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V letnem programu dela, sprejetem na upravnem odboru 28. januarja 2021, se na osnovi na 
novo določenih sredstev za koncesijsko dejavnost v letu 2021 spremenijo: 
 
v A. Programu dela:  

 poglavje 2 Predstavitev, podpoglavje 2.5.1 Finančna sredstva (str. 9 in 10) in 
B. Finančni načrt za leto 2021 (str. 28 do 30) 
 
tako da glasijo: 
 
2.5.1 Finančna sredstva 
 
Univerza bo v letu 2021 (po načelu finančnih tokov) predvidoma ustvarila skupne prihodke v 
višini 1.944.692 EUR, in sicer iz naslova koncesije za izvajanje javne službe v visokem šolstvu, 
od tega 1.944.275 EUR za izvajanje študijske dejavnosti rednega študija za koncesionirane 
visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje in 417 EUR za interesno dejavnost 
študentov. 

V letu 2021 so skupni odhodki univerze ocenjeni na 1.944.692 EUR, v pretežni meri na račun 
transferjev članicam univerze. 

Za interesno dejavnost študentov univerze je v letu 2021 namenjenih 417 EUR, in sicer za 
interesno dejavnost študentov UNM FEI 113 EUR, UNM FS 109 EUR in UNM FZV 195 EUR.  

 
8  OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 
 
Finančni načrt za leto 2021 je pripravljen v skladu z: 

- Kolektivno pogodbo za javni sektor, 
- Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
- Zakonom o javnih financah, 
- Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 
- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, 
- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 

2020 in 2021, 
- Zakonom o visokem šolstvu, 
- Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, 
- Računovodskimi standardi in 
- Drugimi predpisi in navodili, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta. 

 
Finančni načrt je sestavljen iz splošnega  in posebnega dela.  
 
8.1 Splošni del finančnega načrta 
 
Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev 
zaključnega računa), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Sestavljajo ga naslednji izkazi: 

- načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 
- načrt računa finančnih terjatev in naložb, 
- načrt računa financiranja, 
- načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu, 
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- načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po obračunskem načelu. 
 
Izkazi so sestavljeni v  skladu z računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje izkazov po 
denarnem in obračunskem toku. V tabelah oz. izkazih je prikazana realizacija za leto 2019, 
predvidena realizacija za leto 2020 in načrt za leto 2021, ki je predmet sprejemanja. Zaradi 
primerjave med leti je dodan tudi indeks finančnega načrta za 2021 v primerjavi z predvideno 
realizacijo za leto 2020.  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je sestavljen po načelu denarnega toka. 
Univerza v Novem mestu (univerza) planira za leto 2021 prihodke v višini 1.944.692 EUR.  
Načrtovana sredstva so v celoti sredstva iz državnega proračuna iz strani MIZŠ (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport). Podlaga za načrtovane prihodke MIZŠ je prejet sklep o določitvi 
sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2021 z dnem 26.5.2021. 

Planirani odhodki za izvajanje javne službe so sestavljeni iz izdatkov za plače in drugih izdatkov za 
zaposlene, prispevkov delodajalcev za socialno varnost in izdatkov za blago in storitev za izvajanje 
javne službe. Planirani izdatki za plače in drugi izdatki za zaposlene in za prispevke delodajalcev za 
socialno varnost temeljijo na dosedanjih (prorektorji, glavni tajnik univerze, vodja rektorske pisarne) 
in predvidenih zaposlitvah v letu 2021 in sicer: vodje visokošolske prijavno-informacijske službe in 
referata za študentske zadeve, vodje pisarne za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, vodje 
kariernega centra, vodje knjižnice, skrbnika študijskih programov in koordinator sodelovanja z 
NAKVIS in koordinatorja raziskovalne dejavnosti. 

Ostali prihodki se razdelijo med članice univerze na podlagi pravil za razporejanje sredstev za 
študijsko dejavnost za leto 2021. 

Univerza v izkazu ne planira razlike med prihodki in odhodki.   

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 
Univerza v letu 2021 ne predvideva dajanja posojil.  
 
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Univerza v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih tokov 
 
Omenjeni izkaz se od Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka razlikuje glede na datum nakazila oziroma plačila. Če poslovni dogodek nastane v letu 
2021, se tudi upošteva v tem letu, ne glede na datum izpolnitve obveznosti. Planirani prihodki 
in odhodki so enaki kot v izkazu denarnih tokov.  
 
Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po načelu obračunskega toka 
 
Izkaz temelji na Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu obračunskih 
tokov. V izkazu je prikazana razdelitev prihodkov in odhodkov na javno službo in trg. Vsi 
planirani prihodki in odhodki so predmet javne službe. 
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8.2 Posebni del finančnega načrta 
 
Posebni del finančnega načrta sestavljajo naslednji tabeli: 

- Finančni načrt za leto 2021 - Posebni del in 
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja. 

 
Finančni načrt za leto 2021- Posebni del 
 
V tabeli Finančni načrt 2021 – Posebni del so prikazani prihodki in odhodki v vrsticah po 
namenih in v stolpcih po virih. Seštevki prihodkov in odhodkov v posebnem delu se ujemajo z 
prikazanimi podatki v splošnem delu finančnega načrta.  
 
Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2021 je univerza upoštevala naslednja izhodišča in 
kazalnike: 

- Predvidene nove zaposlitve v letu 2021 so ovrednotene in vnesene v posebnem delu 
finančnega načrta pod nove zaposlitve, odhodki iz naslova dosedanjih zaposlitev pa so 
evidentirane pod rednimi izdatki iz naslova plač.  

- Univerza v letu 2021 ne predvideva rednih napredovanj.    
- Univerza ne načrtuje sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti in sindikalne 

zaupnike. 
- V letu 2021 je predvidenih 13 upravičencev za izplačilo regresa za letni dopust.  
- Planirani izdatki za prispevke delodajalcev za socialno varnost sovpadajo z predvidenimi 

stroški dela.  
- Predvideni izdatki za blago in storitve so potrebni za nemoteno delovanje univerze. 
- Ostali prihodki se razdelijo med članice univerze na podlagi pravil za razporejanje 

sredstev za študijsko dejavnost za leto 2021. 
 

Finančni načrt prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja javne službe ne izkazujejo razlike 
med prihodki in odhodki, torej so izravnani.  
 
Podatki v obrazcu Finančni načrt za leto 2021 – Posebni del so izpolnjeni po načelu denarnih 
tokov. 
 
Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja 
 
Tabela Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2021 po virih financiranja je povzetek 
prihodkov in odhodkov iz tabele Finančni načrt 2021 – Posebni del. V tabeli so prikazani 
prihodki  in odhodki: 

- MIZŠ; prihodki in odhodki so izravnani. 
 
 
Ta rebalans je bil sprejeto na seji upravnega odbora, 08. julija 2021. 
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