugotovitev, da je trg tisti, ki nam da
odgovore na vprašanja kaj, koliko in za koga bomo proizvajali ter po kakšnih cenah bomo
prodajali. Trg tudi prisili proizvajalce, da nenehno izpopolnjujejo tehnologijo, organizacijo
dela, da uvajajo znanje in raziskave ter ekonomično izrabljajo delovna sredstva.
Količinski obseg povpraševanja po določenih dobrinah je vzrok, da začne podjetnik
razmišljati o možnosti ponudbe takih dobrin. Za proizvodnjo dobrin pa podjetje potrebuje
določena sredstva, ki imajo na začetku denarno obliko in med poslovanjem prehajajo v
najrazličnejše druge oblike sredstev, v stvari in pravice.
V tem poglavju bomo opredelili pojem premoženja v podjetju in spoznali oblike, v katerih se
to premoženje pojavlja. Ugotovili bomo kako pride podjetje do sredstev in čigava so ta
sredstva. Spoznali bomo kako poteka vrednotenje sredstev in kako ugotovimo oziroma
izračunamo njihovo dejansko vrednost.
Spoznali bomo Slovenske računovodske standarde, ki so temeljna pravila, ki podrobneje
razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo vrsto in način uporabe sredstev in obveznosti do
njihovih virov. Ogledali si bomo strukturo in pomen bilance stanja, ki jo bomo s praktičnimi
primeri na spletu tudi komentirali. Na podlagi bilance stanja bomo izračunali vrednost
podjetja na določen dan.
☺ Poskušajte odgovoriti na vprašanji kakšno premoženje oziramo kakšna sredstva
podjetje potrebuje na začetku poslovanja in kje jih dobi?

3.1 SREDSTVA V PODJETJU
Vsako podjetje za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje prvine poslovnega procesa (delovna
sredstva, predmete dela, storitve drugih, delavce z njihovo delovno silo). V sodobnem tržnem
gospodarstvu pa ni mogoče računati s temi prvinami brez denarja, zato brez njega podjetje ne
more začeti ustvarjati poslovnih učinkov.
Z razpoložljivim denarjem podjetje nakupi delovna sredstva in predmete dela. Ko začne
proizvajati, se delovna sredstva obrabljajo, predmeti dela pa porabljajo, nastajajo stroški, ki se
vračunajo v vrednost proizvodov. V vrednost proizvodov vključimo tudi stroške plač
delavcev, ki te proizvode proizvedejo.
Če podjetje proda proizvod in plačila zanj ne dobi takoj, ima terjatev do kupca. Stvar
(proizvod) se je spremenila v pravico. Ko kupec plača proizvod, se terjatev spremeni v denar.
Sredstva so torej v obliki denarja, stvari in pravic. Ta sredstva v poslovnem procesu nenehno
spreminjajo svojo pojavno obliko, se preoblikujejo. Preoblikovanje sredstev iz ene oblike v
drugo poteka neprekinjeno. Omeniti pa je treba, da mora imeti podjetje sredstva istočasno v
vseh pojavnih oblikah in da morajo biti v določenem medsebojnem razmerju. Če npr. podjetje
v nekem trenutku nima denarja, mora pa poravnati obveznosti, je plačilno nezmožno. V
poslovnem procesu lahko nastopijo v takem primeru motnje.
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Podjetje pride do sredstev tako, da lastniki ob ustanovitvi podjetja vložijo kapital v obliki
denarja, stvari ali pravic. Kasneje se ta sredstva povečujejo z novimi vlogami ali s čistim
dobičkom, zmanjšujejo pa z vračili lastnikom ali s pokrivanjem izgube.
Pri ugotavljanju premoženja podjetja nas zanima, od kod to premoženje izvira, kdo je lastnik
sredstev in ali so sredstva lastna ali tuja. Izvoru premoženja pravimo obveznosti do virov
sredstev. Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem
razmerju podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira podjetje.
Premoženje podjetja prikažemo v bilanca stanja, kjer je na levi strani prikazano stanje
sredstev, na desni strani pa v enakem znesku stanje obveznosti do virov sredstev.
Tabela 2: Sestava premoženja podjetja
PREMOŽENJE PODJETJA
Sredstva
Obveznosti do virov sredstev
A. Dolgoročna sredstva
A. Kapital
B. Kratkoročna sredstva
B. Rezervacije
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
C. Dolgoročne obveznosti
Č. Kratkoročne obveznosti
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

3.2 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI
Slovenski Računovodski standardi (SRS) so temeljna pravila, ki podrobneje razčlenjujejo,
pojasnjujejo in določajo vrsto in način uporabe sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki
nastopajo v poslovnem procesu. SRS temeljijo na zakonu o gospodarskih družbah.
Splošni SRS izhajajo iz zaporedja, po katerem so obravnavana računovodska načela. Teh
standardov je 30. Poleg splošnih SRS obstajajo še posebni SRS (od 31 do 40), ki obravnavajo
posebnosti računovodstva v organizacijah posameznih vrst (npr.: SRS 39-Računovodske
rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih).
Zadnji SRS so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 118/2005, dne 27. 12. 2005.
 Slovenske računovodske standarde najdete na naslovu: http://www.uradnilist.si/1/content?id=59933&part=&highlight=Slovenski+ra%C4%8Dunovodski+st
andardi
☺ V Slovenskih računovodskih standardih poiščite kaj ti predpisujejo o »stroških
amortizacije«.
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3.3 SREDSTVA PODJETJA
Sredstva podjetja so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi
premoženjskopravno razpolaga podjetje. Gledano iz finančnega zornega kota so sredstva
povezana z naložbami podjetja. Glede na čas preoblikovanja sredstva delimo na dolgoročna in
kratkoročna.
Dolgoročna sredstva so stvari in pravice, ki se v poslovnem procesu uporabljajo, izgubljajo
svojo vrednost in to vrednost prenašajo na nove proizvode oz. storitve in se v svojo prvotno
pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, daljšem od leta dni. Dolgoročna sredstva so v
stvarni (materialni) obliki, obliki pravic in denarni obliki. Razčlenjujemo jih na
neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne aktivne časovne
razmejitve, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne
terjatve in odložene terjatve za davek.
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki v poslovnem procesu spreminjajo svojo obliko (iz
materiala nastaja nov izdelek), vrednostno pa v celoti prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo
praviloma v obdobju, krajšem od enega leta. To pomeni, da se praviloma več kot enkrat na
leto preoblikujejo iz začetne denarne oblike in prek vseh drugih oblik zopet v denarno.
Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne
finančne naložbe, denarna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve.
☺ Pojasnite v čem je bistvena razlika med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi.

3.3.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmeteno sredstvo je sredstvo, ki fizično ne obstaja in se pojavlja kot dolgoročno
sredstvo. Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročno odložene stroške razvijanja, naložbe
v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter naložbe v dobro ime
prevzetega podjetja.
◊ Dolgoročno aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški (npr. vnaprej
plačana najemnina za 24 mesecev).
◊ Dolgoročno odloženi stroški razvijanja so stroški, ki nastajajo zaradi pričakovanega
novega proizvoda ali znanja, ki ga prenašamo v poslovni proces, preden se začne
njihova redna proizvodnja za prodajo, ki privede do prihodkov, s katerimi jih je
mogoče pokrivati.
◊ Dolgoročne premoženjske pravice, ki nam dajejo pravice do industrijske lastnine, so
lahko:
• koncesija – je odobritev ali pooblastilo, ki ga da država ali občina za izrabo
naravnega bogastva ali opravljanja javne službe,
• patent – je pravica na podlagi izuma, ki ga praviloma izrablja lastnik sam in
hkrati prepove izkoriščanje drugim ter prejema nadomestila, če kdo drug po
pogodbi izrablja njegov s patentom zavarovani izum,
• licenca – je pravica do uporabe patenta,
• blagovna znamka – je pravica, s katero se zavaruje blagovni znak, ki se v
gospodarskem prometu uporablja za razlikovanje.
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◊ Naložba v dobro ime je presežek nabavne vrednosti prevzetega podjetja nad
določljivo dejansko vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za njegove dolgove
in pogojne obveznosti.
◊ Kratkoročno odloženi stroški so tisti, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo
dejavnosti. Nekateri stroški (npr. stroški zavarovanja, najema, članarin ipd.) se
velikokrat plačajo vnaprej enkrat na leto in bremenijo poslovanje celega leta. Takšnih
stroškov podjetje ob njihovem plačilu ne vračuna v celoti med stroške poslovanja,
temveč jih razporedi na posamezne mesece, tako da ti enakomerno bremenijo poslovni
izid.

 Primer kratkoročno odloženih stroškov:
Podjetje X je 12.1.2008 dobilo račun od zavarovalnice za zavarovanje nepremičnin za leto
2008. Če bi podjetje januarja obračunalo nastali strošek kot strošek tega meseca, bi bili stroški
v januarju preveliki. Ker se zavarovanje nanaša na celo leto, podjetje strošek razdeli
enakomerno na vse mesece v letu.
☺ Poiščite še kakšne praktičen primer neopredmetenega dolgoročnega sredstva in
ga opišite .

3.3.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju
proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo
po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmetena osnovna
sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva.
Pri vrednotenju opredmetenih osnovnih sredstev razlikujemo:
• nabavno vrednost,
• popravek vrednosti,
• neodpisano vrednost.
◊ Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je tista, ki ovrednoti ob
začetku uporabe osnovnega sredstva. Sestavljajo jo njegova nakupna cena, povečana
za morebitne davke in carino pri uvozu, stroške dostave in zavarovanja, dalje za
stroške montaže in druge izdatke kot so ocena stroškov razgradnje, odstranitve in
obnovitve. Med nabavno vrednost se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se
ne povrne. Od nakupne cene se odštejejo vsi trgovinski in drugi popusti.
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 Primer izračuna nabavne vrednosti
Podjetje je v letu 2008 kupilo stroj in imelo pri tem naslednje izdatke:
+
+
+
=

nakupna (fakturna) cena:
DDV:
stroški prevoza in zavarovanja:
stroški montaže:
nabavna vrednost:

150.000
30.000
12.000
13.000
205.000

Nabavna vrednost osnovnih sredstev je izhodišče za računanje stroškov amortizacije. Z
amortizacijo prenašamo nabavno vrednost osnovnih sredstev med odhodke podjetja.
◊ Popravek vrednosti oziroma odpisana vrednost je tisti del vrednosti osnovnega
sredstva, ki je že amortiziran. Popravek vrednosti se povečuje iz leta v leto.
◊ Neodpisana ali sedanja vrednost osnovnega sredstva je vrednost, ki jo dobimo, ko
od nabavne vrednosti osnovnega sredstva odštejemo letni znesek amortizacije.
Neodpisana vrednost nam pove kolikšen je še neodpisani del vrednosti osnovnega
sredstva v določenem trenutku.

 Primer izračuna neodpisane vrednosti
Podjetje je v letu 2008 obračunalo 10 % amortizacije:
nabavna vrednost:
– popravek vrednosti (10 %):
= neodpisana vrednost

205.000
20.500
184.500

 Več o amortizaciji bomo spoznali v poglavju Stroški.

3.3.2.1 Prevrednotovanje
V uporabnostni dobi osnovnih sredstev se cene lahko bistveno spremenijo in tako ni mogoče
realno prikazati vrednosti sredstev. Zato moramo v takem primeru ceno, ki je podlaga za
obračun amortizacije, prilagajati cenam na tržišču. Ta postopek imenujemo prevrednotovanje,
kar pomeni, da nabavno oziroma sedanjo (knjigovodsko) vrednost osnovnih sredstev
usklajujemo s tržno vrednostjo.
S popravkom vrednosti navzgor se poveča kapital podjetja, s popravkom vrednosti navzdol pa
se povečajo izredni odhodki.
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 Primer prevrednotovanja
Pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2008 so v podjetju ugotovili, da se je tržna
vrednost podobnih strojev znižala za 20 % in morajo zato izvesti prevrednotovanje.
Prevrednotovanje izvedemo tako, da nabavno vrednost zmanjšamo za 20 %.

–

nabavna vrednost:
popravek vrednosti (10 %):
neodpisana vrednost

Pred uskladitvijo:
205.000
20.500
184.500

Po uskladitvi:
164.000
16.400
147.600

☺ V kakšnih oblikah nastopajo opredmetena osnovna sredstva?
☺ Kaj vse upoštevamo pri nabavni vrednosti osnovnega sredstva?
☺ Opredelite pojme sledečih vrednosti osnovnih sredstev: nabavna vrednost,
popravek vrednosti, neodpisana vrednost.
☺ Kdaj se poslužujem prevrednotovanja in kako ta postopek poteka?
 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 4.
3.3.3 Naložbene nepremičnine
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, ki jo ima podjetje zato, da bi prinašala najemnino
in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.
Naložbene nepremičnine so:
• zemljišča, ki so dana v najem,
• zemljišča, za katera podjetje ni določilo prihodnje uporabe,
• zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v poslovni najem,
• prazne zgradbe, namenjene za oddajo v poslovni najem.
3.3.4 Finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki jih podjetje naloži, da bi z donosi, ki izhajajo iz
njih, povečevalo svoje finančne prihodke. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital
drugih podjetij (delnice in deleži) in dana posojila. Finančne naložbe se izkazujejo kot
dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe.
Dolgoročna finančna naložba je tista, ki jo ima podjetje v posesti v obdobju, daljšem od leta
dni, in s katero naj bi dolgoročno dosegalo donos in ne trgovalo.
Najpogostejše finančne naložbe so:
• delnice,
• obveznice,
• kratkoročne finančne naložbe.
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◊ Delnice – so listine, ki dokazujejo določeno obliko stvarnega razmerja, iz katerega
izhajajo za imetnika delnice določene premoženjske ali članske pravice v določeni
organizaciji, ki je izdajatelj delnice. Investitor pričakuje od investiranja v delnice
predvsem premoženjske pravice oz. dividende.
◊ Obveznice – so upniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zavezuje, da bo osebi,
navedeni na njej, izplačal na določen dan v prihodnosti na obveznici naveden znesek
oz. znesek anuitetnega kupona.
◊ Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo v glavnem sredstva vložena v banke.
Banka in podjetje se dogovorita o varčevalnem razmerju s pisno pogodbo. Pri tem so
temeljni elementi vsota denarja, obrestna mera, čas, in način varčevanja.
☺ Opredelite pomen finančnih naložb in opišite kam jih lahko vlagamo?
3.3.5 Terjatve
Terjatve so pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali
opravitev kake storitve. Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev ali drugih financerjev
prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko pa tudi do dobaviteljev prvin poslovnega
procesa, do zaposlenih, do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida in do uporabnikov
finančnih naložb.
◊ Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim blagom in
opravljenimi storitvami.
◊ Terjatve do drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev so
predvsem terjatve do države v zvezi z zasluženimi državnimi podporami pri prodaji.
◊ Terjatve do dobaviteljev prvin poslovnega procesa so njim dani predujmi za
opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge materiala in še ne
opravljene storitve, pa tudi njim dana preplačila in varščine.
◊ Terjatve do zaposlenih so njim dani predujmi in odškodninske obremenitve.
◊ Terjatve do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida so terjatve do države iz
naslova plačanih davkov ali do tistih, ki so dolžni prispevati k poravnavi izgube.
◊ Terjatve do uporabnikov finančnih naložb so v zvezi z obračunanimi obrestmi in
deleži v njihovem čistem dobičku.
◊ Terjatve do države so terjatve v zvezi z vstopnim davkom na dodano vrednost in
terjatve do države za odloženi davek.
Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne.
Kratkoročne terjatve se predvidoma poravnajo v letu dni.
3.3.6 Zaloge
Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali
opravljanju storitev v okviru poslovanja. Med zaloge prištevamo material, zalogo v postopku
proizvajanja, zalogo, namenjeno prodaji, in dane predujeme za material in trgovsko blago.
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◊ Zaloga materiala zajema količine v skladišču, dodelavi in predelavi, pa tudi na poti
od dobavitelja, če jih je kupec že prevzel. Kot material se lahko šteje tudi drobni
inventar (npr. pisarniški material, delovne obleke in obutev, zaščitna sredstva,
embalaža za večkratno uporabo ipd.) z dobo koristnosti do leta dni, lahko pa tudi tisti
z dobo koristnosti več kot leto dni, če njegova posamična nabavna cena ne presega
500 evrov.
◊ Zaloga v postopku proizvajanja zajema nedokončano proizvodnjo in polproizvode.
Nedokončana proizvodnja lahko obsega tudi opravljanje storitev, ki so do konca
obračunskega obdobja dokončane, od naročnika pa še ne prevzete (potrjene).
◊ Zaloga, namenjena prodaji, zajema dokončane proizvode in trgovsko blago
(kupljeni proizvodi, namenjeni prodaji) v skladišču ter količine na poti do kupca,
dokler jih ta ne prevzame.
◊ Dani predujmi za material in trgovsko blago predstavljajo vnaprejšnja plačila
materiala in trgovskega blaga in se v bilanci stanja izkazujejo kot terjatve.
☺ Katere vrste zalog kot del kratkoročnih sredstev poznamo v podjetju?
☺ Pojasnite v katerem primeru lahko sredstva opredelimo kot drobni inventar.
3.3.7 Denarna sredstva
Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v
razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela. Denar so gotovina, knjižni denar in
denar na poti.
◊ Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev (papirnatega denarja),
novcev (kovancev) ali prejetih čekov.
◊ Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko
uporablja za plačevanje.
◊ Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi
finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.
Podjetje potrebuje določen del kratkoročnih sredstev v denarni obliki za poravnavanje svojih
obveznosti. To vrsto sredstev lahko takoj in neposredno uporabimo v poslovnem procesu.
Zaradi tega so to najbolj likvidna sredstva poslovnega sistema.
☺ Pojasnite v kakšnih oblikah se nahajajo denarna sredstva.
3.4 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Ko smo obravnavali sredstva podjetja, smo se seznanili s premoženjem, s katerim v
določenem trenutku podjetje razpolaga in ga upravlja. Sedaj pa nas zanima, od kod to
premoženje izvira, kdo je lastnik sredstev in ali so sredstva lastna ali tuja.
Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju
podjetja do virov sredstev, s katerimi se podjetje financira.
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V ta krog sodijo vlagatelji kapitala in dajalci posojil (podjetniki, banke, poslovni sistemi),
dobavitelji materiala, surovin in storitev, do katerih ima podjetje obveznosti, delavci, ki še
niso prejeli osebnih dohodkov, država, ki ni prejela prispevkov in davkov, udeleženci pri
delitvi dobička itd.
Do vseh virov sredstev ima podjetje obveznosti, ki jih mora poravnati. Nekatere obveznosti je
potrebno poravnati takoj, druge kratkoročno, tretje pa dolgoročno. Trajne so praviloma le
obveznosti do lastnikov kapitala. V osnovi lahko obveznosti do virov sredstev razdelimo na
kapital in obveznosti do dolgov.
3.4.1 Kapital
Osnovni kapital predstavlja lastniški kapital in je sestavljen iz tistega, kar so lastniki v začetku
investirali v podjetje, povečuje pa se z dobički, ki jih zasluži podjetje s svojim poslovanjem.
V tistih letih, ko podjetje uspešno posluje, bo normalno, da premoženje raste hitreje kot
njegovi dolgovi. Lastniški kapital pa je mogoče tudi povečevati, tako da lastniki dodatno
investirajo denar v podjetje in s tem povečajo premoženje. Prav tako pa se lahko kapital
zmanjša, kadar podjetje posluje z izgubo oz. kadar lastniki del svojega premoženja umaknejo
iz podjetja.
Kapital predstavlja dejansko vrednost podjetja in je razdeljen na osnovni kapital, kapitalske
rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček (izguba) iz prejšnjih let, presežek iz
prevrednotenja in prehodno še ne razdeljen čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba
poslovnega leta.
◊ Osnovni kapital vložijo ustanovitelji v podjetje in se pojavlja kot:
• delniški kapital (pri delniških družbah),
• kapital z deleži (pri drugih gospodarskih družbah),
• kapitalska vloga (pri podjetjih posamičnih lastnikov).
◊ Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, ki jih podjetje pridobi iz vplačil, ki presegajo
najmanjše zneske delnic ali osnovnih vložkov.
◊ Rezerve iz dobička so namensko zadržan del čistega dobička iz prejšnjih let,
predvsem za poravnavanje možnih izgub v prihodnosti. Obvezno se razčlenjujejo na
zakonske rezerve (družba ne more izplačevati dividend, dokler rezerve ne dosežejo 10
odstotkov osnovnega kapitala družbe) in rezerve za lastne delnice oziroma lastne
poslovne deleže.
◊ Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let je ostanek tedanjega čistega dobička, ki ni v
obliki dividend ali drugih deležev razdeljen lastnikom kapitala pa tudi ne namensko
opredeljen kot rezerva.
◊ Presežek iz prevrednotenja se nanaša na povečanje knjigovodske vrednosti sredstev
po modelu prevrednotenja. Prevrednotovalni popravek kapitala je namenjen ohranitvi
realne vrednosti posameznih oblik kapitala. Ob koncu poslovnega leta se povečuje z
indeksom rasti cen na drobno.
◊ Čisti poslovni izid poslovnega leta je čisti dobiček (oz. izguba) iz izkaza uspeha
tekočega poslovnega leta, ki ostane nerazporejen, dokler o njem ne odločajo lastniki.
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Čisti dobiček se lahko razporedi za izplačilo dividend, za oblikovanje rezerv, za
povečanje osnovnega kapitala ali za oblikovanje sklada lastnih delnic.
☺ Na kakšne načine se lahko poveča kapital v podjetju?
☺ Na spletni strani poiščite poljubno podjetje in ugotovite koliko ima lastnega
kapitala oziroma kakšna je vrednost tega podjetja.
3.4.2 Rezervacije, dolgoročne in kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze podjetja, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih
dogodkov in se bodo po predvidevanjih poravnale v poznejšem obdobju.
◊ Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati
sredstva, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma
odhodkov (npr.: rezervacije za reorganizacijo, za pričakovane izgube iz kočljivih
pogodb, za pokojnine, za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi).
◊ Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo odloženi prihodki, ki bodo v
obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke (npr.: državne podpore in
donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev, ki so namenjene za pokrivanje
stroškov amortizacije)
◊ Kratkoročne pasivne časovne razmejitve nastanejo, če nek kupec plača račun v
celoti vnaprej, podjetje pa opravlja storitve v kasnejših mesecih; v tem primeru vsak
mesec všteva med prihodke le del plačanega računa (npr. prejeta najemnina).
3.4.3 Dolgoročni dolgovi
Dolgoročni dolgovi so obveznosti, ki jih je treba v obdobju, daljšem od leta dni, vrniti
oziroma poravnati, zlasti v denarju. Dolgoročni dolgovi so lahko finančni ali poslovni.
◊ Dolgoročni finančni dolgovi so dobljena dolgoročna posojila na podlagi posojilnih
pogodb in izdani dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.
◊ Dolgoročni poslovni dolgovi so dolgoročni dobaviteljski krediti za kupljeno blago ali
kupljene storitve.
3.4.4 Kratkoročni dolgovi
Kratkoročni dolgovi so obveznosti, ki jih je treba najkasneje v letu dni vrniti oziroma
poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi so finančni ali poslovni.
◊ Kratkoročni finančni dolgovi so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih
pogodb in izdani kratkoročni vrednostni papirji razen čekov, ki se štejejo kot odbitna
postavka pri denarnih sredstvih.
◊ Kratkoročni poslovni dolgovi so kratkoročni dobaviteljski krediti za kupljeno blago
ali kupljene storitve, kratkoročne obveznosti do zaposlenih za opravljeno delo,
kratkoročne obveznosti do financerjev v zvezi z obrestmi, kratkoročne obveznosti do
države iz naslova davkov (DDV) ter kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo
poslovnega izida.
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☺ Opredelite pomen dolgoročnih rezervacij.
☺ Opišite razliko med dolgoročnimi in kratkoročnimi dolgovi.
3.5 BILANCA STANJA
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega
obdobja), za katerega se sestavlja. Sestavi se za splošne ali posebne namene za potrebe
zunanjega računovodskega poročanja. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna obseg
in razčlenitev postavk v njem.
Tabela 3: Bilanca stanja
SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A.

Dolgoročna sredstva

A.

Kapital

I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve

I.

Vpoklicani kapital

1.

Dolgoročne premoženjske pravice

1.

Osnovni kapital

2.

Dobro ime

2.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

3.

Predujmi za neopredmetena sredstva

II.

Kapitalske rezerve

4.

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

III. Rezerve iz dobička

5.

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1.

II.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

1.

Zemljišča in zgradbe

3.

a)

Zemljišča

4.

Statutarne rezerve

b)

Zgradbe

5.

Druge rezerve iz dobička

2.

Proizvajalne naprave in stroji

IV. Presežek iz prevrednotenja

3.

Druge naprave in oprema

V.

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta

a)
b)

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali
izdelavi
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih
sredstev

B.
1.

Zakonske rezerve
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne
deleže
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot
odbitna postavka)

Preneseni čisti poslovni izid

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Rezervacije za pokojnine in podobne
obveznosti

5.

Osnovna čreda

2.

Druge rezervacije

6.

Večletni nasadi

3.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

III. Naložbene nepremičnine

C.

Dolgoročne obveznosti

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

I.

Dolgoročne finančne obveznosti

1.

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

1.

Dolgoročne finančne obveznosti do družb v
skupini

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

2.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank

b)

Delnice in deleži v družbah v pridruženih družbah

3.

Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi
obveznic
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SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

c)

Druge delnice in deleži

4.

Druge dolgoročne finančne obveznosti

Č)

Druge dolgoročne finančne naložbe

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

2.

Dolgoročna posojila

1.

a)

Dolgoročna posojila družbam v skupini

2.

b)

Dolgoročna posojila drugim

3.

Dolgoročne menične obveznosti

c)

Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital

4.

Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi
predujmov

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

5.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

1.

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

III. Odložene obveznosti za davek

2.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

Č.

Kratkoročne obveznosti

3.

Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

I.

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

VI. Odložene terjatve za davek

II.

Kratkoročne finančne obveznosti

B.

Kratkoročna sredstva

1.

Kratkoročne finančne obveznosti do družb v
skupini

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

2.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

II.

Zaloge

3.

Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi
obveznic

1.

Material

4.

Druge kratkoročne finančne obveznosti

2.

Nedokončana proizvodnja

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

3.

Proizvodi in trgovsko blago

1.

4.

Predujmi za zaloge

2.

Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v
skupini
Dolgoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v
skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do
dobaviteljev

III. Kratkoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne menične obveznosti

1.

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

4.

Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi
predujmov

a)

Delnice in deleži v družbah v skupini

5.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti

b)

Druge delnice in deleži

D.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

c)

Druge kratkoročne finančne naložbe

2.

Kratkoročna posojila

a)

Kratkoročna posojila družbam v skupini

b)

Kratkoročna posojila drugim

c)

Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital

IV. Kratkoročne poslovne terjatve
1.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

V.

Denarna sredstva

C.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Vir: SRS 24. http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118
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Bilanca stanja je dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano stanje
sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje obveznosti do virov sredstev.
☺ Kako je sestavljena bilanca staja? Kakšno je razmerje med sredstvi podjetja in
obveznostmi do virov sredstev?
☺ Na spletni strani poiščite bilanci stanja dveh podjetij, jih analizirajte in
primerjajte med seboj.
 Morda najdete kaj
http://www.ljse.si/

zanimivega na spletnem naslovu Ljubljanske borze

 POVZETEK
Premoženje podjetja predstavljajo sredstva, ki so lahko v obliki denarja, stvari in pravic ter
obveznosti do virov sredstev, ki nam povedo od kot ta sredstva izvirajo oziroma kdo je njihov
lastnik.
Vrsto in način uporabe sredstev in obveznosti do njihovi virov, ki nastopajo v poslovnem
procesu, razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo Slovenski Računovodski standardi (SRS)
Sredstva podjetja so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi
premoženjsko-pravno razpolaga podjetje.
Dolgoročna sredstva so stvari in pravice, ki postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne
učinke in se v svojo prvotno pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, daljšem od leta
dni.
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki spreminjajo svojo obliko, vrednostno pa prehajajo iz
ene pojavne oblike v drugo, praviloma v obdobju, krajšem od enega leta. To pomeni, da se
več kot enkrat na leto preoblikujejo iz začetne denarne oblike in prek vseh drugih oblik
zopet v denarno.
Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem razmerju
podjetja do virov sredstev, s katerimi se financira podjetje. Do vseh virov sredstev ima
podjetje obveznosti, ki jih mora poravnati. Nekatere obveznosti je potrebno poravnati takoj,
druge kratkoročno, tretje pa dolgoročno. Trajne so praviloma le obveznosti do lastnikov
kapitala.
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku za katerega se sestavlja. V bilanci stanja
je na levi strani prikazano stanje sredstev (aktiva) in na desni strani pa v enakem znesku
stanje obveznosti do virov sredstev (pasiva).
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4 STROŠKI
Kaj so stroški? S tem pojmom se v vsakdanjem življenju srečujemo zelo pogosto. Strošek
vedno povezujemo z nečim, kar nas je nekaj stalo.
Na splošno je mogoče reči, da za vsako poslovno situacijo velja pravilo, da mora podjetje biti
dolgoročno ponudnik z najnižjimi stroški, imeti stroške s trendom zniževanja, imeti popolni
pregled o stroških in dobičku za vsak izdelek.
V tem poglavju bomo spoznali pomen stroškov in utemeljili razliko med pojmi potrošek,
izdatek, prejemek in odhodek. Stroške bomo razdelili na izvirne in prenesene. Na konkretnih
primerih bomo izvedli prenos izvirnih stroškov na prenesene. Izračunali bomo nabavno
vrednost materiala, spoznali različne metode vrednotenja zalog in jih tudi praktično uporabili.
Z uporabo različnih metod amortizacije bomo izračunali neodpisano vrednost osnovnih
sredstev in utemeljili njihov vpliv na stroške delovnih sredstev. Definirali bomo vsebino
stroškov dela, izračunali plačo zaposlenega in strošek delodajalca ter si primerjali povprečne
plače in stroške dela v Sloveniji in v svetu.
Spoznali bomo načine zajemanja in evidentiranja stroškov, jih spremljali po stroškovnih
mestih in po stroškovnih nosilcih ter jih razdelili na neposredne in posredne. Posredne stroške
bomo razporedili na stroškovna mesta in stroškovne nosilce.
Posebno pozornost bomo posvetili značilnostim stalnih in spremenljivih stroškov, ki jih bomo
na osnovi primerov tudi grafično prikazali. Spoznali bomo kako velik vpliv ima obseg
proizvodnje na stalne stroške in na lastno ceno izdelkov.
Izračunali bomo prag ekonomičnosti poslovanja oz. obseg proizvodnje, pri kateri so celotni
stroški enaki celotnim prihodkom. Spoznali bomo vpliv dodatnih in mejnih stroškov na obseg
poslovanja in s pomočjo mejnih stroškov utemeljili upravičenost povečevanja obsega
proizvodnje.
4.1 OPREDELITEV STROŠKOV
V delovnem procesu, pri proizvodnji izdelkov ali opravljanju storitev so uporabljene prvine
poslovnega procesa. Delovna sredstva se obrabljajo, delovni predmeti in storitve se porabijo,
prav tako se porablja energija delavca, ki te prvine smotrno usklajuje in uporablja. Pojem
stroškov je torej tesno povezan s porabo prvin poslovnega procesa. Zato vse opredelitve
stroškov izhajajo iz uporabe prvin poslovnega procesa.
Med stroške spadajo tudi obresti za kredite, zavarovanje, davki in prispevki, stroški
izobraževanja, propagande in podobno. Prav tako si danes ne moremo zamisliti sodobne
proizvodnje brez stroškov, ki jih povzroča pripravljenost za proizvodnjo (npr.: stroški
zgrajenih zmogljivosti, zagonski stroški, stroški elaboratov, raziskav, časovno obračunane
amortizacije, stroški vzdrževanja ...). Ti stroški so za podjetje bistveni in so neodvisni od
obsega poslovanja. Obstajajo tudi v primeru, če podjetje ustavi proizvodnjo.
Stroški so vrednostno (v denarju) izražena poraba prvin poslovnega procesa in nastanejo v
neposredni ali posredni zvezi z ustvarjanjem poslovnega učinka ter sestavljajo njegovo lastno
ceno.
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V vsakdanjem življenju se srečujemo z izrazi potrošek, izdatek, prejemek in odhodek, ki so
sicer povezani s pojmom stroški, vendar pa so med njimi nekatere razlike.
4.1.1 Potroški
Potrošek je količinska poraba in/ali obraba prvin poslovnega procesa, ki jo izražamo v
količinskih merskih enotah (strojne ure, delovne ure, število prevoženih kilometrov…).
Za izdelavo določenega proizvoda ali za opravljeno storitev potrebujemo določeno količino
osnovnega in pomožnega materiala, določeno količino vloženega dela in obrabo delovnih
sredstev. Njihove potroške lahko izmerimo fizično, ne glede na to, ali snovno vstopajo v nov
izdelek ali ne. Potrošek energije delavca v delovnem procesu pa je odvisen od časa prebitega
pri delu in od intenzivnosti dela.
Potroški so večinoma povezani s stroški. Znesek stroškov je v vsakem primeru odvisen od
količine potroškov oz. obrabe in nabavne cene posamezne prvine.
4.1.2 Izdatki in prejemki
Izdatki pomenijo odliv denarnih sredstev in predstavljajo neposredno zmanjšanje denarnih
sredstev podjetja. Izdatki za poslovne namene so lahko tesno povezani s stroški (npr. plačilo
materiala ali storitev), lahko pa nimajo neposredne povezave s stroški (npr. nakup zemljišča
za nov obrat ali razne dotacije).
Po drugi strani pa lahko nastane strošek, ki ni povzročil nobenega izdatka, npr. brezplačen
prenos stroja iz enega podjetja v drugega. Podjetje, ki je stroj sprejelo, ga mora amortizirati.
Amortizacija pa je strošek. Izdatka v tem primeru ni bilo, ker stroj ni bil plačan.
Prejemki (prilivi) so nasprotje od izdatkov in predstavljajo neposredno povečanje denarnih
sredstev podjetja. Prejemek je vsak denarni znesek, ki ga prejme podjetje.
4.1.3 Odhodki
Z odhodki razumemo stroške, ki so zajeti v prodanih proizvodih in storitvah v danem
obračunskem obdobju. Odhodki so lahko redni in izredni.
Redni odhodki so stroški, ki so zajeti v proizvedenih in prodanih poslovnih učinkih Izredni
odhodki pa niso stroški, a direktno bremenijo poslovni izid. Ti so primanjkljaj pri inventuri,
razne kazni, odpisi neplačanih terjatev ipd.
Med redne odhodke poslovanja sodijo:
• stroški materiala (stroški materiala, energije, nadomestnih delov in drobnega
inventarja, del stroškov storitev ...),
• amortizacija,
• nematerialni stroški (dnevnice in potni stroški, stroški propagande in reklame,
reprezentančni stroški, zavarovalne premije in drugi stroški),
• vračunani stroški dela z nadomestili,
• vračunani davki in prispevki, ki niso odvisni od dohodka ali dobička.
Izredni odhodki pa so posledica nenormalnih oziroma izrednih poslovnih dogodkov.
Nastajajo z izrednim zmanjšanjem sredstev (primanjkljajev pri inventurah, odpisanih in
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znižanih terjatev, plačane kazni …) ali z izrednim povečanjem obveznosti do virov sredstev
(pogodbene kazni, pozneje ugotovljene obveznosti – poravnave računov iz preteklega
obdobja).
Med odhodke spadajo tudi odhodki zaradi danih obresti za prejeta posojila in kredite od
drugih poslovnih sistemov, občanov in med seboj povezanih poslovnih sistemov, stroški
odpisov dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb.
Odhodki v povezavi s prihodki ustvarjajo poslovni izid.
☺ Definirajte pojem strošek.
☺ Pojasnite razlike med pojmi potrošek, izdatek, prejemek, odhodek.
☺ Kdaj govorimo o rednih in izredni odhodkih.
☺ V čem je razlika med stroški in odhodki? V čem je njihova povezava?

4.2 IZVIRNI STROŠKI
Izvirni stroški, ki jih imenujemo tudi primarni, so vsi tisti stroški, ki nastanejo in se pojavljajo
v svoji prvotni obliki. Za te stroške lahko ugotovimo območje nastanka ali stroškovnega
nosilca, zaradi katerega so nastali. Pri tej delitvi je potrebno upoštevati zakonske predpise
(SRS 16).
Izvirni stroški so:
• stroški materiala,
• stroški storitev,
• stroški amortizacije,
• stroški dela,
• finančni stroški.
4.2.1 Stroški materiala
Stroški materiala so izvirni stroški nabavljenega materiala, ki se neposredno porablja pri
ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki
nimajo take narave in so zajeti med posredne stroške.
V prvo podskupino spadajo stroški surovin, drugih materialov in kupljenih delov ter
polproizvodov, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem poslovnih učinkov.
V drugo skupino spadajo stroški pomožnega materiala za vzdrževanje opredmetenih osnovnih
sredstev, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega leta dni in katerega
posamična vrednost ne presega vrednosti 500 EUR, nadomestnih delov za servisiranje
proizvodov po njihovi prodaji, pisarniškega materiala, strokovne literature in drugega. S
stroški materiala so mišljeni tudi vračunani stroški kala, razsipa, okvar in loma.
Pri stroških materiala se upoštevajo nabavne cene v obdobju, v katerem pride do potroškov.
Stroški materiala, ki se pred uporabo zadržujejo v zalogah, se izkazujejo v zneskih, ki so pred
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nastankom potroškov materiala oblikovali vrednost zalog. Odvisni so od metode, ki se
uporablja.
 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 1.

Za vrednotenje zalog lahko podjetje izbere eno izmed naslednjih metod:
• metodo tehtanih povprečnih cen,
• metodo drsečih povprečnih cen,
• metodo zaporednih cen (FIFO),
• metodo stalnih (ocenjenih) cen.
4.2.1.1 Metoda tehtanih povprečnih cen
Pri tej metodi se upošteva vrednost začetne zaloge in vrednost vseh nabav v obračunskem
obdobju. Povprečje se lahko izračuna za obdobje ali za vsako dodatno prejeto pošiljko.
Tehtano povprečno ceno izračunamo po naslednji formuli:
 

 č  

  č       
 č č     č  

Oddaja zalog v porabo se nato obračuna po tako izračunani tehtani povprečni nabavni ceni,
zaloge pa se tudi na koncu obračunskega obdobja izrazijo po tehtani povprečni nabavni ceni.
Vse izdane enote v obdobju imajo enako knjigovodsko vrednost, zaradi česar imajo
spremembe nabavnih cen v obdobju manjši vpliv na poslovne odhodke kot pri ostalih
metodah, ki upoštevajo trend gibanja cen v celotnem obdobju.
 Primer izračuna vrednosti zalog po metodi tehtanih povprečnih cen
Tabela 4: Obračun vrednosti zalog po metodi tehtanih povprečnih cen
Datum
01.01.08
16.01.08
18.01.08
21.01.08
23.01.08
26.01.08
Skupaj

Prejem

Izdaja

80
120
160

240

250
90
460

Zaloga
300
380
260
420
170
80

Nabavna
cena
10,00
10,30
11,20

Povprečna cena
10,06
10,06
10,40
10,40
10,40

V breme

V dobro

824,00
1.207,58
1.792,00

2.616,00

2.600,09
936,03
4.743,70

Vrednost
3.000,00
3.824,00
2.616,42
4.408,42
1.808,33
872,30

Tehtana povprečna cena#$%.'$.'() 

3.000 EUR  824 EUR
 10,06 EUR
300  80

Tehtana povprečna cena#5$.'$.'() 

3.000 EUR  824 EUR  1792 EUR
 10,40 EUR
300  80  160
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4.2.1.2 Metoda drsečih povprečnih cen
Po metodi drsečih povprečnih cen sproti ob vsakem novem prejemu zalog izračunamo novo
povprečno nabavno ceno, ki upošteva vrednost obstoječih zalog in vrednost na novo prejetih
zalog. Oddaja v uporabo in končna zaloga se obračunata po zadnji povprečni nabavni ceni.
Drsečo povprečno ceno izračunamo po naslednji formuli:
8 č 

 č  

      9
 č     9

Ta metoda je v primerjavi z metodo tehtanih povprečnih cen bolj prilagodljiva na spremembe
cen, saj je vsaka sprememba cene takoj zajeta v obračun.
 Primer izračuna vrednosti zalog po metodi drsečih povprečnih cen
Tabela 5: Obračun vrednosti zalog po metodi drsečih povprečnih cen
Datum
01.01.08
16.01.08
18.01.08
21.01.08
23.01.08
26.01.08
Skupaj

Prejem

Izdaja

80
120
160

240

250
90
460

Zaloga
300
380
260
420
170
80

Nabavna
cena
10,00
10,30
11,20

Povprečna cena
10,06
10,06
10,50
10,50
10,50

V breme

V dobro

824,00
1.207,20
1.792,00

2.616,00

Drseča povprečna cena#$%.'$.'() 

3.824,00 EUR
 10,06 EUR
380

Drseča povprečna cena#5$.'$.'() 

4.408,80 EUR
 10,50 EUR
420

2.625,00
945,00
4.777,20

Vrednost
3.000,00
3.824,00
2.616,80
4.408,80
1.783,80
838,80

4.2.1.3 Metoda zaporednih cen (FIFO)
Metoda FIFO predpostavlja, da se material v zalogi, ki je bil kupljen prvi, tudi prvi porabi. Pri
tej metodi se nabava in poraba zalog izkazujeta z vsakokratnimi nabavnimi cenami. Zaloge se
zmanjšujejo po enakem vrstnem redu, kot so se povečevale.
V primeru visoke inflacije je poraba obračunana premalo, zato s prenašanjem nižjih stroškov
v vrednost izdanih zalog metoda FIFO povzroči, da podjetja izkazujejo višje poslovne izide,
kot bi jih z uporabo ostalih metod.
Uporaba metode FIFO je primerna, ko želimo prikazati čim višji poslovni rezultat.
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 Primer izračuna vrednosti zalog po metodi zaporednih cen
Tabela 6: Obračun vrednosti zalog po metodi zaporednih cen (FIFO)
Datum
01.01.08
16.01.08
18.01.08
21.01.08

Prejem

80
120
160

23.01.08

26.01.08
Skupaj

Izdaja

240

(250)
180
70
(90)
10
80
460

Zaloga

Cena

V breme

V dobro

300
380
260
420

10,00
10,30
10,00
11,20

170

10,00
10,30

1.800,00
721,00

1.895,00

80

10,30
11,20

103,00
896,00
4.720,00

896,00

824,00
1.200,00
1.792,00

2.616,00

Vrednost
3.000,00
3.824,00
2.624,00
4.416,00

4.2.1.4 Metoda stalnih (ocenjenih) cen
Pri metodi stalnih cen podjetje v obračunskem obdobju vrednoti zalogo in porabo materiala
po stalnih cenah, ki jih določi ob začetku obračunskega obdobja. Ker stalne cene pogostokrat
odstopajo od dejanskih cen, mora podjetje ob koncu planskega obdobja poračunati razliko.
Metoda stalnih cen je najbolj uporabna v primerih, ko se nabava zalog vrši po enakih cenah.
 Primer izračuna vrednosti zalog po metodi stalnih cen
Tabela 7: Obračun vrednosti zalog po metodi stalnih cen
Datum
01.01.08
16.01.08
18.01.08
21.01.08
23.01.08
26.01.08
Skupaj

Prejem

Izdaja

80
120
160

240

250
90
460

Zaloga

Cena

300
380
260
420
170
80

10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

V breme

V dobro

840,00
1.260,00
1.680,00

2.520,00

2.625,00
645,00
4.530,00

Vrednost
3.150,00
3.990,00
2.730,00
4.410,00
1.785,00
1.140,00

4.2.1.5 Primerjava stroškov in vrednosti zalog pri uporabi različnih metod
Z različnimi metodami vrednotenja zalog materiala dobimo različno višino stroškov materiala
v obdobju in različno višino vrednosti zalog konec obdobja.
V omenjenih primerih prihaja pri metodi stalnih cen do odstopanj (glejte tabelo 8), ker je bila
postavljena cena previsoka. Podjetje bo zato ob koncu planskega obdobja poračunalo to
razliko tako, da bo vrednost zaloge zmanjšalo za 54,00 EUR in ta znesek prikazalo kot izredni
odhodek.
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V primeru prenizko postavljenih stalnih cen, pa bi podjetje ob koncu planskega obdobja
poračunalo razliko tako, da bi vrednost zaloge povečalo za razliko in ta znesek prikazalo kot
izredni prihodek.
Tabela 8: Primerjava stroškov in vrednosti zalog
Metoda vrednotenja zalog
Metoda tehtanih povprečnih cen
Metoda drsečih povprečnih cen
Metoda zaporednih cen (FIFO)
Metoda stalnih (ocenjenih) cen

Stroški
materiala

Vrednost
zaloge

4.743,70
4.777,20
4.720,00
4.530,00

872,30
838,80
896,00
1.140,00

Vsota stroškov
materiala in
vrednosti zalog
5.616,00
5.616,00
5.616,00
5.670,00

☺ Opredelite izvirne stroške .
☺ Katere metode se uporabljajo pri vrednotenju cen materiala?
☺ V katerem primeru je najbolj uporabna metoda stalnih cen in zakaj lahko ob
koncu obračunskega obdobje pride do odstopanj.
 V Vajah iz ekonomike rešite nalogi 2 in 3.

4.2.2 Stroški storitev
Izvirni stroški storitev so tisti, ki jih za poslovni sistem opravi drug poslovni sistem in za to
izstavi račun, vrednost računa pa je strošek opravljene storitve. Če pa gre za lastno storitev, se
kot izvirni stroški pojavijo stroški porabljenega materiala, amortizacije in stroški dela
delavnice, ki je popravilo opravila.
Stroški storitev so stroški prevoznih, komunalnih in telekomunikacijskih storitev, najemnin,
zavarovalnih premij, storitev plačilnega prometa in podobni stroški.
Med stroške storitev se štejejo tudi stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem delu
oziroma stroški storitev iz drugih pravnih razmerij, razen iz delovnega razmerja, nastalih s
fizičnimi osebami.
☺ Katere stroške lahko prištevamo med stroške storitev?

4.2.3 Stroški osnovnih sredstev (amortizacija)
Naložbe v osnovna sredstva skozi amortizacijski postopek prehajajo v stroške in v nastajajoče
poslovne učinke.
Amortizacija se obračunava od opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
Amortizacijo se obračunava od sredstev, ki so usposobljena za uporabo, ne glede na to, ali so
trenutno v uporabi ali ne. Amortizacija se ne obračunava od sredstev, ki ne izgubljajo svoje
vrednosti (npr. zemljišča, kulturni spomeniki) in od tistih osnovnih sredstev, ki nimajo več
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nobene vrednosti. Sredstvo se začne amortizirati prvega dne v naslednjem mesecu po tistem,
ko je razpoložljivo za uporabo.
Amortiziranje osnovnih sredstev zahteva tudi poznavanje amortizacijske stopnje, ki jo lahko
določimo na podlagi fizične obrabe, fizičnega staranja in tehničnega ter gospodarskega
staranja. Do izgube koristnosti delovnega sredstva lahko pride tudi zavoljo njegove tehnične
in/ali gospodarske zastarelosti. Zaradi razvoja znanosti, tehnike in tehnologije se na trgu
pojavljajo čedalje bolj izpopolnjena delovna sredstva, ki povzročajo, da se ne izplača več
uporaba starih, a fizično še uporabnih delovnih sredstev.
Podjetje določa letne amortizacijske stopnje samostojno na podlagi predvidene dobe
koristnosti in najvišje dovoljene letne amortizacijske stopnje, ki pa je zakonsko predpisana v
zakonu o davku od odhodkov pravnih oseb.
 Zakon o davku od odhodkov pravnih oseb najdete na naslovu: http://www.uradnilist.si/1/content?id=72545

Najvišje letne amortizacijske stopnje znašajo za:
• gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 5 %,
• dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6 %,
• opremo, vozila in mehanizacijo 20 %,
• dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3 %,
• računalniško, strojno in programsko opremo 50 %,
• večletne nasade 10 %,
• osnovno čredo 20 %,
• druga vlaganja 10 %.
Pri določanju amortizacijske stopnje ocenimo razmerja med prihodki in stroški znotraj
življenjskega obdobja delovnega sredstva in tako določimo amortizacijske stopnje.
Amortizacija mora čim bolj stvarno odražati intenzivnost obrabe osnovnih sredstev, hkrati pa
mora biti upoštevan razvoj znanosti, tehnike in tehnologije. Glede na vzroke zniževanja
uporabne vrednosti osnovnih sredstev ločimo naslednje načine obračunavanja amortizacije:
♦ Enakomerno časovno amortiziranje,
♦ Padajoče amortiziranje,
♦ Amortiziranje glede na število proizvedenih enot.

4.2.3.1 Enakomerno časovno amortiziranje
Časovni način obračunavanja amortizacije izhaja iz predpostavke,da se določi čas trajanja
osnovnih sredstev ne glede na fizično intenzivnost uporabe v procesu proizvodnje. Pri
fizičnem staranju osnovno sredstvo izgublja svojo vrednost tudi, če ne proizvaja. Pričakovano
dobo koristnosti sredstev ocenimo.
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Pri enakomernem časovnem amortiziranju predpostavljamo, da se vrednost sredstev
enakomerno zmanjšuje v vsej dobi uporabe.
◊ Letno amortizacijsko stopnjo (AmS) izračunamo glede na dobo koristnosti:
=>? 

1
@ 100 %


AmS = letna amortizacijska stopnja
t = doba koristnosti v letih
◊ Letni amortizacijski znesek (AmL) pa izračunamo tako, da nabavno vrednost
delovnega sredstva delimo s predvideno dobo koristnosti delovnega sredstva.
=>B 

CD


AmL = letni znesek amortizacije
NV = nabavna vrednost
◊ Neodpisano vrednost pa izračunamo tako, da od nabavne vrednosti odštejemo znesek
amortizacije (popravek vrednosti). Neodpisana vrednost nam pove, kolikšna je še
dejanska vrednost delovnega sredstva.

 Primer enakomernega časovnega amortiziranja
Nabavna vrednost osnovnega sredstva znaša 140.000 EUR, neposredni nabavni stroški so
40.000 EUR, stroški priprave pa so 20.000 EUR. Predvidena doba koristnosti je 5 let.
AmG 

1
@ 100 %  20 %
5

AmL 

200.000 EUR
 40.000 EUR/leto
5 let

Tabela 9: Amortizacijski načrt enakomerne časovne amortizacije
Leto
1
2
3
4
5
Skupaj

Amortizacijska
osnova

Amortizacijska
stopnja v %

Znesek
amortizacije

Neodpisana
vrednost

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

20
20
20
20
20
100

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
200.000

160.000
120.000
80.000
40.000
0
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Iz izračuna razberemo, da sta amortizacijska stopnja in letni amortizacijski znesek vedno
enaka. Enakomerna časovna metoda je zelo enostavna in razumljiva, zato jo v praksi veliko
uporabljajo predvsem tam, kjer se delovna sredstva enakomerno izrabljajo.
4.2.3.2 Padajoče (degresivno) časovno amortiziranje
Bistvo tega načina amortiziranja je, da v prvih letih amortiziramo več kot pa v naslednjih.
Uporabljamo ga takrat, kadar je v začetku življenjske dobe delovno sredstvo bolj uporabljeno
in so v prvih letih delovanja delovnega sredstva večji prihodki ali kadar pričakujemo proti
koncu življenjske dobe večje stroške.
Stroški amortizacije in vzdrževanja so v življenjski dobi delovnega sredstva tako porazdeljeni
bolj enakomerno, tveganje zaradi ekonomskega ali tehničnega zastarevanja pa je manjše. Pri
tem izračunamo delež amortizacije s pomočjo vsote letnih številk.

 Primer padajočega časovnega amortiziranja
Nabavna vrednost osnovnega sredstva znaša 140.000 EUR, neposredni nabavni stroški so
40.000 EUR, stroški sestavljanja in postavljanja pa so 20.000 EUR. Predvidena doba
koristnosti je 5 let.
Vsota letnih številk = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Tabela 10: Amortizacijski načrt padajoče časovne amortizacije
Leto
1
2
3
4
5
Skupaj

Amortizacijska
osnova
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Delež

Znesek
amortizacije

Neodpisana
vrednost

5/15
4/15
3/15
2/15
1/15
15/15

66.667
53.333
40.000
26.667
13.333
200.000

133.333
80.000
40.000
13.333
0

Letni amortizacijski znesek je prvo leto, ko je osnovno sredstvo novo, najvišji in nato vsako
leto pada.
4.2.3.3 Metoda proizvedenih enot
Amortizacija z metodo proizvedenih enot temelji na dejanski obrabi osnovnih sredstev, ki
upošteva intenzivnost obrabe. Obraba je odvisna od predvidenega obsega proizvodnje v
določeni življenjski dobi. Metodo proizvedenih enot uporabljamo predvsem pri tistih
osnovnih sredstvih, pri katerih je možno določiti število enot proizvodnje v življenjski dobi
osnovnega sredstva in kjer je dejansko možno meriti število enot v obračunski dobi. Ta
metoda je najprimernejša za obračunavanje amortizacije pri transportnih sredstvih.
Ta način amortiziranja je dokaj realen, saj je obraba delovnega sredstva tesno povezana z
njegovo uporabo in intenzivnostjo koriščenja. Bolj ko delovno sredstvo koristimo v delovnem
procesu, več bo poslovnih učinkov in hitreje bo obrabljeno. Zato pri tej metodi poiščemo
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mersko enoto, s katero ugotavljamo, koliko teh enot je možno izdelati (opraviti), preden bo
delovno sredstvo iztrošeno. Merske enote so lahko: število izdelkov, število opravljenih ur,
prevoženi ton kilometri, število opravljenih storitev.
◊ Amortizacijski znesek na mersko enoto (Ame) izračunamo po obrazcu:
=>K 

CD
>   

Ame = znesek amortizacije na enoto
NV = nabavna vrednost
◊ Letni amortizacijski znesek (AmL) izračunamo tako, da v tem času proizvedeno
količino proizvodov pomnožimo z zneskom amortizacije na enoto.
=>B  L @ =>K
K = količina
 Primer amortiziranja z uporabo metode proizvedenih enot
Nabavna vrednost osnovnega sredstva znaša 140.000 EUR, neposredni nabavni stroški so
40.000 EUR, stroški priprave pa so 20.000 EUR. Ocenjujemo, da bo osnovno sredstvo v dobi
koristnosti opravilo 12.500 delovnih ur. Izračunajte amortizacijo na uro in amortizacijo po
dejanskih obratovalnih urah.
200.000 EUR
 16 EUR
12.500 ur

AmM 

Tabela 11: Amortizacijski načrt z uporabo metode proizvedenih enot
Leto

Obratovalne ure

1
2
3
4
5
6
skupaj

2.400
2.500
2.200
2.600
2.300
2.100
12.500

Vsota obratov.
ur

Amortizacija na
uro

Znesek
amortizacije

Neodpisana
vrednost

2.400
4.900
7.100
9.700
12.000
12.500

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

38.400
40.000
35.200
41.600
36.800
8.000
200.000

161.600
121.600
86.400
44.800
8.000
0

☺ Kaj je amortizacija in čemu je namenjena?
☺ Kakšna je razlika med fizično obrabo in tehnično zastarelostjo delovnega
sredstva?
☺ Pojasnite kaj vse vpliva na dobo koristnosti osnovnih sredstev.
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☺ Katere metode amortiziranja poznamo?
☺ Utemeljite v katerih primerih bi uporabili časovno amortizacijo in v katerih
metodo proizvedenih enot.
 V Vajah iz ekonomike rešite naloge 5 do 8.
4.2.4 Stroški dela
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in na dajatve, ki so
povezane s plačami. V plači so vsebovani prispevki za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
varstvo, socialno skrbstvo, za nezaposlene...
Med stroške dela prištevamo:
◊ Plače, ki pripadajo zaposlenim v bruto znesku in vsebujejo poleg čiste plače še davek
ter obvezne dajatve za socialno varnost, ki se odtegujejo zaposlenim.
◊ Nadomestila plač, ki pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v kosmatem
znesku, ki bremeni delodajalca. Nadomestila plač so nadomestila za določeno število
dni odsotnosti med boleznijo, letni dopust, državne praznike in izredni dopust ter
druga nadomestila skladno s predpisi, kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.
◊ Povračila zaposlenim, ki niso v neposredni zvezi z opravljanjem dela in imajo naravo
plač, so na primer zneski za prevoz na delo in z njega, zneski za prehrano med delom
in drugi.
◊ Dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim povrnjeni
zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem.
◊ Odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v podjetju, zaradi odločitve
delodajalca, da konča službovanje zaposlenega pred običajnim datumom upokojitve,
bodisi zaradi odločitve zaposlenega, da v zameno zanjo prostovoljno zapusti delovno
mesto, bodisi zaradi redne upokojitve.
◊ Dajatve delodajalca za davke ter socialno varnost so obveznosti delodajalca, odvisne
od kosmatih plač in povračil zaposlenim.
Stroški dela in stroški povračil zaposlenim se obračunavajo skladno z zakonom, kolektivno
pogodbo, splošnim aktom podjetja ali pogodbo o zaposlitvi.
4.2.4.1 Izračun plače zaposlenih in stroškov delodajalca
Za izračun plač zaposlenih in stroškov delodajalcev moramo poznati naslednje postavke:
- bruto plačo,
- prispevke zaposlenih,
- davčne olajšave zaposlenih,
- davek zaposlenih (dohodnina),
- materialne stroške,
- prispevke delodajalcev,
44

Ekonomika podjetja

-

neto plačo,
izplačilo.

◊ Bruto plača
Bruto plača je sestavljena iz:
• osnovne plače, ki se določa glede na zahtevnost dela,
• delovne uspešnosti, ki se določa glede na gospodarnost, kvaliteto in obseg
opravljanja dela,
• dodatkov, kamor sodijo dodatki za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo,
delo na praznike in dela proste dneve ter dodatki, ki so glede na zahtevnost
posameznega dela določeni s Kolektivno pogodbo,
• dodatka za delovno dobo, katerega višina se določi v Kolektivni pogodbi na
ravni dejavnosti (npr. 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne
dobe),
• bonitet. Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge
ugodnosti v naravi, ki jo zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu
zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo (npr. uporaba
osebnega vozila za privatne namene, nastanitev, posojilo brez obresti ali z
obrestno mero, ki je nižja od tržne, popust pri prodaji blaga in storitev, ipd).
◊ Prispevki zaposlenih
Iz bruto plače zaposleni plačujejo prispevke za:
• pokojninsko zavarovanje,
• zdravstveno zavarovanje,
• zaposlovanje,
• starševsko varstvo.
Prispevki zaposlenih so namenjeni za primere zavarovanja za starost in invalidnost, za
bolezen in poškodbe pri delu, za primer nezaposlenosti,… Plačujejo jih zavarovanci in njihovi
delodajalci. Osnova za plačilo prispevkov so bruto plače.
◊ Davek zaposlenih (dohodnina)
Zaposleni plačuje tudi davek oz. dohodnino. Pri višini davka se upoštevajo vsi prihodki
zaposlenega od katerih se odštejejo davčne olajšave in dohodninska lestvica, ki je odvisna od
povprečne plače v republiki Sloveniji.
◊ Davčne olajšave zaposlenih
Davčne olajšave, ki jih zaposleni lahko uveljavlja so:
• splošna davčna olajšava,
• davčna olajšava za vzdrževane družinske člane,
• druge davčne olajšave.
 Več o davčnih olajšavah in dohodnini najdete na naslovu:
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/
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◊ Neto plača
Neto plača je bruto plača zmanjšana za obračunane prispevke v breme zaposlenega in
akontacijo dohodnine.
◊ Materialni stroški
Materialni stroški se nanašajo na povračila stroškov, ki so povezani z delom in se ne vštevajo
v davčno osnovo (npr. prevoz na delo, prehrana). Materialni stroški gredo v breme
delodajalca.
◊ Izplačilo
Izplačilo je neto plača zaposlenega povečana za povračila stroškov prevoza, nadomestil za
prehrano, dnevnice in zmanjšana za morebitno dodatno pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje, prejete kredite ipd. Izplačilo je znesek, ki ga zaposleni prejme na transakcijski
račun.
◊ Prispevki delodajalca
Delodajalec od vsakega zaposlenega plačuje naslednje prispevke:
• za zdravstveno zavarovanje,
• za pokojninsko zavarovanje,
• za zaposlovanje,
• za starševsko varstvo,
• za poškodbe pri delu.
 Primer izračuna plače za december 2007
Osnovna plača Janeza Delavca znaša 800,00 EUR. Zaposleni ima na dan obračuna plače
dopolnjenih 5 let delovne dobe, zato prejme še dodatek za delovno dobo (0,5 % osnovne plače
na dopolnjeno leto delovne dobe). Ker je presegel pričakovane rezultate dobi tudi stimulacijo
v višini 5 % osnovne plače.
Zaposleni je za privatne namene uporabljal službeno vozilo (boniteta 85 EUR) in vzdržuje 2
otroka (davčna olajšava 372,24 EUR). Splošna davčna olajšava pa znaša 246,63 EUR.
Zaposleni je prejel 104,50 EUR povračila za prehrano in 95,00 EUR za prevoz na delo.
Zaposleni plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje v višini 18,50 EUR in ima obrok kredita
v višini 125,00 EUR.
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Tabela 12: Izračun plače in stroškov delodajalca
Stroški dela
Osnovna plača
Dodatek za delovno dobo
Uspešnost
Boniteta
Bruto plača
Prispevki zaposlenega za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Osnova za davek (bruto – olajšave = 945,00 – 618,87)
Davek na plačo (osnova = 326,13)
Neto plača
Povračilo za prehrano
Prevoz na delo
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Kredit
Izplačilo
Prispevki delodajalca za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za poškodbe pri delu
Prispevek za starševsko varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Strošek delodajalca

V%
2,5
5

22,10
15,50
6,36
0,14
0,10
16

16,10
8,85
6,56
0,53
0,10
0,06

Stroški na mesec
800,00
20,00
40,00
85,00
945,00
208,85
146,48
60,10
1,32
0,95
52,18
683,97
104,50
95,00
-18,50
-125,00
729,97
152,15
83,63
61,99
5,01
0,95
0,57
1.296,65

☺ Naštejte in opišite postavke, ki jih prištevamo med stroške dela.
☺ Opišite postopek izračuna plače.
☺ Na spletni strani poiščite predpisano višino prispevkov za socialno varnost, ki jih
plačujejo zaposleni in delodajalci od plač.
☺ Poiščite podatke o gibanju plač v Sloveniji in drugod po svetu.
 V Vajah iz ekonomike rešite nalogi 9 in 10.

 POVZETEK
Stroški so vrednostno (v denarju) izraženi potroški prvin poslovnega procesa, ki so v
neposredni ali posredni zvezi z ustvarjanjem poslovnega učinka in sestavljajo njegovo
lastno ceno.
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Potroški so količinska poraba in/ali obraba prvin poslovnega procesa, ki jo izražamo v
količinskih merskih enotah (strojne ure, delovne ure, število prevoženih kilometrov…).
Izdatki pomenijo odliv denarnih sredstev in predstavljajo neposredno zmanjšanje denarnih
sredstev podjetja.
Prejemki (prilivi) so nasprotje od izdatkov in predstavljajo neposredno povečanje denarnih
sredstev podjetja. Prejemek je vsak denarni znesek, ki ga prejme podjetje.
Z odhodki razumemo stroške, ki so zajeti v prodanih proizvodih in storitvah v danem
obračunskem obdobju. Odhodki so lahko redni in izredni.
Izvirni stroški, ki jih imenujemo tudi primarni, so vsi tisti stroški, ki nastanejo in se
pojavljajo v svoji prvotni obliki. Za te stroške lahko ugotovimo območje nastanka ali
stroškovnega nosilca, zaradi katerega so nastali.
Stroški materiala so izvirni stroški nabavljenega materiala, ki se neposredno porablja pri
ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki
nimajo take narave in so zajeti med posredne stroške. Materiale lahko vrednotimo po
različnih metodah.
Metoda tehtanih povprečnih cen upošteva vrednost začetne zaloge in vrednost vseh nabav v
obračunskem obdobju. Povprečna cena se lahko izračuna za obdobje ali za vsako dodatno
prejeto pošiljko.
Pri metodi drsečih povprečnih cen sproti, ob vsakem novem prejemu zalog, izračunamo
novo povprečno nabavno ceno, ki upošteva vrednost obstoječih zalog in vrednost na novo
prejetih zalog.
Metoda FIFO predpostavlja, da se material v zalogi, ki je bil kupljen prvi, tudi prvi porabi.
Pri tej metodi se nabava in poraba zalog izkazujeta z vsakokratnimi nabavnimi cenami.
Zaloge se zmanjšujejo po enakem vrstnem redu, kot so se povečevale.
Pri metodi stalnih cen podjetje v obračunskem obdobju vrednoti zalogo in porabo materiala
po stalnih cenah, ki jih določi ob začetku obračunskega obdobja. Ob koncu planskega
obdobja pa mora podjetje poračunati razliko, ki nastane zaradi odstopanja stalnih cen od
dejanskih.
Stroški storitev so tisti, ki jih za poslovni sistem opravi drug poslovni sistem in za to izstavi
račun, vrednost računa pa je strošek opravljene storitve.
Stroški delovnih sredstev se prikazujejo kot amortizacija, ki je postopek zmanjševanja
njihove vrednosti ob prehodu v nastajajoče poslovne učinke. Amortizacija se obračunava od
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
Časovni način amortiziranja temelji na življenjski dobi sredstev. Pri fizičnem staranju
osnovno sredstvo izgublja svojo vrednost tudi, če ne proizvaja. Za časovni način
amortiziranja lahko uporabimo metodi enakomernega časovnega amortiziranja ali
padajočega amortiziranja.
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Amortizacija z metodo proizvedenih enot temelji na dejanski obrabi osnovnih sredstev, ki
upošteva intenzivnost obrabe. Obraba je odvisna od predvidenega obsega proizvodnje v
določeni življenjski dobi.
Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in na dajatve, ki so
povezane s plačami. V plači so vsebovani prispevki za pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno varstvo, socialno skrbstvo, za nezaposlene... Med stroške dela spadajo tudi
nadomestila plač, za odsotnost med boleznijo, letni dopust, državne praznike, izredni
dopust, povračila zaposlenim za prevoz na delo in z njega, zneski za prehrano, dajatve v
naravi, darila in nagrade zaposlenim, odpravnine, ipd.

4.3 PRENESENI (SEKUNDARNI) STROŠKI
Preneseni stroški so tisti, ki so sicer sestavljeni iz izvirnih stroškov, preneseni pa postanejo v
trenutku, ko jih prenesemo z ene organizacijske enote na drugo organizacijsko enoto istega
podjetja. Namen takšnega prenašanja je prenos stroškov v organizacijske enote ali na
stroškovna mesta, od koder jih potem razporejamo na stroškovne nosilce.
Z vidika podjetja kot celote, preneseni stroški ne spreminjajo prvotnega zneska stroškov.
Spreminjajo le znesek stroškov na posameznih stroškovnih mestih ali organizacijskih enotah.
Zmanjšali so se na stroškovnem mestu, iz katerega so se prenesli, povečali pa na stroškovnem
mestu, na katerega so preneseni (Kadoič in Mrkaič, 1999).
4.3.1 Stroški po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
Stroški so vedno povezani z nastajanjem kakega proizvodnega učinka. Zato, da bi imeli čim
boljši nadzor nad višino nastalih stroškov, je za vodstvo podjetja pomembno, da jih natančno
zajema, spremlja in analizira. S tega vidika stroške zajemamo po stroškovnih mestih ali po
stroškovnih nosilcih.
4.3.1.1

Stroškovna mesta

Poslovni proces se odvija na delovnih mestih. Kadar na delovnem mestu ali skupini delovnih
mest evidentiramo, načrtujemo in analiziramo stroške, govorimo o stroškovnih mestih.
Stroškovno mesto je torej funkcionalno in prostorsko zaokrožena organizacijska enota, za
katero je mogoče načrtovati, evidentirati, spremljati in nadzirati stroške.
Ugotavljanje stroškov po stroškovnih mestih nam omogoča (Kadoič in Mrkaič, 1999):
• lažji in popolnejši predračun in obračun stroškov (načrtovanje stroškov),
• boljši pregled in nadzor nad stroški,
• popolnejšo analizo stroškov,
• popolnejšo presojo odgovornosti za nastale stroške,
• popolnejši obračun stroškov po stroškovnih nosilcih.
Stroškovna mesta lahko delimo na stroškovna mesta proizvodne dejavnosti in na stroškovna
mesta neproizvodne dejavnosti. Med stroškovna mesta neproizvodne dejavnosti lahko
prištevamo dejavnosti financ, nabave, prodaje, priprave dela, vodenja in druge. Število
stroškovnih mest v podjetju je odvisno od njegove velikosti, vrste dejavnosti, metode
obračuna stroškov itd. Majhno podjetje z enim ali dvema zaposlenima bo celotno podjetje
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obravnavalo kot eno stroškovno mesto, velika podjetja pa bodo imela tudi številna stroškovna
mesta.
Ustrezno obravnavanje stroškov po stroškovnih mestih je pomembno zaradi ugotavljanja
stroškov posamezne dejavnosti in analize gospodarnosti.
4.3.1.2

Stroškovni nosilci

Stroškovni nosilci nam v podjetju povedo, kdo je povzročitelj nastanka stroškov oziroma
zaradi koga nastajajo. Stroškovni nosilci so proizvodi, polproizvodi, nedokončani proizvodi
ali opravljene storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so povezani. Cilj
ugotavljanja stroškov stroškovnih nosilcev je spoznati, koliko nas posamezni izdelek stane.
Nastale stroške na stroškovnih mestih prenesemo na stroškovne nosilce. Pravilna razdelitev
stroškov na stroškovne nosilce je velikega pomena za ugotavljanje stroškov in za določitev
prodajne cene.
Pri razporejanju stroškov na stroškovne nosilce je pomembno razlikovati med neposrednimi
in posrednimi stroški. Neposredni stroški že od začetka bremenijo stroškovne nosilce,
medtem ko posredne stroške prenesemo na stroškovne nosilce šele prek ustreznih stroškovnih
mest.
Ker so nekateri poslovni učinki sestavljeni iz več sestavnih delov ali polizdelkov, lahko
ločimo začasne stroškovne nosilce, ki le začasno prevzemajo nove nastale stroške (npr.
predal za omaro) in pa končne stroškovne nosilce, ki so tisti proizvodi, ki jih poslovni sistem
proda na trgu (npr. omara).
Pravilna določitev stroškovnih nosilcev in prava metoda porazdelitve stroškov je izredno
pomembna za ugotavljanje dejanskih stroškov stroškovnega nosilca, ker je večina poslovnih
odločitev o proizvodnji in prodaji je sprejeta na osnovi stroškov (Kadoič in Mrkaič, 1999).
4.3.2 Neposredni (direktni) in posredni (indirektni) stroški
Delitev stroškov na neposredne in posredne je zelo pomembna pri serijski in posamični
proizvodnji, kjer so ob proizvodnji znani samo neposredni stroški, ki so v zvezi z delovnim
nalogom, medtem ko moramo posredne ali splošne stroške razdeliti na stroškovne nosilce po
posebnih ključih ali koeficientih dodatka.
4.3.2.1 Neposredni stroški
Neposredni stroški so tisti, za katere lahko takoj določimo kje (stroškovno mesto), zakaj
(stroškovni nosilec) in v kolikšnem znesku so nastali. Njihova lokacija, znesek in vzrok
nastanka so razvidni iz računovodskih listin. Ker jih ugotavljamo neposredno po stroškovnih
mestih in stroškovnih nosilcih, jih imenujemo neposredni ali direktni (Kadoič in Mrkaič,
1999).
Med neposredne stroške prištevamo:
• stroške materiala,
• stroške nekaterih storitev,
• amortizacijo obračunano po metodi proizvedenih enot,
• stroške dela in
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•

druge, za katere lahko ugotovimo, kje so nastali.

4.3.2.2 Posredni stroški
»Posredni (indirektni, režijski, splošni) stroški so tisti, za katere ne moremo nesporno
ugotoviti, na katera stroškovna mesta ali stroškovne nosilce se nanašajo. Običajno se nanašajo
na več stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Te stroške lahko razporedimo po stroškovnih
mestih in nosilcih le s pomočjo posebnih razdelilnikov - ključev« (Kadoič in Mrkaič, 1999,
151).
Med posredne stroške lahko prištevamo stroške uprave, prodaje, nabave, pomožnih dejavnosti
ipd. To pa so lahko nekateri stroški materiala, dela, razsvetljave in kurjave, amortizacije,
stroški zavarovanja, obresti za posojila ipd.
4.3.3 Stroški z vidika obsega poslovanja (stalni, spremenljivi)
Z vidika obsega poslovanja delimo stroške v dve veliki skupini: stroške, ki so odvisni od
obsega dejavnosti (količine proizvodnje) in so spremenljivi, in stroške, ki so neodvisni od
obsega dejavnosti in so stalni.
4.3.3.1 Stalni (fiksni) stroški
Poslovanje podjetja povzroča določeno skupino stroškov, ki niso odvisni od obsega
proizvodnje, temveč od obsega dejavnosti (kapacitet). Značilno za to skupino stroškov je, da
se njihova višina ne spreminja glede na to ali uporabljamo zmogljivosti v celoti ali samo
delno. To skupino stroškov imenujemo stalni ali fiksni stroški.
Stalni stroški se z obsegom dejavnosti ne spreminjajo. Znesek celotnih stalnih stroškov je
torej enak znotraj določenemu obsegu dejavnosti podjetja. Vsako povečanje obsega dejavnosti
poveča tudi celotne stalne stroške.
Na količinsko enoto proizvedenih učinkov pa so stalni stroški obratno sorazmerni z obsegom
dejavnosti. Čim večji je obseg dejavnosti, tem manjši so stalni stroški na količinsko enoto
poslovnega učinka.
Stalne stroške delimo na:
• neomejeno stalne stroške in
• omejeno stalne stroške.
◊ Neomejeno stalni stroški
Neomejeno stalni stroški so tisti stroški, na katere obseg dejavnosti ne vpliva. Enaki so pri
večjem ali manjšem izkoriščanju zmogljivosti. Enaki bodo ostali tudi, če podjetje začasno
preneha s poslovanjem. Če se obseg dejavnosti povečuje, bodo stroški na enoto učinka
manjši, ob zmanjševanju obsega dejavnosti pa se stroški na enoto učinka povečujejo. Čim
večje bo izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, tem manjši bodo stroški na enoto učinka.
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Tabela 13: Neomejeno stalni stroški
Obseg dejavnosti

Neomejeno stalni stroški

Neomejeno stalni stroški
na enoto

100
200
300
400
500

100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

1.000,00
500,00
333,33
250,00
200,00

Vir: Turk in Melavc, 2001, 60

Slika 6: Neomejeno stalni stroški skupaj in na enoto
Vir: Turk in Melavc, 2001, 60
»Ker so stalni stroški sestavni del lastne cene, je razumljivo, da se bo s spremembo
neomejenih stalnih stroškov na enoto spreminjala tudi lastna cena. Čim bolj bodo
zmogljivosti izkoriščene, tem nižja bo praviloma lastna cena izdelka oz. storitve« (Kadoič et
al.,1999, 131).
Med neomejeno stalne stroške štejemo na primer časovno obračunano amortizacijo,
zavarovalne premije, najemnine, stroške ogrevanja in podobno.
◊ Omejeno stalni stroški
Stalni stroški so tisti stroški, na katere obseg dejavnosti praviloma ne vpliva, vendar samo do
določenega obsega dejavnosti. Če hoče podjetje povečati obseg dejavnosti, mora povečati
število izmen ali dodatno investirati v delovna sredstva in povečati število zaposlenih. To
povečanje pa povzroči, da se bodo nekatere vrste stroškov povečale. Ti stroški se imenujejo
omejeno stalni.
Omejeno stalni stroškov se pri spremembi obsega dejavnosti povečajo, nato pa ostanejo
nespremenjeni do naslednje spremembe obsega dejavnosti.
Omejeno stalni stroški bodo na enoto učinka sprva sunkovito narasli, pri nadaljnjem
povečanju obsega dejavnosti pa se bodo zmanjševali.
Omejeno stalne stroške ima podjetje, kadar zaradi povečane proizvodnje uvede nov stroj, ki
povzroča povečanje amortizacije, kadar se zaradi nove izmene povečajo stroški ogrevanja,
razsvetljave, vzdrževanja in podobno.
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Tabela 14: Omejeno stalni stroški
Obseg dejavnosti

Omejeno stalni stroški

Omejeno stalni stroški
na enoto

100
200
201
300
400
401
500

100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
140.000
140.000

100,00
500,00
597,01
400,00
300,00
349,13
280,00

Vir: Turk in Melavc, 2001, 61

Slika 7: Omejeno stalni stroški skupaj in na enoto
Vir: Turk in Melavc, 2001, 61
Omejeno stalni stroški so stalni in s tem neodvisni od obsega dejavnosti samo v določenem
območju koriščenja zmogljivosti. Tisti trenutek ko se zmogljivosti povečajo, se povečajo tudi
omejeno stalni stroški.
Če podjetje dodatno investira ali prične s proizvodnjo v drugi oz. tretji izmeni, pa teh novih
možnosti ne bo primerno izkoristilo, bodo stroški na količinsko enoto višji kot pri prejšnjem
koriščenju zmogljivosti.
Stalni stroški imajo velik vpliv na lastno ceno poslovnih učinkov, zato je njihovo zmanjšanje,
ki ga dosežemo s pravim izborom tehnologije, boljšim izkoriščanjem zmogljivosti, racionalno
organizacijo dela in pravim izborom delavcev, izrednega pomena.
4.3.3.2 Spremenljivi (variabilni) stroški
V podjetju se srečujemo tudi s stroški, ki so odvisni predvsem od obsega dejavnosti in se
večajo ali manjšajo z obsegom dejavnosti. Te stroške imenujemo spremenljivi ali variabilni
stroški. Spremenljivi stroški so tisti, ki reagirajo na vsako spremembo obsega dejavnosti. Ker
so to neposredni stroški, pogojeni z delovnim procesom, se povečujejo in zmanjšujejo
odvisno od povečanja oz. zmanjšanja obsega dejavnosti.
Z vsakim povečanjem obsega proizvodnje se celotni spremenljivi stroški povečujejo, lahko pa
se spreminjajo hitreje ali počasneje, kot se spreminja obseg proizvodnje.
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Spremenljivi stroški so lahko:
• sorazmerno spremenljivi (proporcionalni),
• napredujoči spremenljivi (progresivni),
• nazadujoči spremenljivi (degresivni).
◊ Sorazmerno spremenljivi stroški
Sorazmerno spremenljivi stroški so tisti stroški, ki se povečujejo oziroma zmanjšujejo
sorazmerno z obsegom dejavnosti. Npr. če se obseg dejavnosti poveča za 10 %, se bodo tudi
spremenljivi stroški povečali za enak odstotek. Na količinsko enoto učinka pa so ti stroški
enaki pri katerem koli obsegu dejavnosti. Če podjetje ne posluje, spremenljivih stroškov ni.
Tabela 15: Sorazmerno spremenljivi stroški
Obseg dejavnosti

Sorazmerno
spremenljivi stroški

100
200
300
400
500

100.000
200.000
300.000
400.000
500.000

Sorazmerno
spremenljivi stroški
na enoto
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Vir: Turk in Melavc, 2001, 62

Slika 8: Sorazmerno spremenljivi stroški skupaj in na enoto
Vir: Turk in Melavc, 2001, 62
Med sorazmerno spremenljive stroške prištevamo predvsem stroške materiala, plače delavcev,
ki delajo po učinku, stroške energije, amortizacijo obračunano po metodi proizvedenih enot,
ipd.
◊ Napredujoči spremenljivi (progresivni) stroški
Napredujoči spremenljivi stroški so tisti stroški, ki ob povečanju obsega dejavnosti naraščajo
hitreje, kot raste obseg dejavnosti. Npr. če se obseg dejavnosti poveča za 10 %, se stroški
povečajo za 12 %. Napredujoči stroški na enoto učinka pa prav tako rahlo rastejo.
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Med napredujoče spremenljive stroške prištevamo predvsem dodatno porabo materiala, če se
poveča izmet, plače delavcev v neposredni proizvodnji, če dobijo različne dodatke, (premije
za prekoračitev norme, nočni dodatek, dodatek na kvaliteto...), ipd.

Slika 9: Napredujoči spremenljivi stroški skupaj in na enoto
Vir: Turk in Melavc, 2001, 63
◊ Nazadujoči spremenljivi (degresivni) stroški
Nazadujoči spremenljivi stroški naraščajo počasneje, kot narašča obseg dejavnosti. To
pomeni, da ti stroški z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti sicer naraščajo, vendar pa je
stopnja rasti stroškov nižja, kot je rast proizvodnje. Na količinsko enoto se ti stroški znižujejo
s povečanim obsegom dejavnosti oz. se povečujejo z zmanjšanjem obsega dejavnosti.

Slika 10: Nazadujoči spremenljivi stroški skupaj in na enoto
Vir: Turk in Melavc, 2001, 64
Nazadujoče stroške lahko predstavljajo proizvodna režija (stroški pomožnega materiala,
ogrevanje, razsvetljava, potni stroški) pa tudi stroški izdelavnega materiala, če je zaradi
povečanega obsega material bolje izkoriščen. Tak značaj lahko imajo tudi plače zaposlenih v
neposredni proizvodnji, če produktivnost dela raste hitreje kot plače.
☺ Opišite značilnosti in vrste stalnih stroškov.
☺ Katere so značilnosti spremenljivih stroškov in v katerih primerih ti naraščajo
hitreje oz. počasneje kot proizvodnja?
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4.3.4 Skupni stroški
Vse vrste stroškov, ki se pojavljajo v poslovnem procesu pri različnem obsegu dejavnosti,
predstavljajo skupne stroške. Če želimo ugotoviti skupne stroške v podjetju, moramo sešteti
vse stalne in spremenljive stroške.
Z razdelitvijo skupnih stroškov na količinsko enoto poslovnih učinkov dobimo stroške na
količinsko enoto ali lastno ceno poslovnega učinka. Primer vpliva skupnih stroškov in obsega
poslovanja na lastno ceno je prikazan v tabeli 16.
Tabela 16: Skupni stroški in obseg poslovanja
Obseg
poslovanja
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

Vsi stroški
Spremenlj.
stroški
0
9.000
16.000
22.200
28.000
35.000
42.000
49.000
60.800
73.800
91.000

Stalni
stroški
41.500
41.500
41.500
41.500
41.500
41.500
49.700
49.700
49.700
55.800
55.800

Skupni
stroški
41.500
50.500
57.500
63.700
69.500
76.500
91.700
98.700
110.500
129.600
146.800

Skupni stroški na enoto
Stalni
Spremenlj.
Lastna
stroški
stroški
cena
/
0
/
20,75
4,50
25,25
10,37
4,00
14,37
6,92
3,70
10,62
5,19
3,50
8,69
4,15
3,50
7,65
4,14
3,50
7,64
3,55
3,50
7,05
3,11
3,80
6,91
3,10
4,10
7,20
2,79
4,55
7,34

Vir: Kadoič in Mrkaič, 1999, str. 143
☺ Kako ugotovimo skupne stroške v podjetju in kaj dobimo če jih preračunamo na
enoto?
 V Vajah iz ekonomike rešite naloge 11 do 18.

4.3.5 Prag ekonomičnosti
V podjetju želijo proizvajati tisto količino izdelkov, pri kateri so stroški na enoto minimalni.
Ugotovili smo, da s povečanjem obsega dejavnosti skupni stroški na enoto padajo oziroma se
znižuje lastna cena.
V tabeli 17 je prikazan poslovni izid ob različnem obsegu proizvodnje. Predpostavljamo, da
izdelke prodajamo po prodajni ceni 10 EUR.
Tabela 17: Skupni stroški in obseg poslovanja
Količina

2.000

4.000

6.000

8.000

Lastna cena

25,25

14,37

10,61

8,69

7,65

7,64

7,05

6,91

7,20

7,34

Prodajna cena

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Poslovni izid

–15,25

–4,37

–0,61

1,31

2,35

2,36

2,95

3,10

2,80

2,66
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Iz tabele je razvidno, da podjetje doseže pozitivni poslovni izid – prag ekonomičnosti pri
obsegu proizvodnji, ki je višji od 6.000 izdelkov.
Prag ekonomičnosti je tisti obseg proizvodnje, pri katerem so celotni stroški enaki celotnim
prihodkom. Pri tem obsegu proizvodnje podjetje s prihodki od prodaje ravno pokrije vse
stroške. Prag ekonomičnosti nastopi tedaj, ko so prihodki enaki stroškom, oziroma tedaj, ko
se prodajna cena izenači z lastno ceno (PC = LC).
Za izračun praga ekonomičnosti moramo ločiti stroške na stalne in spremenljive. Prodajno
količino pri kateri podjetje doseže prag ekonomičnosti lahko izračunamo s pomočjo naslednje
formule:
L

OPQ

RS T OPU 

  š
W  T  >W  

š   

 Izračun praga ekonomičnosti

K

41.500 EUR
 6.385 izdelkov
10,00 EUR T 3,50 EUR

Izračun nam je pokazal, da podjetje doseže prag ekonomičnosti pri prodaji 6.385 izdelkov.
S pomočjo spodnje formule pa lahko izračunamo tudi pri kakšnem obsegu proizvodnje bo
podjetje ustvarilo določen znesek dobička.
L] 

OPQ  8

RS T OPU 

  š   č
W  T  >W   š   

 Izračun potrebnega obsega poslovanja za pričakovani dobiček
Izračunajmo pri kakšnem obsegu poslovanja bo podjetje ustvarilo 15.000 EUR dobička
K^ 

41.500 EUR  15.000 EUR
 8.692 izdelkov
10,00 EUR T 3,50 EUR

Izračun nam je pokazal, da podjetje doseže 15.000 EUR dobička pri prodaji 8.692 izdelkov.
☺ Pojasnite pojem optimalni obseg proizvodnje.
☺ Opišite značilnosti obsega proizvodnje, ki ga imenujemo prag ekonomičnosti.
☺ Kako bi izračunali količino potrebnih učinkov za dosego praga ekonomičnosti in
potreben obseg poslovanja za dosego želenega dobička ?
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4.3.6 Dodatni in mejni stroški
V podjetju smo večkrat postavljeni pred odločitev, ali bomo sprejeli ali pa zavrnili naročilo
določene količine proizvodov pod pogoji, ki jih postavi kupec. V tem primeru nas zanimajo le
stroški. Ugotoviti je potrebno, kolikšne dodatne stroške nam povzroči proizvodnja dodatne
količine proizvodov.
Dodatni stroški so stroški, ki nastanejo ob povečanju proizvodnje ob nespremenjenih
zmogljivostih. Izračunamo jih iz razlike med dvema obsegoma proizvodnje.
O]  O5 T O$
Sd = dodatni stroški
S2 = celotni stroški novega obsega proizvodnje
S1 = celotni stroški dosedanjega obsega proizvodnje
Podjetje bo naročila za dodatno količino sprejelo, če bodo dodatni prihodki višji od dodatnih
stroškov. V primeru prostih zmogljivosti, bodo dodatne stroške sestavljali le spremenljivi
stroški, ker ima podjetje stalne stroške v vsakem primeru. Če pa dodatna količina proizvodnje
zahteva povečanje zmogljivosti in je za to potrebna dodatna investicija, bodo dodatne stroške
sestavljali spremenljivi in omejeno stalni stroški.
Če pa dodatne stroške preračunamo na enoto dodatne količine proizvodnje, dobimo dodatne
stroške na enoto, ki jih imenujemo mejni stroški.
O_ 

O]
L]

Sm = mejni stroški
Kd = dodatna količina
Tabela 18: Dodatni in mejni stroški
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Obseg
dejavnosti

Skupni
stroški

Lastna
cena

Dodatni
stroški

Mejni
stroški

Prodajna
cena

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

50.500
57.500
63.700
69.500
76.500
91.700
98.700
110.500
129.600
146.800

25,25
14,37
10,62
8,69
7,65
7,64
7,05
6,91
7,20
7,34

0
7.000
6.200
5.800
7.000
15.200
7.000
11.800
19.100
17.200

0
3,50
3,10
2,90
3,50
7,60
3,50
5,90
9,55
8,60

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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 Primer izračuna dodatnih in mejnih stroškov
Dodatni stroški povečanja proizvodnje od 2.000 na 4.000 izdelkov, izhajajo iz razlike med
skupnimi stroški pri proizvodnji 4.000 izdelkov in skupnimi stroški pri proizvodnji 2.000
izdelkov.
S^  57.000 EUR T 50.500 EUR  7.000 EUR
Mejne stroške pa izračunamo tako, da dodatne stroške delimo s količino povečane
proizvodnje.
Sa 

7.000 EUR
 3,50 EUR
2.000

Proučevanje mejnih stroškov je izjemnega pomena ko gre za poslovne odločitve o obsegu
proizvodnje, obsegu prodaje in poslovnem izidu (Kadoič in Mrkaič, 1999).
Dokler so mejni stroški nižji od lastne cene (Sm < LC), se splača povečevati proizvodnjo, saj
bodo stroški na izdelek padali. Podjetje pa ima najnižje stroške, ko so mejni stroški enaki
lastni ceni (Sm = LC). V primeru, ko se mejni stroški izenačijo s prodajno ceno (Sm = PC) pa
ima podjetje najvišji skupni dobiček.
☺ Kaj so dodatni in kaj mejni stroški?
☺ Utemeljite uporabnost mejnih stroškov pri poslovnem odločanju.
 V Vajah iz ekonomike rešite naloge 19 do 35.

 POVZETEK
Preneseni stroški so tisti, ki so sicer sestavljeni iz izvirnih stroškov, preneseni pa postanejo v
trenutku, ko jih prenesemo z ene organizacijske enote na drugo organizacijsko enoto istega
podjetja.
Stroškovno mesto je funkcionalno in prostorsko zaokrožena organizacijska enota, za katero
je mogoče načrtovati, evidentirati, spremljati in nadzirati stroške.
Stroškovni nosilci so proizvodi, polproizvodi, nedokončani proizvodi ali opravljene storitve,
zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so povezani. Cilj ugotavljanja stroškov
stroškovnih nosilcev je spoznati, koliko nas posamezni izdelek stane.
Neposredni stroški so tisti, za katere lahko takoj določimo kje (stroškovno mesto), zakaj
(stroškovni nosilec) in v kolikšnem znesku so nastali. Njihova lokacija, znesek in vzrok
nastanka so razvidni iz računovodskih listin.
Posredni stroški so tisti, za katere ne moremo ugotoviti, na katera stroškovna mesta ali
stroškovne nosilce se nanašajo. Te stroške lahko razporedimo po stroškovnih mestih in
nosilcih le s pomočjo posebnih razdelilnikov oziroma ključev.
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Stalni stroški so tisti stroški, ki se z obsegom dejavnosti ne spreminjajo, ne glede na to ali
uporabljamo zmogljivosti v celoti ali samo delno. V primeru, da mora podjetje povečati
število izmen ali dodatno investirati v delovna sredstva in povečati število zaposlenih pa
stroške ob tem povečanju imenujemo omejeno stalni.
Spremenljivi stroški so tisti stroški, ki se povečujejo in zmanjšujejo odvisno od povečanja
oz. zmanjšanja obsega dejavnosti. Spremenljivi stroški se lahko spreminjajo hitreje ali
počasneje, kot se spreminja obseg proizvodnje.
Prag ekonomičnosti je tisti obseg proizvodnje, pri katerem so celotni stroški enaki celotnim
prihodkom. Pri tem obsegu proizvodnje podjetje s prihodki od prodaje ravno pokrije vse
stroške.
Dodatni stroški so stroški, ki nastanejo ob povečanju proizvodnje ob nespremenjenih
zmogljivostih.
Mejni stroški so tisti stroški, ki jih povzroči dodatno proizvedeni izdelek. Proučevanje
mejnih stroškov je izjemnega pomena ko gre za poslovne odločitve o obsegu proizvodnje.
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5 KALKULACIJE IN OBLIKOVANJE CEN
Kalkulacije nam omogočajo lažje planiranje stroškov in z njihovo pomočjo tudi planiranje
poslovnega izida, služijo nam kot oporna točka pri odločanju o tem, ali so prodajne cene, ki
so nam na voljo, takšne, da nam bodo omogočale ustvarjati pozitivne poslovne rezultate.
Kalkulacije so osnova vseh ekonomskih odločitev v podjetju.
V tem poglavju bomo spoznali pomen in vrsto kalkulacij in jih razdelili glede na čas izdelave
in obseg učinkov. Določili bomo strukturo in izbrali postopek izračuna lastne cene izdelka.
Spoznali bomo kako potekajo obračuni stroškov po stroškovnih mestih in kako po stroškovnih
nosilcih. Opredelili bomo delitvene kalkulacije in kalkulacije z dodatki. Izdelali bomo
enostavno delitveno kalkulacijo, kalkulacijo vezanih proizvodov, kalkulacije z enim ali več
dodatki in izračunali lastno ceno s pomočjo pogojnih enot.
Spoznali bomo zakon o DDV in različne stopnje DDV, ki jih pravilno uporabili.

5.1 OPREDELITEV KALKULACIJ IN LASTNE CENE
Kalkulacija je računski postopek, s katerim po določenem načinu in določeni metodi
obračunavamo stroške in jih razporejamo na tiste izdelke in storitve, ki njihov nastanek
povzročajo. S kalkulacijo ugotovimo lastno ceno posameznega proizvoda ali storitve, ki je
osnova za določitev prodajne cene. Prodajna cena pa je cena, ki jo podjetje doseže na trgu.
Cilj podjetja je, da s prodajno ceno pokrije stroške poslovanja (lastno ceno) in ustvari sredstva
za razširjeno reprodukcijo.
Kalkulacije služijo tudi za računovodska poročila, saj vsebujejo informacije o posameznih
stroških, o lastni ceni, o prodajni ceni ter tudi o poslovnem izidu. Kalkulacije so osnova za
poslovno ukrepanje v podjetju, saj na podlagi kalkulacij podjetje načrtuje poslovno uspešnost,
smotrno postavlja prodajne cene in izvaja številne analize gibanja stroškov in poslovne
uspešnosti.
Pri poslovanju se kalkulirajo stroški in cene. Trg govori o cenah, podjetje pa o stroških. Kadar
nabavimo material na trgu in ga pozneje porabimo nastanejo iz cen stroški, kadar pa se izdelki
prodajajo na trgu, nastanejo iz stroškov cene. Kalkulacija je torej potrebna za ugotavljanje
cen, obenem pa tudi za nadzor nad stroški in ekonomičnostjo poslovanja.
Kalkulacije izvajamo zaradi:
- planiranja in kontrole stroškov in poslovnega izida,
- oblikovanja prodajnih cen, kjer je osnovno izhodišče lastna cena,
- poslovnih odločitev (npr.: uvesti nov proizvod, uvesti novo izmeno, kupiti ali
proizvajati sestavne dele).
5.1.1 Vrste kalkulacij
Kalkulacije razlikujemo po različnih merilih:
• glede na čas (predkalkulacija, sprotna in obračunska),
• glede na obseg (posamična, pri kateri nas zanimajo stroški enega izdelka in skupinska,
pri kateri nas zanimajo stroški skupine izdelkov).
• glede na ceno, ki je predmet kalkulacije (nabavna, lastna, prodajna cena...),
• po povzročiteljih (po stroškovnih mestih ali po stroškovnih nosilcih).
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Predkalkulacija se vedno izdela pred začetkom proizvodnje ali opravljanja neke storitve. Z
njo skušamo vnaprej ugotoviti višino vseh stroškov proizvodnje določenega proizvoda
oziroma storitve. Te kalkulacije so namenjene predvsem vodenju poslovne politike in
prejemanju poslovnih odločitev. Na osnovi predkalkulacije se lahko izdela ponudba.
Sprotne kalkulacije delamo vzporedno s potekom poslovnega procesa in nam omogočajo
sproten nadzor nad poslovnim procesom in stroški, ki pri tem nastajajo.
Obračunske kalkulacije pa sestavljamo po končani proizvodnji ali ob koncu poslovnega
leta. Namen obračunskih kalkulacij je, da ugotovimo dejanske stroške, ki jih razdelimo na
stroškovne nosilce in z njimi tudi ugotavljamo odstopanja od načrtovanih stroškov in vzroke
odstopanj. S obračunsko kalkulacijo se izračuna dejanska lastna cena.
5.1.2 Sestava lastne cene
Lastna cena proizvoda ali storitve je tista, ki zajema vse stroške, ki nastajajo v podjetju in so
povezani neposredno in tudi posredno z izdelavo poslovnih učinkov. Stroške je potrebno
vedno spremljati in jih pravilno dodeliti povzročitelju.
Lastna cena zajema naslednje elemente:
• neposredne stroške materiala,
• neposredne stroške dela,
• posredne proizvajalne stroške,
• splošne stroške nabave, uprave in prodaje,
• druge splošne stroške.
☺ Kaj je to kalkulacija? Kaj z njo ugotavljamo oz. določamo?
☺ Po kakšnih merilih lahko opredeljujemo kalkulacije?
☺ Opišite sestavo lastne cene.
5.2 OBRAČUNI STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH
Ko ugotavljamo stroškov po stroškovnih mestih se moramo spomniti na neposredne in
posredne stroške. Za neposredne stroške lahko brez težav ugotovimo, na katero stroškovno
mesto sodijo (to je razvidno iz delovnega naloga). Za posredne stroške pa ni mogoče
natančno ugotoviti, na katera stroškovna mesta se nanašajo. Te stroške lahko razporedimo na
stroškovno mesto le z uporabo posebnih razdelilnikov (Kadoič in Mrkaič, 1999).
Razdelilniki za splošne stroške po stroškovnih mestih so lahko dejanski (ure, prevoženi km,
število zaposlenih) ali pa dogovorjeni, ki temeljijo le na domnevah o obsegu porabe. V tem
primeru izračunamo različne količnike. Pri izračunu količnikov morajo biti splošni stroški v
določeni zvezi z neposrednimi stroški.
Za primer lahko za razdelitev splošnih nabavnih stroškov vzamemo neposredne materialne
stroški, ker so stroški v nabavi nastali predvsem zaradi nabave materiala. Pri razdelitvi
stroškov po stroškovnih mestih bo tisto stroškovno mesto, na katerem se je porabilo več
materiala, obremenjeno tudi z večjim zneskom splošnih nabavnih stroškov.
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 Primer obračuna stroškov po stroškovnih mestih: (prirejeno po: Kadoič in Mrkaič,
1999, 158-160):
V podjetju, ki ima tri proizvodna stroškovna mesta (ročno delavnico, strojno delavnico,
montažo), eno pomožno stroškovno mesto (kotlarna) ter neproizvodna stroškovna mesta
nabave, uprave in prodaje, so v obračunskem obdobju imeli skupno 38.350 EUR stroškov, od
tega je bilo 20.700 EUR neposrednih stroškov, 17.650 EUR pa posrednih stroškov. Vsi
stroški skupaj so izvirni, saj smo jih zbrali tem kjer so nastali.
Posredne stroške, ki so nastali na neproizvodnih stroškovnih mestih kotlarna, nabava, uprava
in prodaja, bomo z uporabo posebnih razdelilnikov prenesli na proizvodna stroškovna mesta.
◊ Stroške kotlarne v višini 3.050 EUR, ki so nastali zaradi proizvodnje pare, bomo
prenesli na vsa stroškovna mesta, ki so to paro uporabila za ogrevanje. V obračunskem
razdobju je bilo proizvedenih 1000 m3 pare. Od tega je ročna delavnica porabila 170
m3, strojna delavnica 300 m3, montaža 200 m3, nabava 80 m3, uprava 150 m3 in
prodaja 100 m3.
Lastna cena 1 m3 pare je:
L C /m 3 

stroški kotlarne 3.050 EUR

 3,05 EUR
proizvedeni mb
1.000 mb

Stroške kotlarne prenesemo na posamezna stroškovna mesta tako, da porabljeno paro
pomnožimo z lastno ceno pare (npr. na stroškovno mesto ročne delavnice se prenese: 3.05
EUR/ m3 × 170 m3 = 518,50 EUR).

◊ Stroške nabave v višini 2.864 EUR (2.600 EUR izvirnih + 244 EUR ogrevanje)
bomo prenesli na proizvodna stroškovna mesta na osnovi neposrednih stroškov
materiala. Tako bo tisto stroškovno mesto, ki je porabilo več materiala, pokrilo tudi
več stroškov nabave.
Količnik za prenos stroškov nabave (Kn) je:

Kc 

splošni stroški nabave
2.844 EUR

 0,22752
neposredni stroški materiala 12.500 EUR

Stroške nabave prenesemo na posamezna stroškovna mesta tako, da dobljeni količnik
pomnožimo z neposrednimi stroški materiala na posameznih stroškovnih mestih (npr. na
stroškovno mesto ročne delavnice se prenese: 3.000 EUR × 0,22752 = 682,56 EUR).

◊ Stroške uprave v višini 4.257,50 EUR bomo prenesli na proizvodna stroškovna mesta
na osnovi neposrednih stroškov dela. Tako bo tisto stroškovno mesto, ki je imelo višje
stroške dela (več zaposlenih), pokrilo tudi več stroškov uprave.
Količnik za prenos upravnih stroškov (Ku) je:

Ke 

splošni stroški uprave
4.257,50 EUR

 0,519207
neposredni stroški dela
8.200 EUR
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Stroške uprave prenesemo na posamezna stroškovna mesta tako, da dobljeni količnik
pomnožimo z neposrednimi stroški dela na posameznih stroškovnih mestih (npr. na
stroškovno mesto ročna delavnica se prenese: 2.600 SIT × 0,519207 = 1.349,94 EUR).
Stroške prodaje v višini 3.805,00 EUR bomo prenesli na proizvodna stroškovna mesta na
osnovi vseh neposrednih stroškov. Tako bo tisto stroškovno mesto, ki je imelo višje
neposredne stroške dela, pokrilo tudi več stroškov prodaje.
Količnik za prenos stroškov prodaje (KP) je:

Kf 

splošni stroški prodaje
3.805 EUR

 0,183816
vsi neposredni stroški 20.700 EUR

Stroške prodaje prenesemo na posamezna stroškovna mesta tako, da dobljeni količnik
pomnožimo z vsemi neposrednimi stroški na posameznih stroškovnih mestih. (Npr. na
stroškovno mesto ročne delavnice se prenese: 5.600 EUR × 0,183816 = 1.029,37 EUR).
S temi postopki oz. razdelilniki so vsi stroški preneseni s pomožnih in neproizvodnih
stroškovnih mest na proizvodna stroškovna mesta. Vsi stroški so prikazani v tabeli 19.
Tabela 19: Stroški po SM
SM
skupaj

Stroškovna mesta
Vrste stroškov

ročna
delavnica
Stroški materiala
3.000,00
Stroški dela
2.600,00
Σ Neposredni str. 5.600,00
Posredni stroški
1.150,00
6.750,00
Σ Izvirni stroški
Stroški kotlarne
518,50
Stroški nabave
682,56
Stroški uprave
1.349,94
Stroški prodaje
1.029,37
3.580,37
Σ Preneseni str.
SKUPAJ
10.330,37

strojna
delavnica
7.000,00
4.200,00
11.200,00
2.300,00
13.500,00
915,00
1.592,64
2.180,67
2.058,75
6.747,06
20.247,06

montaža kotlarna
2.500,00
1.400,00
3.900,00
1.250,00
5.150,00
610,00
568,80
726,89
716,88
2.622,57
7.772,57

3.050,00
3.050,00

nabava

2.600,00
2.600,00
244,00

uprava

3.800,00
3.800,00
457,50

prodaja

3.500,00
3.500,00
305,00

12.500,00
8.200,00
20.700,00
17.650,00
38.350,00
3.050,00
2.844,00
4.257,50
3.805,00
12.950,00
38.350,00

Vir: Kadoič in Mrkaič, 1999, 158
Obračun stroškov po stroškovnih mestih je osnova za razdelitev stroškov po stroškovnih
nosilcih.
☺ Pojasnite kako bi prenesli splošne stroške iz enega stroškovnega mesta na več
stroškovnih mestih.

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 44.
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5.3 OBRAČUNI STROŠKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH
Vse stroške v podjetju moramo prenesti na poslovne učinke (izdelke ali opravljene storitve),
kjer sestavljajo lastno ceno. Stroški se preko lastne cene prenesejo v prodajno ceno in se nam
ob prodaji poslovnih učinkov povrnejo.
Pri obračunu stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljamo delitvene kalkulacije in
kalkulacije z dodatki.
Za delitvene kalkulacije je značilno, da stroškov ni potrebno deliti na neposredne in
posredne. Dovolj je, da poznamo skupne stroške in količino izdelkov oz. opravljenih storitev.
Lastno ceno dobimo tako, da skupne stroške delimo s proizvedeno količino. Ta način
kalkulacij je primeren za podjetja z množično proizvodnjo z enim ali malim številom
podobnih izdelkov.

Kalkulacije z dodatki običajno uporabljamo pri proizvodnji različnih proizvodov, pri katerih
uporabljamo različne materiale in različno tehnologijo. Pri tej kalkulaciji najprej ugotovimo
neposredne stroške in jih prenesemo na stroškovne nosilce, zaradi katerih so stroški nastali.
Posredne (splošne stroške) pa zbiramo na stroškovnih mestih in jih z uporabo razdelilnikov
dodajamo stroškovnim nosilcem.
☺ V čem je bistvena razlike med delitveno kalkulacijo in kalkulacijo z dodatki?
5.3.1 Enostavna delitvena kalkulacija
Ta kalkulacija je primerna, kadar proizvajamo samo en izdelek ali storitev v večjih količinah
(npr. iverne plošče, cement, električna energija). Lastno ceno na enoto učinka dobimo:

hi 

O?
L

LC = lastna cena
SS = skupni stroški
K = količina proizvodov

 Primer enostavne delitvene kalkulacije
Podjetje je v obračunskem obdobju izdelalo 1.000 m3 ivernih plošč. Skupni stroški tega
obdobja so bili 625.000 EUR (podatek iz obračuna stroškov po stroškovnih mestih). Izračun
lastne cene za 1 m3 ivernih plošč:

Lk 

625.000 EUR
 625,00 EUR
1.000 mb

☺ V katerem primeru lahko uporabljamo enostavno delitveno kalkulacijo?

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 36.
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5.3.2 Kalkulacija vezanih proizvodov
Kadar imamo v podjetju tako vrsto proizvodnje, da ob glavnem izdelku nastajajo tudi stranski
učinki, ki jih je mogoče prodati, uporabljamo kalkulacijo vezanih proizvodov. Take vrste
proizvodnje najdemo najpogosteje v predelavi lesa, živilski ali kemični industriji.
Za to kalkulacijo je značilno, da ne moremo posebej spremljati stroškov stranskega učinka,
poznamo pa njegovo tržno ceno. Tako moramo pri izračunu lastne cene glavnega izdelka od
vseh stroškov odšteti prihodke, ki jih dobimo s prodajo stranskih učinkov.
Lastno ceno glavnega proizvoda izračunamo takole:

hS lmnDoKln UpqrsDq]n 

O? T RS ?Qpno?tKln UpqrsDq]n
L lmnDoKln UpqrsDq]n

SS = skupni stroški
PC = prodajna cena
K = količina

 Primer kalkulacije vezanih proizvodov
Skupni stroški pri razrezu 150 m3 lesa so znašali 18.500 EUR. Kot stranski produkt smo
prodali žagovino in drva za 500 EUR. Izračun lastne cene lesa:

Lk uvGw 

18.500 EUR T 500 EUR
 120 EUR
150 mb

☺ Kako izračunamo lastno ceno izdelka, če pri njegovi proizvodnji nastaja stranski
produkt?

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 37.
5.3.3 Kalkulacija s pomočjo pogojnih enot
Kalkulacijo s pomočjo pogojnih enot uporabljajo tam, kjer izdelujejo več vrst podobnih
izdelkov po enakem tehnološkem postopku, med njimi pa obstajajo neka stalna razmerja (npr.
razmerja med stroški materiala, stroški dela ali pa vsemi stroški). Takšni izdelki so iverne
plošče, opeka, cementni izdelki ipd.
Pri kalkulaciji na osnovi razmerja med stroški določimo pogojna števila (en proizvod
izberemo za pogojni proizvod), ki ji pomnožimo s količino posameznih izdelkov. Nato
izračunamo lastno ceno pogojne enote in s pomočjo pogojnih števil še lastno ceno posamezne
vrste proizvodov.

hS UqlqxoK KoqQK 
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hS rs]Kmtn y  hS UqlqxoK KoqQK @   W š  =

 Primer kalkulacije s pomočjo pogojnih enot
Opekarna je izdelala 10.000 opek A, 8.000 opek B in 14.000 opek C. Za vse opeke so stroški
dela enaki, stroški porabljenega materiala pa so v razmerju: 2:1:0,5; kar pomeni, da opeka A
vsebuje dvakrat več materiala kot opeka B, opeka C pa polovico manj materiala kot opeka B.
Podjetje je imelo v tem času 8.750 EUR vseh stroškov. Izračun je prikazan v preglednici 20.
Tabela 20: Kalkulacija s pomočjo pogojnih enot
Izdelki
A
B
C
skupaj

Lk fz{z|cv vcz}v 

Izdelana
količina

Pogojno
število

Pogojne
enote

Lastna cena
izdelka

Skupni
stroški

10.000
8.000
14.000

2,0
1,0
0,5

20.000
8.000
7.000
35.000

0,50
0,25
0,125

5.000
2.000
1.750
8.750

8.750 EUR
 0,25 EUR
35.000

Lk ~^vuw A  0,25 EUR @ 2  0,50 EUR
Lk ~^vuw B  0,25 EUR @ 1  0,25 EUR
Lk ~^vuw C  0,25 EUR @ 0,5  0,125 EUR

☺ V katerem primeru lahko uporabimo kalkulacijo s pomočjo pogojnih enot inkakšen
je postopek izračuna lastne cene izdelkov?

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogi 38 in 39.
5.3.4 Kalkulacija z enim dodatkom
Pri kalkulaciji z enim dodatkom dodamo k neposrednim stroškom vse posredne oz. splošne
stroške z enim dodatkom. Koeficient dodatka izračunamo po spodnji formuli:

L] 

   š  š
    WW

Osnova za razporejanje so lahko neposredni stroški dela, neposredni materialni stroški, vsi
neposredni stroški ali pa število delovnih ur, število zaposlenih ipd.
Koeficient dodatka pomnožimo z vrednostjo osnove izdelka X in tako dobimo znesek
splošnih stroškov, ki jih je treba dodati neposrednim stroškom izdelka X.
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 Primer kalkulacije z enim dodatkom
Podjetje proizvaja izdelke A, B in C. Količine in neposredni stroški so razvidni iz tabele 21.
Splošni stroški, ki jih je potrebno razporediti na posamezne izdelke, znašajo 17.650 EUR. Kot
osnovo za razporejanje bomo vzeli neposredne stroške dela.
Koeficient splošnih stroškov izračunamo tako, da splošne stroške delimo z neposrednimi
stroški dela. Koeficient splošnih stroškov nato pomnožimo neposrednimi stroški posameznega
izdelka.
Tabela 21: Kalkulacija z dodatkom splošnih stroškov
Izdelki
A
B
C
Skupaj

Izdelana
količina
1.000
800
1.400

Neposredni stroški
Stroški
Stroški
materiala
dela
6.000
3.900
2.500
1.600
4.000
2.700
12.500
8.200

Splošni
stroški

Skupni
stroški

Lastna
cena

8.394,51
3.443,90
5.811,59
17.650,00

18.294,51
7.543,90
12.511,59
38.350,00

18,29
9,43
8,94

Izračun koeficienta splošnih stroškov:

K^ 

17.650 EUR
 2,152439
8.200 EUR

Izračun splošnih stroškov za posamezne izdelke:
-

izdelek A = 2,152439 × 3.900 EUR = 8.394,51 EUR

-

izdelek B = 2,152439 × 1.600 EUR = 3.443,90 EUR

-

izdelek C = 2,152439 × 2.700 EUR = 5.811,59 EUR

5.3.5 Kalkulacija z dodatki po vrstah splošnih stroškov
Pri tej kalkulaciji za vsako posamezno vrsto splošnega stroška izračunamo koeficient dodatka,
ki ga dodamo neposrednim stroškom. Z izračunanim koeficientom pomnožimo vrednost
izbrane osnove posamezne vrste proizvodov ali storitev. Tako dobimo znesek splošnih
stroškov, ki jih prištejemo k neposrednim stroškom posamezne vrste proizvodov ali storitev.
Prednost te kalkulacije je njena večja natančnost.

 Primer kalkulacije z dodatki
Podatki o številu izdelkov in neposrednih stroškov so enaki kot v prejšnjem primeru.
Izračunali bomo lastno ceno izdelkov A, B in C. Izračun je prikazan v tabeli 22.
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Tabela 22: Kalkulacija z dodatki po vrstah splošnih stroškov
Izdelki
A
1.000
Število izdelkov
Neposredni materialni stroški 6.000,00
Neposredni stroški dela
3.900,00
Splošni nabavni stroški
1.365,12
Splošni upravni stroški
2.024,91
Splošni prodajni stroški
1.819,78
Splošni proizvodni stroški
3.207,27
Skupni stroški
18.317,08
Lastna cena na enoto
18,32

B
800
2.500,00
1.600,00
568,80
830,73
753,65
1.315,81
7.568,99
9,46

Koeficient
C
1.400
4.000,00
2.700,00
910,08
1.401,86
1.231,57
2.220,42
12.463,93
8,90

Osnova za
prenos

0,22752 nep. mat. str.
0,519207 nep. str. dela
0,183816 vsi nep. str.
0,822378 nep. str. dela

Skupaj

12.500,00
8.200,00
2.844,00
4.257,50
3.805,00
6.743,50
38.350,00

Vir: Kadoič in Mrkaič, 1999, 167
Koeficient splošnih nabavnih, upravnih in prodajnih stroškov smo že izračunali pri primeru
obračuna po stroškovnih mestih. Te iste količnike uporabimo pri izdelavi kalkulacije po
stroškovnih nosilcih.
Izračun koeficienta splošnih proizvodnih stroškov:

KP 

splošni proizvodni stroški 6.743,50 EUR

 0,822378
neposredni stroški dela
8.200 EUR

Izračuni prenosa vseh splošnih stroškov na izdelek A :
-

dodatek splošnih nabavnih stroškov:
neposredni materialni stroški izdelka A × Kn = 6.000 EUR × 0,22752 = 1365,12 EUR

-

dodatek splošnih upravnih stroškov:
neposredni stroški dela izdelka A × KU = 3.900 EUR × 0,519207 = 2.024,91 EUR

-

dodatek splošnih prodajnih stroškov:
neposredni izdelavni stroški izdelka A × KP = 9.900 EUR × 0,183816 = 1819,78 EUR

-

dodatek splošnih proizvodnih stroškov:
neposredni stroški dela izdelka A × KU = 3.900 EUR × 0,822378 = 3.207,27 EUR.

Na enak način izračunamo še za izdelke B in C.
☺ Pojasnite razliko med kalkulacijo z enim dodatkom in kalkulacijo z dodatki po
vrstah splošnih stroškov.
☺ Na kakšen način vključimo splošne stroške v lastno ceno izdelkov?

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogi 41 in 42.
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5.3.6 Kalkulacija po spremenljivih stroških (direct costing)
Ta kalkulacija je zasnovana na razvrstitvi stroškov glede na obseg proizvodnje. V podjetju se
pojavljajo spremenljivi stroški, ki so vezani na obseg proizvodnje in stalni stroški, ki so
vezani na zmogljivosti in se spremenijo le, če se spremenijo zmogljivosti.
Pri kalkulaciji po spremenljivih stroških predpostavljamo, da stalni stroški nastanejo ne glede
na to, koliko enot izdelkov proizvedemo, zato porazdelimo na posamezne izdelke le
sprejemljive stroške, ki so odvisni od obsega proizvodnje. Pri tej kalkulaciji ne ugotavljamo
lastne cene izdelka temveč prodajno ceno, s katero moramo pokriti vsaj spremenljive stroške.
Če je prodajna cena višja od spremenljivih stroškov, iz razlike pokrivamo stalne stroške in
predviden dobiček. Ta znesek imenujemo znesek za pokritje
Prednosti te metode so (Kadoič in Mrkaič, 1999):
• enostavnejši obračun stroškov,
• stroški na enoto poslovnega učinka niso odvisni od obsega poslovanja,
• v zalogah nedokončane proizvodnje in izdelkov so vključeni le spremenljivi stroški,
• poslovni izid je realnejši, možnosti prikrivanja izgub so manjše,
• v primeru slabšega koriščenja zmogljivosti ali pri dodatni proizvodnji nam te
kalkulacije dajejo boljše informacije za poslovne odločitve.
☺ Kaj je bistvo kalkuliranja po spremenljivih stroških in kdaj to metodo
uporabljamo?

5.4 OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN
V tržnem gospodarstvu, kjer se na trgu srečata ponudba in povpraševanje, podjetje
samostojno oblikuje prodajno ceno. Podjetje oblikuje prodajno ceno na podlagi stroškov v
želji, da bi s prodajno ceno izdelka pokrilo njegove proizvodne stroške, zraven tega pa še
ustvarilo nek dobiček. Dobiček je seveda potreben za rast in razvoj podjetja.
Kadar pa ima podjetje proste zmogljivosti, lahko za dodatne količine proizvodov oblikuje
drugačno prodajno ceno od že obstoječe. Nižjo prodajno ceno bo podjetje oblikovalo ob
predpostavki, da so stalni stroški že pokriti. V tem mora biti prodajna cena enaka ali višja od
mejnih stroškov.
Vsekakor pa podjetje oblikuje prodajne cene glede na razmere na trgu. Če je povpraševanje na
nekem trgu veliko, lahko podjetje postavi višje prodajne cene, če pa je povpraševanje manjše,
bodo prodajne cene seveda nižje. Pri oblikovanju prodajnih cen mora podjetje tudi upoštevati
kakšne prodajne cene imajo konkurenti. Da bi bilo podjetje konkurenčno, mora biti struktura
in višina stroškov primerljiva z višino in strukturo stroškov konkurentov. Dejstvo je, da
podjetja, ki imajo stroške in s tem prodajne cene precej višje od povprečja, ne ostanejo dolgo
v panogi, temveč propadejo.
H končni ceni je potrebno prišteti še davek na dodano vrednost (DDV).
5.4.1 Davek na dodano vrednost
Davek na dodano vrednost se plačuje v vsaki fazi prometa in predstavlja znesek obveznosti do
državnega proračuna. DDV ni element stroškov, saj ne ostane prodajalcu. Prodajalec ga
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pobere od kupca in odvede davčni upravi. DDV prištejemo v vsaki fazi prometa k prodajni
ceni. Sistem in obveznost plačevanja davka na dodano vrednost sta opredeljena v Zakonu o
davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 117/2006,
dne 16. 11. 2006.
Predmet DDV so naslednje transakcije (3. člen ZZDV-1):
• dobava blaga,
• pridobitev blaga znotraj Skupnosti (v drugih državah EU),
• opravljanje storitev,
• uvoz blaga (iz tretjih držav).

◊ Davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v
storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika
ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s
ceno takih dobav (36. člen ZZDV-1).
◊ Davčna stopnja - DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 % od davčne
osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev (41. člen ZZDV-1).
Za določene dobave blaga in storitev se obračunava in plačuje DDV po nižji stopnji 8,5 % od
davčne osnove. Določene dejavnosti, ki so v javnem interesu pa so plačila DDV oproščene.
Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni
presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 eurov obdavčljivega prometa (94.
člen ZZDV-1).

 Več o davku na dodano vrednost najdete na spletnem naslov http://www.uradnilist.si/1/content?id=76403
5.4.2 Kalkulacije in DDV
Davčni zavezanec pri nakupu materiala in surovin poravna tako imenovani vstopni davek, ki
ga pa dobi vrnjenega, ko proda izdelek ali storitev in to dokaže z ustreznim dokumentom.
Tabela 23: Obračun DDV
NABAVA
material
DDV (20 %)
surovina (voda)
DDV (8,5 %)
nabavna cena (za plačilo)
nabavni stroški

PRODAJA
50,00 EUR
10,00 EUR
4,00 EUR
0,34 EUR
64,34 EUR
54,00 EUR

nabavni stroški
stroški dela
splošni stroški
lastna cena
dobiček
prodajna cena (brez DDV)
DDV (20 %)
prodajna cena (za plačilo)

54,00 EUR
30,00 EUR
12,00 EUR
96,00 EUR
4,00 EUR
100,00 EUR
20,00 EUR
120,00 EUR
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☺ Kako lahko podjetje oblikuje prodajne cene
☺ V Zakonu o davku na dodano vrednost poiščite v katerih primerih se plačuje
znižana stopnja DDV in katere dejavnosti so plačila DDV oproščene?

 POVZETEK
Kalkulacija je računski postopek, s katerim po določenem načinu in določeni metodi
obračunavamo stroške in jih razporejamo na tiste izdelke in storitve, ki njihov nastanek
povzročajo. S kalkulacijo ugotovimo lastno ceno posameznega proizvoda ali storitve, ki je
osnova za določitev prodajne cene.
Predkalkulacija se izdela pred začetkom proizvodnje ali opravljanja neke storitve in je
osnova za izdelavo ponudb.
Sprotne kalkulacije delamo vzporedno s potekom poslovnega procesa in nam omogočajo
sproten nadzor nad poslovnim procesom in stroški, ki pri tem nastajajo.
Obračunske kalkulacije sestavljamo po končani proizvodnji, da ugotovimo dejanske stroške
in odstopanja od načrtovanih stroškov.
Lastna cena proizvoda ali storitve je tista, ki zajema vse stroške, ki nastajajo v podjetju in so
povezani neposredno in tudi posredno z izdelavo poslovnih učinkov.
Z delitvenimi kalkulacijami zberemo vse stroške in jih delimo s proizvedeno količino ter
tako izračunamo lastno ceno izdelkov. Pri kalkulaciji z dodatki najprej ugotovimo
neposredne stroške in jih prenesemo na stroškovne nosilce, posredne stroške pa z uporabo
razdelilnikov dodamo stroškovnim nosilcem. Nato vse stroške delimo s proizvedeno količino
in izračunamo lastno ceno izdelkov.
Enostavna delitvena kalkulacija je primerna, kadar proizvajamo enostaven izdelek v večjih
količinah. Lastno ceno na enoto učinka dobimo tako, da vse stroške delimo s proizvedeno
količino.
Kalkulacijo vezanih proizvodov uporabljamo takrat, ko poleg glavnega izdelka nastaja še
stranski proizvod. Pri izračunu lastne cene glavnega izdelka od vseh stroškov odštejemo
prihodke, ki jih dobimo s prodajo stranskih učinkov.
Kalkulacijo s pomočjo pogojnih enot uporabljajo tam, kjer izdelujejo več vrst podobnih
izdelkov po enakem tehnološkem postopku, med njimi pa obstajajo neka stalna razmerja.
Kalkulacijo izdelamo tako, da na osnovi razmerja med stroški s pomočjo pogojnih števil
izračunamo lastno ceno posamezne vrste proizvodov.
Pri kalkulaciji z enim dodatkom dodamo k neposrednim stroškom vse pripadajoče splošne
stroške z enim dodatkom v obliki koeficienta.
Pri kalkulaciji z dodatki po vrstah splošnih stroškov moramo za vsako vrsto splošnih
stroškov izračunati koeficient dodatka posamezne vrste splošnih stroškov, ki jih dodamo
neposrednim stroškom.
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Pri kalkulaciji po spremenljivih stroških porazdelimo na posamezne izdelke le sprejemljive
stroške, ki so odvisni od obsega proizvodnje. Pri tej kalkulaciji ne ugotavljamo lastne cene
izdelka temveč prodajno ceno, s katero moramo pokriti vsaj spremenljive stroške.
Podjetje oblikuje prodajno ceno na podlagi stroškov in glede na razmere na trgu. Pri
oblikovanju prodajnih cen pa mora podjetje tudi upoštevati prodajne cene imajo
konkurenti.
Davek na dodano vrednost se plačuje v vsaki fazi prometa in predstavlja znesek obveznosti
do državnega proračuna. DDV ni element stroškov, saj ne ostane prodajalcu. DDV se
obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 %, lahko pa tudi po nižji stopnji 8,5 %.
Določene dejavnosti, pa so plačila DDV oproščene.
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6 KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA
Kdaj in kako so podjetja uspešna?
Od podjetja pričakujemo, da bo poslovno uspešno, če bo dosegalo zadosten dobiček, se
razvijalo in povečevalo svoje premoženje. Dobiček je pogoj, da lahko podjetje povečuje svoje
zmogljivosti, ta učinek pa seveda poskuša doseči s čim manj napora. Lastnik vlaga kapital z
namenom, da bi mu ta prinašal dobiček, z dobičkom pa tudi merimo uspeh, ki mu pravimo
uspešnost poslovanja. Uspešnost ni odvisna le od proizvodnje, ampak tudi od menjave.
Temeljne poslovne odločitve podjetja se torej v končni posledici nanašajo na načine, kako
dosegati dobiček, kako povečati premoženje podjetja, kako zagotavljati zadostno količino
denarja. Da bi lahko sprejemali ekonomsko racionalne odločitve na teh področjih,
potrebujemo določene informacije.
Uspešnost poslovanja podjetja izkazujejo z obveznimi računovodskimi izkazi (bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala) in z neobveznimi
merili za izkazovanje uspešnosti (produktivnost, ekonomičnost, donosnost, ipd.).
V tem poglavju bomo spoznali temeljne računovodske izkaze, se jih naučili brati in razumeti.
Poiskali jih bomo na spletu in na njihovi podlagi analizirali uspešnost poslovanja različnih
podjetij. Opredelili bomo merila za poslovno uspešnost podjetja in definirali osnovne
ekonomske kazalnike uspešnosti poslovanja. Izračunali bomo produktivnost dela,
ekonomičnost in donosnost vloženega premoženja.
Ugotovili bomo vpliv plačilne sposobnosti na poslovanje podjetja in izračunali koeficient
obračanja zalog. Utemeljili bomo vpliv obračanja obveznosti in obračanja terjatev na
likvidnost podjetja. Izračunali bomo kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev in na podlagi tega
ugotavljali zastarelost delovnih sredstev.

6.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI
Računovodski izkazi so obvezna letna poročila vsakega pravnega subjekta, ki opravlja
pridobitno dejavnost. Hkrati so računovodski izkazi urejen prikaz učinka računovodskega
obravnavanja podatkov in so zapis poslovnih dogodkov na podlagi dokumentov, ki so se
zgodili v preteklosti. Računovodski izkazi se sestavijo do 31. marca v tekočem letu za
preteklo poslovno leto, namenjeni pa so poročanju zunanjim in tudi notranjim računovodskim
uporabnikom.
Temeljni računovodski izkazi so naslednji:
• Izkaz stanja – bilanca stanja (SRS 24),
• Izkaz poslovnega izida – izkaz uspeha (SRS 25),
• Izkaz finančnega izida – denarni tok (SRS 26),
• Izkaz gibanja kapitala (SRS 27).

 Temeljne računovodske izkaze najdete na naslovu: http://www.uradnilist.si/1/content?id=59933&part=&highlight=Slovenski+ra%C4%8Dunovodski+st
andardi

74

Ekonomika podjetja

Letna poročila majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem
trgu in z zakonom ni predpisano revidiranje računovodskih izkazov so sestavljena iz bilance
stanje, izkaza poslovnega izida in priloge s pojasnili k izkazom.
Letna poročila srednje velikih in velikih kapitalskih družb, dvojnih družb ter majhnih
kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu pa so
sestavljeni iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom, izkazom
gibanja kapitala, izkazom denarnega toka in poslovnega poročila.
6.1.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja je temeljni izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.
Stanje sredstev in njihovih virov se izkazuje v določenem trenutku, na določen dan. Sestavi se
za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega računovodskega poročanja na podlagi
uskladitve stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov z dejanskim stanjem. Stanje se
ugotavlja s popisom oz. inventuro (SRS 24).
Bilanca stanja tudi dvostranski računovodski izkaz, v katerem je na levi strani prikazano
stanje sredstev in na desni strani v enakem znesku stanje obveznosti do virov sredstev.
Podrobnosti o bilanci stanja so prikazane v poglavju 3.4.
6.1.2 Izkaz poslovnega izida
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno
prikazan poslovni izid (dobiček/izguba) za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se
sestavlja ter je povzetek učinkovitosti in uspešnosti delovanja podjetja v obračunskem
obdobju (SRS 25).
V izkazu poslovnega izida so prikazani vsi prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.
Rezultat uspešnosti pa je razlika med ustvarjenimi prihodki in odhodki, vezanimi na
realizacijo oz. prodajo naših proizvodov in storitev in se kaže kot dobiček ali izguba.
Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih oblik, različica I
(nemška) in različica II (angloameriška), družba pa si izbere tisto različico, ki ji bolj ustreza
glede na njene mednarodne stike. Izkaz poslovnega izida v različici I je prikazan v tabeli 24
na naslednji strani.
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Tabela 24: Izkaz poslovnega izida
1. Čisti prihodki od prodaje
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)
5. Stroški blaga, materiala in storitev
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. Stroški dela
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih zavarovanj)
c) Drugi stroški dela
7. Odpisi vrednosti
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. Drugi poslovni odhodki
9. Finančni prihodki iz deležev
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. Drugi prihodki
16. Drugi odhodki
17. Davek iz dobička
18. Odloženi davki
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
(1 ± 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11 - 12 - 13 - 14 + 15 - 16 - 17 ± 18)

Vir: SRS 25.5, http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118
☺ Na spletni strani ali s pomočjo kakšnega drugega vira poiščite primer izkaza
poslovnega izida poljubnega podjetja in ga analizirajte.
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6.1.3 Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije za odločanje pri poslovanju, in
financiranju. V izkazu denarnih tokov so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja
denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja. Na podlagi teh informacij lahko
ugotovimo razloge za povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem obdobju,
saj gre za poročilo o vseh denarnih prilivih in odlivih podjetja (SRS 26).
V izkazu denarnih tokov so prikazani vsi prejemki in vsi izdatki v obračunskem obdobju ter
začetno in končno stanje denarnih sredstev v obdobju.
Tabela 25: Izkaz denarnih tokov (različica I)
A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Prejemki pri poslovanju
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev
Drugi prejemki pri poslovanju
b) Izdatki pri poslovanju
Izdatki za nakupe materiala in storitev
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku
Izdatki za dajatve vseh vrst
Drugi izdatki pri poslovanju
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)
B. Denarni tokovi pri naložbenju
a) Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
b) Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)
C. Denarni tokovi pri financiranju
a) Prejemki pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)
Č. Končno stanje denarnih sredstev
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
+
y) Začetno stanje denarnih sredstev

Vir: SRS 26.6, http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118
☺ Na spletni strani ali s pomočjo kakšnega drugega vira poiščite primer izkaza
denarnih tokov poljubnega podjetja in ga analizirajte.
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6.1.4 Izkaz gibanja kapitala
Izkaz gibanja kapitala je temeljni izkaz, v katerem so prikazane sestavine kapitala za poslovno
leto. Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene razpredelnice v kateri so prikazane vse
spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja.
V razpredelnici sestavljajo stolpce različne vrste kapitala (tabela 26), vrstice pa možni pojavi,
ki povzročajo spremembo najmanj ene izmed omenjenih gospodarskih kategorij (tabela 27).
V izkazu gibanja kapitala so prikazani lastniški kapital, ki so ga lastniki investirali v podjetje,
vsako povečanje kapitala z ustvarjenim dobičkom ali z dodatnimi vložki lastnikov ter
morebitno zmanjšanje kapitala s pokrivanjem izgube ali z razdelitvijo dobička.
Tabela 26: Izkaz gibanja kapitala – stolpci
I. Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)
4. Statutarne rezerve
5. Druge rezerve iz dobička
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni čisti poslovni izid
1. Preneseni čisti dobiček
2. Prenesena čista izguba
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
1. Čisti dobiček poslovnega leta
2. Čista izguba poslovnega leta

Vir: SRS 27.4, http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118
☺ Na spletni strani ali s pomočjo kakšnega drugega vira poiščite primer izkaza
poslovnega izida poljubnega podjetja in ga analizirajte.
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Tabela 27: Izkaz gibanja kapitala – vrstice
A. Začetno stanje v obdobju
B. Premiki v kapital
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala
b) Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala
c) Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala
č) Vnos dodatnih vplačil kapitala
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala
f) Druga povečanja sestavin kapitala
g) Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
C. Premiki v kapitalu
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega
sveta
b) Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine
c) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala
č) Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin
kapitala
d) Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in razporeditev na
druge sestavine kapitala
e) Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala
Č. Premiki iz kapitala
a) Izplačilo dividend
b) Vračilo kapitala
c) Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev sredstev)
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)
d) Druga zmanjšanja sestavin kapitala
e) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
D. Končno stanje v obdobju

Vir: SRS 27.5, http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118

☺ Kaj prikazujejo računovodski izkazi in kdaj se sestavljajo?
☺ Opredelite vrste in sestavo računovodskih izkazov.
☺ Kako sta povezana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida?
☺ Kakšne so posledice če je podjetje v izgubi?
☺ V katerem računovodskem izkazu lahko vidimo kakšen dobiček je ustvarilo
podjetje in kam ga je prerazporedilo?
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6.2 EKONOMSKI KAZALNIKI USPEŠNOSTI POSLOVANJA
Informacije o uspešnosti poslovanja so temelj za sprejemanje pomembnih poslovnih
odločitev. Uspešnost poslovanja je treba najprej izmeriti, nato pa še presoditi, ali izračunana
vrednost kazalnika, ki smo ga izbrali kot merilo uspešnosti, kaže pravo sliko o dejanski
uspešnosti poslovanja.
V sodobnem poslovnem okolju je vse bolj jasno, da kratkoročni finančni kazalniki, kot je
dobiček, za presojanje uspešnosti poslovanja tej nalogi niso več kos. Za celovito presojo so
potrebni dodatni kazalniki, ki uspešnost poslovanja osvetljujejo iz različnih zornih kotov. Pri
tem velja opozoriti, da s kazalniki poslovanja razumemo relativna števila, ki jih dobimo s
primerjavo dveh velikosti. Kazalniki so lahko indeksi, koeficienti ali deleži (Tekavčič, 2008).
Izračun kazalnika je navadno najpreprostejši del analize, bistveno pomembnejše je vsebinsko
razlaganje izračunane vrednosti in ugotavljanje ugodnosti ali slabosti izkazane vrednosti.
Izračunano vrednost kazalnikov moramo torej ustrezno ovrednotiti. To storimo s pomočjo
treh vrst primerjav (Tekavčič, 2008).

◊ Primerjava v časovnih obdobjih
Pri tem primerjamo določen kazalnik v istem podjetju v različnih časovnih obdobjih.
Primerjavo prikazujemo z indeksi.

◊ Primerjava s konkurenčnimi podjetji
V tem primeru primerjamo kazalnike v istem časovnem obdobju med različnimi in sorodnimi
podjetji, ki proizvajajo podobne izdelke ali nudijo podobne oz. enake storitve.

◊ Primerjava dejansko doseženih velikosti kazalnikov z načrtovanimi
Ta primerjava je smiselna, če je načrtovanje realno.
Uspešnost poslovanja se večinoma presoja s tremi osnovnimi kazalniki (produktivnost dela,
ekonomičnost in donosnost).
Načelo produktivnosti zahteva doseganje čim večje količine poslovnih učinkov v enoti
delovnega časa, načelo ekonomičnosti čim nižjih stroškov na enoto poslovnega učinka,
načelo donosnosti pa čim večjega dobička glede na vloženi kapital in sredstva (Tekavčič
2008).
6.2.1 Produktivnost
S produktivnostjo ali storilnostjo dela prikažemo koliko učinkov smo ustvarili glede na
določeno merilo (npr. količina izdelkov na število ur, na število zaposlenih ipd.).
Produktivnost dela je odvisna od tehnično-tehnoloških dejavnikov (tehnološka
opremljenost, kvaliteta predmetov dela in velikost proizvodne enote), organizacijskih
dejavnikov (izkoriščenost zmogljivost in delovnega časa, organizacija procesa dela,
standardizacija in tipizacija proizvodnega programa), človeških dejavnikov (strokovna
usposobljenost, intenzivnost dela, motivacija) ter naravnih in družbenih dejavnikov
(naravni pogoji in okolje).
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Produktivnost dela izračunamo z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov in
zanjo vloženim delovnim časom ali z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov
in s številom zaposlenih.
Koeficient produktivnosti lahko izračunamo na naslednja načina:

R

    

 č   W č
   W   č

R

    

 č   W č
š   

 Primer izračuna produktivnosti dela na uro
V podjetju so zaposleni januarja porabili 1.800 delovnih ur in izdelali 1.260 izdelkov,
februarja pa so izdelali 1.064 izdelkov in za to porabili 1.330 delovnih ur. Kateri mesec je bila
produktivnost dela večja?

P(januar) =

1.260 izdelkov
= 0,7 izdelka/uro
1.800 ur

P(februar) =

1.064 izdelkov
= 0,8 izdelka/uro
1.330 ur

Iz primera je razvidno, da je bila produktivnost dela na uro večja meseca februarja.

 Primer izračuna produktivnosti dela na število zaposlenih
V podjetju A je 20 zaposlenih prejšnji mesec izdelalo 1.000 izdelkov, v podjetju B pa je 300
zaposlenih v istem času izdelalo 12.000 enakih izdelkov. Katero podjetje je bolj uspešno?
P(A) =

1.000 izdelkov
= 50 izdelkov/z aposlenega
20 zaposlenih

P(B ) =

12.000 izdelkov
= 40 izdelkov/z aposlenega
300 zaposlenih

Iz primera je razvidno, da je bila produktivnost dela na zaposlenega višja v podjetju A.

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 47.

6.2.2 Ekonomičnost poslovanja
Ekonomičnost ali gospodarnost je kazalnik, ki ustvarjene učinke primerja s porabo vseh prvin
poslovnega procesa. Ekonomičnost opredelimo z razmerjem med ustvarjeno količino učinkov
in vsemi zanjo potrebnimi stroški ali z razmerjem med prihodki in odhodki (Tekavčič 2008).
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Med dejavnike ekonomičnosti sodijo vsi tisti, ki vplivajo na produktivnost dela, poleg njih pa
še tisti, ki vplivajo na racionalnost trošenja prvin poslovnega procesa - na izkoriščenost
delovnega časa, opreme in materiala. Na dejavnike ekonomičnosti vplivajo še cene poslovnih
prvin in cene poslovnih učinkov.
Ekonomičnost se lahko izračuna kot razmerje med vrednostjo ustvarjenih učinkov, ter med
stroški, ki so bili za to ustvarjeno vrednost potrebni.

  >č  

    W č
 š

Za merilo ekonomičnosti lahko vzamemo tudi prihodke in odhodke.

  >č  

  
 

Ekonomičnost lahko izračunamo tako za posamezno organizacijsko enoto kot tudi za vsak
posamezni proizvodni učinek določenega podjetja. Odločanje na podlagi izračunanih
koeficientov ekonomičnosti za vsak novi proizvodni učinek je ena od glavnih nalog
gospodarjenja. Koristno za posamezno presojo je tudi primerjati koeficiente ekonomičnosti
sorodnih podjetij.
Koeficient ekonomičnosti lahko zavzame naslednje vrednosti:

E > 1, ustvarili smo več, kot smo porabili - dobro gospodarjenje,
E = 1, ustvarili smo enako, kot smo porabili,
E < 1, porabili smo več, kot smo ustvarili - slabo gospodarjenje.
 Primer izračuna ekonomičnosti
Podjetje je v lanskem letu proizvedlo za 72.000 EUR izdelkov in je imelo pri tem 60.000
EUR stroškov. Zanima nas koeficient ekonomičnosti.

  >č  

72.000 
 1,2
60.000 

Izračunani koeficient ekonomičnosti nam pokaže, da je podjetje ustvarilo na 1,00 EUR
stroškov 0,20 EUR dobička.

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogi 48 in 49.

6.2.3 Donosnost
Donosnost ali rentabilnost izraža temeljno razmerje med določenim donosom (dobiček, čisti
dobiček) in povprečnimi, za to potrebnimi vlaganji. Donosnost nam pove, kakšen rezultat je
podjetje doseglo z razpoložljivimi poslovnimi sredstvi.
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Kadar želimo izračunati donosnost v konkretnem podjetju, moramo podatke za to jemati iz
računovodskih izkazov. Za izračun donosnosti potrebujemo bilanco stanja in izkaz uspeha. Iz
bilance stanja dobimo podatke o posameznih delih premoženja, iz izkaza uspeha pa podatke o
poslovnem izidu. Na donosnost vpliva poleg dejavnikov ekonomičnosti tudi hitrejše
obračanje sredstev.
Donosnost izračunamo kot razmerje med dobičkom in vloženimi sredstvi (kapitalom), ali kot
razmerje med čistim dobičkom in kapitalom. Donosnost prikazujemo kot procent donosnosti.

8    

8    

 č
@ 100 %


č  č
@ 100 %


Pri naložbah kapitala nas zanimajo pretekli, sedanji in prihodnji donos.
Osnovo za izračun preteklega in sedanjega donosa predstavljajo pretekli podatki. Ker so se
dogodki v preteklosti že zgodili in so s tem postali dejanski, v tem primeru govorimo o
dejanskem donosu. Donos v prihodnosti pa predstavlja negotovost oziroma tveganje, saj
praktično za noben prihodnji dogodek ne moremo natančno napovedati kdaj in kako se bo
zgodil. Tako lahko prihodnji donos samo ocenimo in ker je točnost takšne ocene manjša ali
večja, govorimo o pričakovanem donosu.

 Primer izračuna donosnosti
Iz izkaza uspeha je razvidno, da znaša dobiček podjetja za lansko leto 16.000 EUR. Podjetje
je imelo 200.000 EUR lastnega kapitala. Ali bi svoj denar vložil v banko, kjer so 5% obresti,
ali v omenjeno podjetje?

8    

16.000 
@ 100 %  8 %
200.000 

Iz primera je razvidno, da bi dosegli večjo donosnost, če bi svoj denar vložili v omenjeno
podjetje.

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 50.

6.2.4 Denarnost (plačilna sposobnost)
S pojmom plačilna sposobnost podjetja mislimo na sposobnost podjetja, da v določenem roku
z denarnimi sredstvi poravna zapadle obveznosti. Podjetje je torej plačilno sposobno, če ima
večja ali enaka denarna sredstva, kot so zapadle obveznosti.
Denarna sredstva so v podjetju zelo pomembna postavka. Za denarna sredstva nabavimo
surovine oziroma material, ga damo v proizvodnjo in dobimo končne izdelke, ki jih nato
prodamo in tako spet dobimo denarna sredstva. Če pri tem preoblikovanju sredstev pride do
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kakšnih motenj (kupci ne poravnajo prejetih računov), denarna sredstva ne zadoščajo za
pokritje zapadlih obveznosti. Podjetje tako postane plačilno nesposobno in bo moralo svojo
plačilno sposobnost izboljšati z novim financiranjem.
Podjetje, ki ima izgubo, ni nujno plačilno nesposobno. Morda ima dovolj denarnih sredstev,
da lahko še vedno sproti poravnava svoje dolgove.
Pri poslovanju podjetje vzpostavlja različna in številna dolžniško-upniška razmerja. Enkrat se
podjetje pojavlja kot upnik, drugič pa kot dolžnik. Pri tem igrajo glavno vlogo denarna
sredstva, sredstva na transakcijskem računu, stanje dolžnikov in upnikov ipd. Plačilni promet
v podjetju poteka v glavnem negotovinsko.
Če razpoložljiva denarna sredstva podjetja na določen dan primerjamo z njegovimi zapadlimi
obveznostmi na isti dan, pridemo do koeficienta denarnosti, ki nam pokaže, kolikšen delež
obveznosti lahko podjetje v tistem trenutku poravna.

8   

  žW      
   

Če je koeficient denarnosti večji od 1 (De > 1), je podjetje v vsakem trenutku sposobno
pokriti svoje obveznosti (presežek denarja), če pa je ta koeficient manjši od 1 (De < 1),
podjetje ne more pravočasno poravnati vseh svojih obveznosti (primanjkljaj denarja).
Podjetje mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobno pravočasno poravnati zapadle
obveznosti. Kadar je podjetje kratkoročno plačilno nesposobno, govorimo o nelikvidnosti, če
pa je podjetje trajno nesposobno poravnavati vse svoje obveznosti, govorimo o
insolventnosti. Prevelika plačilna sposobnost pa znižuje donosnost, zato mora podjetje
poskrbeti za optimalno plačilno sposobnost.

 Primer izračuna denarnosti
Podjetje ima na transakcijskem računu in v blagajni 2.500 EUR. Zapadle obveznosti na
današnji dan pa znašajo 3.200 EUR. Kakšna je plačilna sposobnost tega podjetja?

8   

2.500 
 0,78
3.200 

Podjetje lahko v tem trenutku pokrije le 78 % svojih obveznosti.

 V Vajah iz ekonomike rešite nalogo 51.
6.2.5 Odpisanost osnovnih sredstev
Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev nam pove, kolikšen del osnovnih sredstev je že
odpisan oz. amortiziran. Z odpisanostjo ugotavljamo povprečno zastarelost osnovnih sredstev.
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 Primer izračuna odpisanosti osnovnih sredstev
Nabavna vrednost osnovnih sredstev v nekem podjetju je znašala 12.000 EUR. Sedanja
vrednost osnovnih sredstev pa znaša 8.000 EUR. Koliko znaša odstotek odpisanosti osnovnih
sredstev v tem podjetju?

  

   

4.000 
@ 100 %  33,33 %
12.000 

Podjetje ima odpisanih 1/3 osnovnih sredstev.
6.2.6 Koeficient obračanja zalog
Obračanje zalog bistveno vpliva na višino in sestavo potrebnih kratkoročnih sredstev. Hitreje
kot bomo preoblikovali sredstva: denar – material – izdelek – denar, manj kratkoročnih
sredstev bomo potrebovali in s tem bo tudi angažiranih manj denarnih sredstev.
Koeficient obračanja nam pove kolikokrat v enem letu se sredstva preoblikujejo iz denarne
oblike preko zalog nazaj v denarno obliko. Koeficient obračanja lahko izračunamo za celotna
sredstva ali pa samo za posamezne dele sredstev.

L    čW   



 š  
 č W  

Visok koeficient obračanja zalog kaže na dobro poslovanje z zalogami in hitro prodajo zalog,
kar vpliva tudi na denarna sredstva.
S pomočjo koeficienta obračanja zalog lahko izračunamo tudi povprečno dobo vezave zalog v
skladišču. Krajši je ta čas, hitreje se obračajo sredstva, vezana v zalogah.

R

 č       

365 
    čW  

 Primer izračuna koeficienta obračanja zalog
Podjetje X je imelo v lanskem letu za 18.200 EUR stroškov materiala. Povprečno so imeli na
zalogi za 4.300 EUR materiala. Kolikšno je bilo obračanje zalog materiala in koliko dni so
povprečno imeli material na zalogi?

L    čW   
R

18.000 
 4,23
4.300 

 č       

365 
 86,29 
4,23

Iz primera je razvidno, da ima podjetje v povprečju posamezni material na zalogi 86 dni
oziroma, da se zaloga materiala povprečno obrne 4,2 - krat na leto.
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6.2.7 Koeficient obračanja terjatev do kupcev
Obračanje terjatev do kupcev kaže število obratov terjatev do kupcev v denarna sredstva v
enem letu. S kazalnikom lahko analiziramo uspešnost menedžmenta podjetja pri izterjavi
terjatev, pa tudi plačilno sposobnost kupcev. Če število dni v letu delimo s koeficientom
obračanja terjatev do kupcev, dobimo povprečni plačilni rok.

L    čW  W    

R

 .      W    



     W
 č W  W   

365 
    čW  W   

 Primer izračuna obračanja terjatev do kupcev
Podjetje X je v lanskem letu prodalo za 42.500 EUR izdelkov. Povprečno so imeli odprtih za
8.200 EUR terjatev. Kolikšno je bilo obračanje terjatev in koliko dni so povprečno imeli
vezana sredstva iz naslova terjatev?

L    čW  W    

R

42.500 
 5,18
8.200 

 č      W    

365 
 70,5 
5,18

Iz primera je razvidno, da podjetje v povprečju kreditira kupce 70,5 dni oziroma kupci v
povprečju poravnajo svoje obveznosti do podjetja v 70,5 dneh.
6.2.8 Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev
Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev nam pove povprečen obrat obveznosti do
dobaviteljev in je zanimiv predvsem v primerjavi s koeficientom obračanja terjatev do
kupcev. S kazalnikom lahko analiziramo uspešnost menedžmenta podjetja pri poravnavi
obveznosti do dobaviteljev. Če število dni v letu delimo s koeficientom obračanja obveznosti
do dobaviteljev, dobimo povprečni dolg podjetja.

L .  čW      . 

R
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 Primer izračuna obračanja obveznosti do dobaviteljev
Podjetje X je imelo v lanskem letu za 18.200 EUR stroškov materiala in 2.500 EUR stroškov
iz naslova storitev. Povprečno so imeli odprtih za 3.100 EUR obveznosti. Kolikšno je bilo
obračanje obveznosti in povprečno koliko dni so imeli neporavnane obveznosti?

L    čW       W 

R

 č   

18.200   2.500 
 6,68
3.100 

        W 

365 
 54,64 
6,68

Vidimo, da podjetje X dobaviteljem v povprečju plačuje v krajšem roku, kot njemu plačujejo
kupci.
☺ Navedite dejavnike, ki vplivajo na produktivnost dela!
☺ Kako izračunamo ekonomičnost in od česa je odvisna?
☺ Opredelite pojem donosnost.
☺ Kakšna je medsebojna povezanost kazalnikov: produktivnosti, ekonomičnosti in
donosnosti?
☺ Kako lahko v podjetju ugotovimo povprečno zastarelost osnovnih sredstev?
☺ Kaj je likvidnost sredstev, kaj plačilna sposobnosti in kako ju merimo?
☺ Kaj razumete s pojmom koeficient obračanja kratkoročnih sredstev in kaj je
potrebno storiti v podjetju, da bi se ta koeficient izboljšal?

 POVZETEK
Bilanca stanja je temeljni izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti do
njihovih virov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.
Stanje sredstev in njihovih virov se izkazuje v določenem trenutku, na določen dan.
Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazan poslovni izid za
poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja ter je prikaz učinkovitosti in
uspešnosti delovanja podjetja v obračunskem obdobju. Rezultat uspešnosti je razlika med
ustvarjenimi prihodki in odhodki in se kaže kot dobiček ali izguba.
V izkazu denarnih tokov so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto
ali medletna obdobja. V izkazu denarnih tokov so prikazani vsi prejemki in vsi izdatki v
obračunskem obdobju ter začetno in končno stanje denarnih sredstev v obdobju.
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V izkazu gibanja kapitala so prikazani kapital, ki so ga lastniki investirali v podjetje, vsako
povečanje kapitala z ustvarjenim dobičkom ali z dodatnimi vložki lastnikov ter morebitno
zmanjšanje kapitala s pokrivanjem izgube ali z razdelitvijo dobička.
Produktivnost dela na pokaže koliko učinkov smo ustvarili glede na določeno merilo.
Izračunamo jo z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov in zanjo vloženim
delovnim časom ali z razmerjem med proizvedeno količino poslovnih učinkov in s številom
zaposlenih.
Ekonomičnost je kazalnik, ki ustvarjene učinke primerja s porabo vseh prvin poslovnega
procesa. Ekonomičnost se lahko izračuna kot razmerje med vrednostjo ustvarjenih učinkov,
ter med stroški, ki so bili za to ustvarjeno vrednost potrebni ali pa kot razmerje med
prihodki in odhodki.
Donosnost nam pove, kakšen dobiček je podjetje doseglo z razpoložljivimi sredstvi.
Donosnost izračunamo kot razmerje med dobičkom in vloženimi sredstvi (kapitalom), ali
kot razmerje med čistim dobičkom in kapitalom. Donosnost prikazujemo kot procent
donosnosti.
Plačilna sposobnost podjetja je sposobnost podjetja, da v določenem roku z denarnimi
sredstvi poravna zapadle obveznosti. Podjetje je plačilno sposobno, če ima večja ali enaka
denarna sredstva, kot so zapadle obveznosti. Kadar je podjetje kratkoročno plačilno
nesposobno, govorimo o nelikvidnosti, če pa je podjetje trajno nesposobno poravnavati vse
svoje obveznosti, govorimo o insolventnosti.
Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev nam pove, kolikšen del osnovnih sredstev je že
odpisan oziroma amortiziran. Z odpisanostjo ugotavljamo povprečno zastarelost osnovnih
sredstev.
Koeficient obračanja zalog kaže na to, kolikšno je število obratov zaloge proizvodov v
prodajo v letu dni. S pomočjo koeficienta obračanja zalog lahko tudi izračunamo
povprečno dobo vezave zalog v skladišču. Krajši je ta čas, hitreje se obračajo sredstva, ki so
vezana v zalogah.
Koeficient obračanja terjatev do kupcev nam kaže število obratov terjatev do kupcev v enem
letu oziroma plačilno sposobnost kupcev. Če število dni v letu delimo s koeficientom
obračanja terjatev do kupcev, dobimo povprečen plačilni rok.
Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev nam pove povprečen obrat obveznosti do
dobaviteljev . S kazalnikom lahko analiziramo uspešnost podjetja pri poravnavi obveznosti
do dobaviteljev. Če število dni v letu delimo s koeficientom obračanja obveznosti do
dobaviteljev, dobimo povprečni dolg podjetja.
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7 PLAČILNI PROMET
Plačilni promet predstavljajo vsa gotovinska in brezgotovinska plačila, opravljena med
fizičnimi in pravnimi osebami. Denar v gotovinski obliki se v plačilnem prometu pojavlja kot
plačilno sredstvo, medtem ko potrebuje brezgotovinski plačilni promet posebne plačilne
instrumente. Plačilni instrumenti omogočajo uporabnikom prenos denarja oz. poravnavo
obveznosti. Razvoj tehnologije je prispeval k oblikovanju sodobnih tržnih poti in novih
načinov poravnavanja denarnih obveznosti, s katerimi je uporabnikom zagotovljena večja
varnost in hitrost plačevanja.
Temeljni pogoj za opravljanje brezgotovinskega plačilnega prometa je, da ima plačnik pri
banki odprt transakcijski račun in na njem kritje.
V tem poglavju bomo spoznali obseg in značilnosti tako domačega kot mednarodnega
plačilnega prometa. Znali bomo ločiti vrste plačilnega prometa in njegove instrumente
delovanja. Spoznali bomo slovenski sistem plačilnega prometa, ki poteka preko »žiro
kliringa« in »bruto poravnave v realnem času«. Seznanili se bomo tudi z vseevropskim
sistemom plačilnega prometa (Step2 in TARGET2) in z enotnim območjem plači v evrih
(SEPA). S spoznavanjem plačilnih sistemov bomo ugotovili razliko med potekom plačil
malih in velikih vrednosti.

7.1 TRANSAKCIJSKI RAČUN
Transakcijski račun je osnovni račun pravne ali fizične osebe v banki. Vsaka pravna ali
fizična oseba lahko v isti banki odpre le en transakcijski račun, preko katerega bo opravljala
tako domači kot mednarodni plačilni promet.

Slovenski transakcijski račun (BBAN) je sestavljen iz 15-ih numeričnih znakov. Če pred 15
znakov zapišemo SI (za Slovenijo) in dvomestno kontrolno številko, dobimo zapis računa v
IBAN strukturi.
S I 5 6

B1 B1 B2 B2

B2 Š Š Š

Š Š Š Š

Š K K

Slika 11: Sestava transakcijskega računa
B1 = šifra banke ali hranilnice
B2 = številka enote banke, ki vodi račun
Š = osemmestna številka računa
K = kontrolni številki

☺ Opišite pomen plačilnega prometa.
☺ Poiščite številko transakcijskega računa ki ga uporabljate in poglejte kako je
sestavljen.
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7.2 PLAČILNI SISTEM
Zakon o plačilnem prometu opredeljuje plačilni sistem kot pravno razmerje med tremi ali več
člani plačilnega sistema v zvezi z medsebojno poravnavo denarnih obveznosti. Pri plačilnih
sistemih gre za izmenjavo informacij o plačilih (kliring) in prenos sredstev iz naslova plačil
(poravnava) med bankami kot izvajalci storitev plačilnega prometa. Prenos med bankami
poteka le v primeru, ko plačnik in prejemnik nista komitenta iste banke.
Temeljna naloga plačilnih sistemov je omogočiti poravnavo denarnih obveznosti, ki nastajajo
pri poslovanju ekonomskih subjektov na trgih dobrin in finančnih trgih.
Plačilni promet med poslovnimi bankami in Banko Slovenije poteka preko dveh sistemov Žiro kliringa in Bruto poravnave v realnem času. Kadar poteka plačilo v okviru iste banke, pa
poteka t. i. interni plačilni promet. Vseevropski plačilni promet poteka v sistemu STEP2 in
TARGET2.
7.2.1 Žiro kliring
Drug model deluje po načelu pobota (netting), kar pomeni, da se plačilni nalogi v breme
računov udeleženk zbirajo določen čas,
Žiro kliring predstavlja sistem plačil malih vrednosti in zajema vsa plačila med udeleženci
domačega plačilnega prometa, ki niso nujna in so manjša od mejnega zneska, ki ga določa
Banka Slovenije (50.000 EUR). Plačila potekajo tako, da banke zbirajo plačilne naloge
določen čas, nato pa se ob koncu tega časa na podlagi oddanih in prejetih nalogov za
posamezno banko udeleženko izračunajo neto pozicije in se med bankami izvede poravnava
tako, da banke, ki so neto dolžnice, poravnajo obveznosti do bank neto upnic.
Poravnava med bankami poteka večkrat dnevno. Transakcije so vidne na računih vseh
udeležencev domačega plačilnega prometa, ki so ta dan opravili plačila oziroma prejeli prilive
sredstev po sistemu Žiro kliringa.

Slika 12: Žiro kliring
Vir: http://www.bsi.si/library/includes/slika.asp?SlikaId=282
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7.2.2 Bruto poravnava v realnem času (BPRČ)
Bruto poravnava v realnem času je sistem poravnave velikih vrednosti (nad 50.000 EUR) in
predstavlja glavnino plačil v Sloveniji. Mejni oziroma najnižji znesek za posredovanje
nalogov v ta sistem določa Banka Slovenije. Vsa plačila nad mejnim zneskom so vanj
usmerjena avtomatsko. Plačila so opravljena takoj in je učinek na vseh vpletenih računih
viden najkasneje 30 minut po predložitvi plačilnega naloga. V ta sistem se po naročilu
komitenta usmerijo tudi vsa nujna plačila, ki so zneskovno pod mejnim zneskom.
Sistem bruto poravnave v realnem času upravlja Banka Slovenije, pri katerih imajo poslovne
banke odprte poravnalne račune. Plačilni nalog, ki ga v breme svojega računa pošlje prva
banka, se obdela takoj in če so na njenem računu pri Banki Slovenije zadostna sredstva, se
njen račun bremeni in odobri račun druge banke. Tak postopek velja za vsako plačilo posebej.
7.2.3 Interni plačilni promet
Vsa plačila, pri katerih sta nalogodajalec in prejemnik sredstev komitenta iste banke (ne glede
na to, ali gre za podjetja ali fizične osebe), se obdelajo le znotraj te banke in dobijo značaj
internega plačilnega prometa. To pomeni, da tisti trenutek, ko pride do odliva sredstev na
računu nalogodajalca, tudi pride do priliva sredstev na računu prejemnika sredstev. Dodatna
prednost je še v tem, da se takšna plačila izpeljejo kadar koli med poslovnim časom banke
(niso vezana na čas delovanja plačilnih sistemov Slovenije) in to neodvisno od višine zneska
na plačilnem nalogu.
7.2.4 STEP2
Sistem STEP2 omogoča učinkovito obdelavo plačil majhnih vrednosti v evrih (do 50.000
EUR) med bankami v EU.
Slovenske banke dostopajo do sistema preko Banke Slovenije, tako, da pošiljajo plačila v
Banko Slovenije, ta pa pošlje plačila v imenu bank v EBA Clearing (evropsko organizacijo, ki
upravlja sistem STEP2), ki naročila obdela in naslednji dan izvrši poravnavo med bankami.
7.2.5 TARGET2
TARGET2 pa je vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času za plačila v
evrih, ki ga upravlja Evrosistem. Sistem TARGET2 je namenjen predvsem za poravnavo
plačil velikih vrednosti in časovno kritičnih plačil v evro valuti tako domačih (med bankami
znotraj države) kot čezmejnih (med bankami v državah Evrosistema). Poravnava plačil se
izvede individualno in takoj, če je le na računu pošiljatelja dovolj sredstev za poravnavo
plačila (http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?MapaId=1124).
7.2.6 SEPA
SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, enotno območje plačil v evrih. Okolje SEPA
je opredeljeno kot evrsko okolje, kjer bodo lahko posamezniki, gospodarske družbe in drugi
uporabniki plačilnih storitev v bankah izvajali in prejemali plačila v evrih ne glede na to, ali
se takšno plačilo izvaja znotraj posamezne države območja SEPA ali med državami tega
območja. SEPA vključuje plačilne instrumente, ki se v Evropi najpogosteje uporabljajo
(http://www.sepa.si/slo/Splosno/SEPA_INFO%20za%20splet.pdf).
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☺ Definirajte pojem plačilni sistem.
☺ Preko katerih plačilnih sistemov poteka plačilni promet med bankami in Banko
Slovenije?
☺ Kako potekajo plačila majhnih vrednosti med udeleženci, ki imajo transakcijske
račune odprte na različnih bankah in kako med tistimi, ki jih imajo na isti banki.
☺ Opredelite prednosti, ki jih prinaša enotno območje plačil v evrih (SEPA).

 Povezavo do spletnih strani Banke Slovenije najdete na naslovu http://www.bsi.si/

7.3 PLAČILNI INSTRUMENTI
Pojem plačilni instrumenti uporabljamo za najrazličnejše oblike plačevanja (za čeke, plačilne
kartice, plačilne naloge,...). V najširšem pomenu so plačilni instrumenti vsa sredstva, ki
imetniku omogočajo brezgotovinski prenos sredstev oziroma dvig gotovine.
Plačilni instrumenti temeljijo na tehničnih standardih in pravilih, ki opredeljujejo medsebojne
pravice in obveznosti med izdajateljem plačilnega instrumenta in njegovim uporabnikom.
V plačilnem prometu se uporabljajo naslednji plačilni instrumenti:
• plačilni nalog
• posebna položnica
• posebna nakaznica
• ček
• menica
• trajni nalog
• direktna obremenitev
• direktna odobritev
• izplačila brez soglasja imetnika računa
7.3.1 Plačilni nalog
Plačilni nalog je papirni obrazec (obr. BN 02), ki se uporablja za opravljanje plačilnega
prometa v medbančnem okolju in je namenjen pravnim in fizičnim osebam.
Plačilni nalog se lahko izpolnjuje ročno ali računalniško in je namenjen za:
•
•
•

plačilo
dvig gotovine
polog gotovine

Obrazec plačilnega naloga je lahko natisnjen kot neskončni obrazec, ki je izdelan v dvojniku
in kot enostranski obrazec, ki je izdelan v enojniku.
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Slika13: Plačilni nalog
Vir: http://www.s-gng.ng.edus.si/gimnazija/matura/Poloznica%20BN2%2050EUR.jpg
7.3.2 Posebna položnica
Posebna položnica je standardiziran papirni plačilni nalog (obr. PP 02), ki ga upnik izstavi
dolžniku za poravnavo plačil malih vrednosti (do 1.000 EUR), na podlagi katerega plačnik
poravna obveznosti do upnika. S posebnimi položnicami je mogoče poravnati obveznosti na
vseh bančnih okencih, bančnem avtomatu ali prek elektronskega bančništva. Banka posreduje
upniku (izdajatelju posebne položnice) podatke o plačilu prek Zbirnega centra.
Posebno položnico lahko izdaja samo izdajatelj, ki je vključen v Zbirni center, tiskajo pa jih
lahko le pooblaščene tiskarne. Za izdajatelje posebnih položnic so primerna podjetja, ki v
okviru redne dejavnosti kontinuirano izdajajo račune večjemu številu dolžnikom hkrati (npr.
telekomunikacijska,
komunalna
podjetja)
na
podlagi
posebnih
obrazcev
(http://www.skb.si/podj/plac-instr-poloznica.html).

Slika 14: Posebna položnica
Vir: http://www.multum.si/evro/_media/vpliv_na_is/posebnapoloznicapp02.jpg
7.3.3 Posebna nakaznica
Posebna nakaznica je papirni plačilni nalog (obr. PN 03), ki ga izstavi banka po nalogu
naročnika upniku. Upnik na njeni podlagi zahteva izplačilo denarnega zneska pri banki
podpisnici dogovora.
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Posebne nakaznice uporabljajo banke, podjetja in Ministrstvo za finance za izplačila preplačil
kot je dohodnina, dividende oz. dolgovi upravičencev iz drugih namenov. Banka procesira
plačila s papirno posebno nakaznico v gotovini in negotovinsko na bančnih okencih.
7.3.4 Ček
Ček je plačilni instrument za izplačilo denarnih sredstev iz dobroimetja na računu izdajatelja
čeka (trasanta) pri banki (trasatu). Ček se uporabljajo za plačilo blaga in storitev doma in v
tujini na prodajnih mestih, kjer sprejemajo ček za plačilo. Banka izdaja navadne in
certificirane čeke. Navaden ček je ček brez jamstva banke za izplačilo in ga banka unovči, če
je pravilno izpolnjen in če so na računu prisotna sredstva, pri certificiranem čeku pa banka
jamči za unovčenje do zneska, natisnjenega na čeku. Višina zneska na čeku ni omejena,
vendar se čeki nad vrednostjo 100.000 EUR praviloma ne izdajajo.

Slika 15: ček
Vir: http://www.abanka.si/sys/cmsres.aspx?
7.3.5 Menica
Menica je vrednostni papir, s katerim se je izdajatelj zavezal, da bo upniku plačal določen
znesek v določenem času in na določenem kraju ali pa bo to storila oseba, ki jo je izdajatelj
pozval k plačilu.
Na dan dospelosti oziroma v roku dveh delovnih dni po zakonu o menici menični upnik
predloži menico banki. Banka nato pozove glavnega meničnega dolžnika, ki ima pri njej
transakcijski račun in od njega zahteva pooblastilo (nalog) za izplačilo te menice. Če dolžnik
banki ne da pooblastila, banka ni upravičena izplačati meničnega zneska, čeprav so sredstva
na računu.
7.3.6 Trajni nalog
Trajni nalog (TN) pri banki je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik (imetnik računa)
pooblasti banko, da poravna njegove obveznosti, ki se ponovijo vsaj petkrat, v breme
njegovega računa in v korist transakcijskega ali drugega računa pri matični ali drugi banki,
podpisnici dogovora.
Posamezna obveznost se poravna pod vnaprej določenimi pogoji ter na določen datum
oziroma na določene datume (8., 18. in 28. v mesecu) v določenem časovnem obdobju.
Banka ročnih trajnih nalogov ne izvaja.
Plačevanje se mora izvršiti najmanj petkrat oz. v petih zaporednih enakih plačilih. Trajni
nalog se uporablja npr. za poravnavanje obveznosti v Nacionalni varčevalni shemi,
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nakazovanje žepnine otrokom, nakazovanje obroka
(http://www.skb.si/podj/plac-instr-trajninalog.html).

za

varčevanje

in

podobno

7.3.7 Direktna obremenitev
Direktna obremenitev (DB) je debetni plačilni instrument, pri katerem se poravnavajo
obveznosti dolžnika do upnika z neposredno obremenitvijo dolžnikovega oziroma
plačnikovega računa.
Uporablja se za brezgotovinsko poravnavo obveznosti, kot so plačila stroškov električne
energije, komunalnih storitev, telefona, članarine, odplačila kreditov, poraba po kreditih in
plačilnih
karticah,
zavarovalnih
premij
(http://www.skb.si/podj/plac-instr-dirobremenitev.html).
7.3.8 Direktna odobritev
Direktna odobritev (DO) je kreditni plačilni instrument, ki se uporablja za negotovinska
nakazila denarnih sredstev in pri katerem nalogodajalec nakaže določen znesek denarnih
sredstev v dobro računa upravičenca. Upravičenec je lahko le fizična oseba.
Storitev je namenjena podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki nakazujejo denarna sredstva
(do 50.000 EUR) velikemu številu upravičencem naenkrat.
Plačilni instrument direktna odobritev je primeren za nakazila plač, pokojnin, dividend,
socialnih pomoči, honorarjev, štipendij, subvencij, odpravnin, otroških dodatkov in podobno
(http://www.skb.si/podj/plac-instr-dir-odobritev.html).
7.3.9 Izplačila brez soglasja imetnika računa
Banka izvede plačilo brez soglasja imetnika transakcijskega računa na podlagi:
• sodnega sklepa o izvršbi na denarna sredstva imetnika transakcijskega računa kot
dolžnika,
• izvršljivega sklepa o prisilni izterjavi davčnega oziroma carinskega organa ali drugega
organa, kadar so za izvršbo po posebnih predpisih dolžni uporabljati zakon o davčnem
postopku.

7.4 NAČINI POSLOVANJA PODJETIJ Z BANKO
V bankah ponujajo za podjetja naslednje načine poslovanja:
• osebno pri bančnem okencu med poslovnim časom banke,
• preko dnevno-nočnega trezorja,
• preko magnetnih nosilcev,
• elektronsko.
7.4.1 Poslovni račun
Podjetja morajo za vsakodnevno finančno poslovanje in opravljanje plačilnega prometa doma
in v tujini v banki odpreti poslovni račun (transakcijski račun podjetja). Poslovni račun je
namenjen pravnim osebam, zasebnikom in civilno pravnim osebam. Podjetje lahko pri
posamezni poslovni banki odpre samo en poslovni račun.
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S poslovnim računom lahko podjetje opravlja naslednje storitve:
• izvajanje plačilnega prometa doma in v tujini,
• uporaba vseh sodobnih plačilnih instrumentov,
• uporaba elektronskega bančništva,
• prenos sredstev med računi,
• izpiski prometa in stanja v pisni ali elektronski obliki,
• pridobitev okvirnega kredita - odobrene prekoračitve stanja,
• možnost preusmeritve dnevnih viškov sredstev v okvirni depozit,
• poslovanje s poslovno kartico,
• gotovinsko poslovanje,
• uporaba dnevno-nočnega trezorja.
7.4.2 Elektronsko poslovanje
Elektronsko poslovanje je najučinkovitejši način sodobnega opravljanja plačilnega prometa.
Vsako podjetje potrebuje hitro, varno in zanesljivo storitev. V bankah imajo več oblik
elektronskega poslovanja za podjetja in zasebnike.
Elektronsko poslovanje omogoča hitro, varno in preprosto opravljanje plačilnega prometa v
domovini in s tujino in upravljanje z denarnimi sredstvi na računih povezanih podjetij doma
in v tujini.
Uporabniki elektronskega poslovanja se lahko povezujejo z bančnim strežnikom neposredno
prek omrežja na klic, modemskega dostopa ali interneta.
Glavne prednosti elektronskega poslovanja so:
• poslovanje 24 ur na dan, vse dni v letu,
• nižja nadomestila za oddajo nalogov,
• sproten vpogled v stanje, izpiske in promet na poslovnem računu,
• elektronski izpiski, izmenjava podatkov z računovodskimi programi,
• varno poslovanje in identifikacija uporabnika s pametno kartico,
• poslovanje prek osebnega ali prenosnega računalnika na delovnem mestu, doma in v
tujini.
7.4.3 Dnevno-nočni trezor
Dnevno-nočni trezor omogoča uporabnikom enostavno in varno oddajo gotovine z
dostopnostjo 24 ur na dan. Oddana gotovina je zavarovana pred tatvino.
Prednosti elektronskega poslovanja so:
• dostopnost 24 ur dnevno,
• zmanjšanost tveganja shranjevanja gotovine v blagajnah,
• zavarovanost vsebine.
☺ Katere so osnovne značilnosti posameznih plačilnih instrumentov in za kakšna
plačila jih uporabljamo?
☺ Na kakšne načine lahko podjetja poslujejo z bankami?
☺ Opišite prednosti elektronskega poslovanja.
☺ Na spletni strani poiščite kaj podjetnikom ponujajo poslovne banke.
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 Povzetek
Plačilni promet predstavljajo vsa gotovinska in brezgotovinska plačila, opravljena med
fizičnimi in pravnimi osebami.
Transakcijski račun je osnovni račun pravne ali fizične osebe v banki.
Plačilni sistem je razmerje med tremi ali več člani plačilnega sistema v zvezi z medsebojno
poravnavo denarnih obveznosti. Pri plačilnih sistemih gre za izmenjavo informacij o
plačilih in za prenos sredstev iz naslova plačil med bankami kot izvajalci storitev plačilnega
prometa.
Žiro kliring predstavlja sistem plačil malih vrednosti in zajema vsa plačila med udeleženci
domačega plačilnega prometa, ki niso nujna in so manjša od mejnega zneska, ki ga določa
Banka Slovenije (50.000 EUR). Plačila potekajo tako, da banke zbirajo plačilne naloge
določen čas, nato pa se ob koncu tega časa na podlagi oddanih in prejetih nalogov za
posamezno banko udeleženko izračunajo neto pozicije in se med bankami izvede poravnava
tako, da banke, ki so neto dolžnice, poravnajo obveznosti do bank neto upnic.
Bruto poravnava v realnem času je sistem poravnave velikih vrednosti (nad 50.000 EUR) in
nujnih plačil v Sloveniji. Plačila so opravljena takoj. V ta sistem se po naročilu komitenta
usmerijo tudi vsa nujna plačila, ki so zneskovno pod mejnim zneskom.
Interni plačilni promet predstavljajo vsa plačila, pri katerih sta nalogodajalec in prejemnik
sredstev komitenta iste banke. Pri plačilu pride do odliva sredstev na računu nalogodajalca,
in do priliva sredstev na računu prejemnika sredstev istočasno.
Evropski plačilni promet poteka preko plačinih sistemov STEP2 in TARGET2.
SEPA predstavlja enotno območje plačil v evrih.
Plačilni nalog se uporablja za opravljanje plačilnega prometa in je namenjen pravnim in
fizičnim osebam za plačilo, dvig in polog gotovine.
Posebna položnica je standardiziran papirni plačilni nalog, ki ga upnik izstavi dolžniku za
poravnavo plačil malih vrednosti, na podlagi katerega plačnik poravna obveznosti do
upnika.
Posebna nakaznica je debetni papirni plačilni nalog, ki ga izstavi banka po nalogu
naročnika posebne nakaznice upniku. Upnik na njeni podlagi zahteva izplačilo denarnega
zneska pri banki, podpisnici dogovora.
Ček je plačilni instrument za izplačilo denarnih sredstev iz dobroimetja na računu
izdajatelja čeka pri banki izdajateljici.
Menica je vrednostni papir, s katerim se je izdajatelj zavezal, da bo upniku plačal določen
znesek v določenem času in na določenem kraju.
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Trajni nalog je kreditni plačilni instrument, s katerim plačnik - imetnik računa - pooblasti
banko, da poravna njegove vnaprej znane obveznosti v breme njegovega računa in v korist
transakcijskega ali drugega računa pri matični ali drugi banki, podpisnici dogovora.
Direktna obremenitev je debetni plačilni instrument, pri katerem se poravnavajo
ponavljajoče obveznosti dolžnika do upnika z neposredno obremenitvijo dolžnikovega
oziroma plačnikovega računa.
Direktna odobritev je kreditni plačilni instrument, ki se uporablja za negotovinska nakazila
denarnih sredstev in pri katerem nalogodajalec nakaže določen znesek denarnih sredstev v
dobro računa upravičenca. Upravičenec je lahko le fizična oseba.
Izplačila brez soglasja imetnika transakcijskega računa so tista, ki se izvršijo na podlagi
sodnega sklepa o izvršbi ali pa na podlagi sklepa o prisilni izterjavi davčnega oziroma
carinskega organa.

98

Ekonomika podjetja

8 LITERATURA
Bizjak, F. Osnove gospodarjenja in razvoja podjetja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1995.
Bizjak, F. Uspešno vodenje podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996.
Bizjak, F. Zbirka vaj za ekonomiko podjetja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1993.
Boltavzer, Z. Ekonomika podjetij. Maribor: Doba, 2000.
Črnčec, M. Ekonomika in menedžment. Maribor: Zavod B2 izobraževalni center, 2002.
Črnčec, M. Ekonomika in menedžment podjetja. Maribor: Lesarska šola Maribor, Višja
strokovna šola, 2006.
Črnčec, M. Ekonomika in menedžment podjetja - vaje. Maribor: Lesarska šola Maribor, Višja
strokovna šola, 2006.
Glas, M. Ekonomika. Ljubljana: DZS, 2000.
Kadoič, Š., in Mrkaič, M. Ekonomika 1. Kranj: Moderna organizacija, 1999.
Kadoič, Š., in Mrkaič, M. Ekonomika poslovnega sistema. Kranj: Moderna organizacija,
1995.
Kampuš Trop, V. Prispevki k ekonomiki. Kranj: Moderna organizacija, 1999.
Kračun, D. Osnove ekonomske teorije. Maribor: Ekonomska fakulteta. 1998.
Melavc, D. Kako gospodariti. Kranj: Moderna organizacija, 2000.
Melavc, D. Kako gospodariti, praktikum. Kranj: Moderna organizacija, 2000.
Škerbic, M. Ekonomika podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1991.
Tekavčič, M., in Peljhan, D. Gradivo za predmet Analiza poslovanja. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, 2008.
Turk, I., in Melavc, D. Praktikum za računovodstvo z rešitvami. Kranj: Moderna organizacija,
2001.
Turk, I., in Melavc, D. Računovodstvo, Kranj: Moderna organizacija, 2001.
Igličar, A. Računovodstvo za managerje. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1997.
Rebernik, M. Ekonomika podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999.
Banka Slovenije. Priročnik o uporabi plačilnih instrumentov pri opravljanju plačilnega
prometa v bankah. Ljubljana: Banka Slovenije, 2000.

99

Ekonomika podjetja

Združenje bank Slovenije. Priročnik za uvajanje transakcijskih računov fizičnih oseb in novih
plačilnih instrumentov. Ljubljana: ZBS, 2001.
Banka Slovenije. Plačilni sistemi v Sloveniji. (online). 2008. (citirano 19.8.2008). Dostopno
na naslovu:
http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?MapaId=153.
Banka Slovenije. Vse-evropski plačilni sistemi. (online). 2008. (citirano 19.8.2008). Dostopno
na naslovu:
http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?MapaId=155.
Dolceta Slovenija. Pravice potrošnika. (online). 2008. (citirano 10.7.2008). Dostopno na
naslovu:
http://www.dolceta.eu/slovenija/.
Daimonion. Tekmovalnost med obstoječimi podjetji. (online). 2008. (citirano 14.7.2008).
Dostopno na naslovu:
http://www.daimonion.si/michael-porter-in-analiza-petih-silnic.php

Gospodarstvo in finančne zadeve. (b.d.). (online). 2008. (citirano 15.7.2008). Pridobljeno na
naslovu:
http://www.podjetnik.si/default.asp?PageID=1.
Nova KBM. Plačilni promet. (online). 2008. (citirano 20.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.nkbm.si/productgroup.aspx?nodeid=62.
Nova Ljubljanska banka. Poslovni računi. (online). 2008. (citirano 20.8.2008). Dostopno na
naslovu:
http://www.nlb.si/nlb-poslovni-racun.
Nova Ljubljanska banka. Elektronska banka NLB Proklik. (online). 2008. (citirano
20.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.nlb.si/nlb-proklik.
Proces. Spletni računovodski priročnik. Teoretični prikaz obračuna plač s primerom. (online).
2008. (citirano 27.7.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.eproces.si/index.php?id=1196&tx_jromn_pi3%5bshowUid%5d=139.
Računovodja.com. Parametri obračuna plač. (online). 2008. (citirano 24.7.2008). Dostopno
na naslovu:
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2036.
Računovodja. com. Testni obračun plač 2008. (online). 2008. (citirano 24.7.2008). Dostopno
na naslovu:
http://www.racunovodja.com/izracuni/place2008/opa.asp.
Slovarček. (b.d.). (online). 2008. (citirano 7.7.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.slovarcek.com/.
Slovenija članica EU. (b.d.). (online). 2008. (citirano 10.7.2008). Dostopno na naslovu:
http://evropa.gov.si/slovenija-clanica/.

100

Ekonomika podjetja

Slovenski računovodski standardi. Uradni list RS, št. 118/2005. (online). 2008. (citirano
18.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2005118.
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Uradni list RS, št. 117/2006. (online). 2008.
(citirano 5.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2006117.
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1). Uradni list RS, št. 33/2006. (online).
2008. (citirano 5.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72545.
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Uradni list RS, št. 36/2008.
(online). 2008. (citirano 15.8.2008). Dostopno na naslovu:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85970.

101

Projekt Impletum
Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja v obdobju 2008–11
2008
Konzorcijski partnerji:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
2007 2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega
jskega učenja in prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

