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POVZETEK
Učinkovitost je lastnost poslovanja, ki prikazuje, kako so v določenem procesu porabljeni čas,
trud in stroški. Učinkovito delovanje organizacije se kaže v uresničevanju ciljev in optimalni
izrabi sredstev. Učinkovitost pokaže, ali delamo stvari na pravi način. Ukvarjamo se z
razmerjem vložkov in izložkov. Vložki so sredstva, ki jih vložimo v določen proces (denar,
delovna sila, material …), izložki pa so rezultat procesa (npr. število diplomantov).
V diplomskem delu je predstavljenih več vrst učinkovitosti. Z deskriptivno metodo je širše
predstavljen pojem učinkovitosti ter z njim povezano delovanje javnega sektorja in
spremljanje stroškovne učinkovitosti na področju izobraževalne sfere.
Empirični del temelji na podatkih, pridobljenih iz intervjuja, in na primerjalni analizi
statističnih finančnih podatkov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Uporabljeni so
podatki o dejanskih stroških iz letnih poročil o realizaciji prihodkov in odhodkov za leti 2018
in 2019 ter podatki o načrtovanih stroških iz Načrta prihodkov in odhodkov za leti 2018 in
2019.
Na podlagi primerjalne analize je ugotovljeno, da leto 2018 ni bilo stroškovno učinkovito,
leto 2019 pa je bilo stroškovno učinkovito. Empirični del prikazuje tudi podatke o stroških ter
poslovanju srednje šole v času trajanja epidemije covida-19, kar omogoča vpogled v situacijo,
ki jo je povzročilo krizno stanje. Podatki za čas epidemije covida-19 so pridobljeni
neposredno iz intervjuja.
Ključne besede: učinkovitost, javni sektor, stroškovna učinkovitost, merjenje učinkovitosti
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ABSTRACT
COST-EFFICIENCY ANALYSIS OF THE SELECTED PUBLIC EDUCATIONAL
INSTITUTION
Efficiency is a concept that shows us how time, effort and costs are spent in a particular
process. Efficiency, therefore, relates to whether we are doing things »the right way«. The
efficient operation of an organization is reflected in the minimal use of funds. We must make
optimal use of resources. We deal with the ratio of inputs and outputs. Inputs are the
resources we invest in a particular process (money, labour, material…), and outputs are the
“results” of the process (number of graduates). We know several types of efficiency, which
are presented in the thesis.
In the thesis, the concept of efficiency and the related operation of the public sector and
monitoring of cost efficiency in the public sector in the field of education is presented in a
broader way using the descriptive method.
The empirical part is presented using the interview data and a comparative analysis of
statistical financial data of the Josip Jurčič High School in Ivančna Gorica. The data used is
that on actual costs from the annual reports on the realization of revenues and expenses for
2018 and 2019 and the data on planned costs from the Plan of revenues and expenses for
2018 and 2019. A comparative analysis shows that 2018 was not cost-effective. 2019,
however, was cost-effective. The empirical part also shows the school's data on the costs
and operations during the Covid-19 epidemic, which provides insight into the situation
caused by the crisis. Data for the time of the Covid-19 epidemic was obtained directly
through an interview.

Keywords: efficiency, public sector, cost efficiency, efficiency measurement
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1

UVOD

Spremljanje oziroma merjenje učinkovitosti je zelo pomembno tako v javnem kot zasebnem
sektorju. Učinkovitost je lastnost poslovanja, da se vnaprej določeni cilji uresničujejo hitro in
z utemeljenimi stroški, za kar si prizadeva vsaka organizacija. Napačne odločitve lahko
pripeljejo tudi do slabega poslovanja.
Učinkovitost pomeni torej dosegati želene rezultate s čim manjšimi stroški oziroma s čim
manjšimi vložki (Linkedin, 2020). Merjenje učinkovitosti je objektivni in sistematični proces
zbiranja in analiziranja podatkov ter ocenjevanja, kako so doseženi zastavljeni cilji. Dobljene
informacije se uporablja za ugotavljanje, kako učinkovito so izvajane storitve. Glavne ovire za
slabo delovanje organizacij so slabi sistemi za merjenje učinkovitosti (Setnikar Cankar, 2006,
str. 128).
V diplomskem delu je merjenje učinkovitosti predstavljeno na primeru javnega sektorja.
Javni sektor je opredeljen kot zbir vseh združb, ki opravljajo družbene in gospodarske
dejavnosti. Dejavnosti morajo delovati po netržnih načelih, kar pa se kaže v njihovem
proračunskem financiranju. Javni sektor obstaja zaradi tega, da so zadovoljene tudi tiste
potrebe državljanov, ki jih tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti. V Sloveniji se javni sektor
nanaša na skupno ime za javno upravo, politični sistem, izobraževalno, raziskovalno,
zdravstveno ter kulturno sfero (Setnikar Cankar, 2009, str. 41).
Glavni cilj javnega sektorja je zadovoljiti potrebe državljanov. Zadovoljitev bo optimalna šele
tedaj, ko bo ponudba ustrezala povpraševanju po javnih dobrinah. V to ponudbo so vključeni
javni uslužbenci ter državljani. Javni uslužbenci v tem odnosu iščejo načine ter informacije, s
katerimi bi zadovoljili potrebe državljanov. V tem odnosu merimo učinkovitost v javnem
sektorju. Učinkovitost, pri kateri gledamo želje ter finančno sposobnost potrošnika,
imenujemo alokacijska učinkovitost. Alokacijska učinkovitost govori o tem, ali so bili
proizvodni tvorci porabljeni skladno z željami ter finančnimi zmožnostmi končnih
potrošnikov (državljanov). Učinkovitost, ki se opira na ponudbeno stran (javni sektor), je xučinkovitost. Pri x-učinkovitosti primerjamo stroške z danimi prihodki. Če so stroški višji,
govorimo o x-neučinkovitosti (Setnikar Cankar, 2009, str. 106).
V diplomskem delu je merjena stroškovna učinkovitost v izobraževalni sferi v obdobju dveh
let (2018–2019), in sicer na primeru Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Kot
zanimivost je prikazana tudi sprememba stroškov v času trajanja epidemije covida-19.
Namen diplomskega dela je:
 opozoriti na pomembnost spremljanja učinkovitosti javnega sektorja z namenom
izboljšanja poslovanja izbrane organizacije javnega sektorja,
1

 podrobneje analizirati stroškovno učinkovitost izbrane organizacije za leti 2018 ter
2019,
 prikazati spremembo v stroških v času epidemije covida-19.
Kljub temu da je delo osredotočeno le na eno organizacijo, so ugotovitve in priporočila
uporabni tudi širše.
Cilj teoretičnega dela diplomskega dela je pregled literature, ki obravnava področje merjenja
oz. spremljanja učinkovitosti javnega sektorja. Cilj empirične raziskave, opravljene v okviru
diplomskega dela, je analizirati stroškovno učinkovitost Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica v letih 2018 in 2019 ter na podlagi tega ugotoviti, ali je njeno poslovanje učinkovito ali
ne. Na tem mestu je cilj empiričnega dela tudi ugotovitev, do kakšnih sprememb je prišlo v
stroških v času epidemije covida-19.
V diplomskem delu so glede na zastavljene cilje preverjene tri hipoteze, odgovorjeno pa je
na eno raziskovalno vprašanje.
H1: Spremljanje učinkovitosti, podrobneje stroškovne učinkovitosti, delovanja javnih
organizacij je ključnega pomena za njihovo uspešno poslovanje.
H2: Izbrana srednja šola je bila v letih 2018 in 2019 stroškovno učinkovita.
H3: Na spremembe v stroškovni učinkovitosti bo v letu 2020 vplivala epidemija covida-19.
RV: Kaj v proučevanem primeru najbolj vpliva na stroškovno učinkovitost in zakaj?
Hipoteze in raziskovalno vprašanje temeljijo na primeru Srednje šole Josipa Jurčiča. V
empiričnem delu je izveden intervju z ravnateljem srednje šole Milanom Jevnikarjem. S
pomočjo intervjuja ter primerjalne analize finančnih podatkov so hipoteze potrjene ali
zavrnjene, odgovorjeno pa je tudi na raziskovalno vprašanje.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je
uporabljena deskriptivna metoda na podlagi sekundarnih virov (domači in tuji strokovni
članki, publikacije, zakonodajni viri itd.), s katero je širše predstavljen pojem učinkovitosti ter
z njim povezano delovanje javnega sektorja in spremljanje učinkovitosti v javnem sektorju,
natančneje na področju izobraževalne sfere. Teoretičnemu delu sledi empirična raziskava.
Uporabljeni sta metoda intervjuja ter primerjalna analiza statističnih finančnih podatkov
organizacije.
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, ki so razdeljena na podpoglavja. Uvodu sledi
drugo poglavje, v katerem podrobno predstavljamo pojem učinkovitosti, vrste učinkovitosti
ter sestavine učinkovitosti. Tretje poglavje zajema javni sektor; najprej je opredeljena
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sestava javnega sektorja, nato pa se poglavje osredotoči izključno na izobraževalno sfero kot
sestavino javnega sektorja. V četrtem poglavju se osredotočimo na učinkovitost javnega
sektorja, pri čemer predstavimo metode in kazalnike merjenja učinkovitosti javnega sektorja
ter prikažemo probleme pri merjenju učinkovitosti v javnem sektorju. V petem poglavju
preidemo na empirični del, v katerem analiziramo stroškovno učinkovitost na primeru
Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Prikazana je primerjalna analiza stroškovne
učinkovitosti v letih 2018 in 2019, poleg tega pa tudi analiza stroškov v času epidemije
covida-19. Ob koncu petega poglavja sledi preverba hipotez in odgovor na raziskovalno
vprašanje, podane so tudi ugotovitve raziskave in predlogi za izboljšave. V zaključnem
poglavju so podane ključne, strnjene ugotovitve diplomskega dela.
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2

OPREDELITEV UČINKOVITOSTI

Za pojem učinkovitosti obstajajo različne opredelitve. Carter (1995), Alford in Braid (1997),
OECD (1994) opredeljujejo učinkovitost kot razmerje med vložki (input) ter učinki oziroma
kot razmerje med izložki (output) ter sredstvi za zagotovitev tega izložka (Andoljšek, Seljak,
2005). Z učinkovitostjo merimo procese opazovane družbe. Lahko se meri kot razmerje med
vrednostjo storitev in vloženim delom ali vsemi vloženimi proizvodnimi dejavniki. Pri
učinkovitosti odgovarjamo na vprašanje: »Koliko učinkov proizvedemo z omenjenimi
sredstvi?« (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 56).
Učinkovitost se je kot lastnost poslovanja pojavila že v dvajsetem stoletju. Njen razvoj v
prejšnjem stoletju lahko razdelimo na pet obdobij. Iz tabele 1 je razvidno, da so želeli v
vsakem obdobju s čim manjšimi učinki priti do čim boljših rezultatov. V letih 1965–1980
nastopi obdobje, ko začne človeštvo uporabljati računalnike, matematiko ter statistiko
(Andoljšek in Seljak, 2005, str. 45). Tukaj pridemo do problemov učinkovitosti ter uspešnosti.
Tabela 1: Razvoj učinkovitosti
OBDOBJE

PROBLEM

IZBRANA STRATEGIJA

1900–1939
Industrializacija

Razvoj družb v javnem in
zasebnem sektorju

Hierarhična organizacijska struktura
Racionalizacija delovnih procesov
Svetovanje in motiviranje zaposlenih
Vodstvena strategija POSDCORB

1939–1945
Druga svetovna
vojna

Kakovost vojne proizvodnje

Kontrola kakovosti izdelkov

Kontroliran razvoj
Motiviranje zaposlenih

Financiranje ciljnih projektov glede na
uspešnost
Teorija x/y

Pojavljanje problemov
učinkovitosti in uspešnosti
Motiviranje zaposlenih

Analiziranje operacij
Strategija stroškov in koristi
Strateško načrtovanje
Institucijski razvoj

Izboljševanje učinkovitosti in
uspešnosti z organizacijo
Zaupanje vodstvu

Zunanje storitve, partnerstvo, zmanjševanje
institucijskih ravni, uporaba informacijske
tehnologije
Strateško planiranje, TQM in sorodne
strategije

1945–1965
Povojni razvoj

1965–1980
Analize programov

Po letu 1980
Paradigma
kakovosti

Vir: Andoljšek in Seljak (2020)

Učinkovitost ima pomembno vlogo v vsaki organizaciji, saj skuša vsaka organizacija s čim
manj vhodi ustvariti čim več izhodov. Če podjetje ni učinkovito, prihaja do izgube.
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Učinkovitost pomeni torej dosegati čim večje rezultate s čim manj vnosi. Izraz učinkovitost je
v večji meri koristen za vodstvene položaje, vendar velja tudi za zaposlene na nižjem nivoju.
Ker morajo zaposleni sprejeti določene odločitve v okviru svojih obveznosti, naj bi tudi delali
učinkovito. Zaposleni morajo dodeljene naloge izvajati brez napak, saj napake pokvarijo
ugled podjetja in ovirajo tudi njegov napredek (Likedin, 2014).
Pojem učinkovitost je v Longmanovem slovarju označena kot samostalnik. Učinkovitost
pomeni nekaj delati dobro in učinkovito tako, da ne zapravljamo časa, denarja ali energije
(Longman, 2020).
Velikokrat se pojma uspešnost in učinkovitost uporabljata kot sopomenki, kar seveda ni
ustrezno. Gre za dve pomensko različni besedi, ki ju direktorji uporabljajo pri načrtovanju
poteka svoje organizacije. Kljub temu jih pogosto napačno razlagajo in tudi zlorabljajo v
poslovnem leksikonu ter v vsakdanji rabi. Uspešnost uporabljamo za dosego namena.
Prikazuje predvideni ali pričakovani rezultat. Učinkovitost pa pomeni izvajati ali delovati na
najboljši možni način, s čim manjšim zapravljanjem časa in truda. Na kratko pojem uspešnost
pomeni delati prave stvari, učinkovitost pa pomeni početi stvari pravilno (InsightSquared,
2020).

2.1 VRSTE UČINKOVITOSTI
Do problemov v organizacijah in gospodarstvu prihaja zaradi pomanjkanja virov. Da se
izognemo težavam, moramo najti načine, kako te vire čim bolje uporabiti, proizvesti ter
razdeliti, da ne bi prihajalo do pomanjkanja. Tukaj govorimo o dejavnikih, ki določajo, ali je
situacija učinkovita ali ne.
Veliko avtorjev navaja različne vrste učinkovitosti. Največkrat sta to alokacijska učinkovitost
in x-učinkovitost. Na kratko: alokacijska učinkovitost se nanaša na potrošnikovo stran (ali so
proizvodni tvorci porabljeni skladno z željami potrošnikov); x-učinkovitost pa se nanaša na
ponudbeno stran; ali se uporabljajo najučinkovitejše tehnologije (Setnikar Cankar, 2009, str.
106).
Spodaj je opisanih pet vrst učinkovitosti, ki pripomorejo k dobremu poslovanju organizacije
in gospodarstva. To so: alokacijska, produktivna, dinamična, družbena in x-učinkovitost.
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2.1.1 Alokacijska učinkovitost
Učinkovitost, pri kateri gledamo želje ter finančno sposobnost potrošnika, je alokacijska
učinkovitost. Alokacijska učinkovitost govori o tem, ali so bili proizvodni tvorci porabljeni
skladno z željami ter finančnimi zmožnostmi končnih potrošnikov (Setnikar Cankar, 2009, str.
106).
O alokacijski učinkovitosti govorimo takrat, ko se vse storitve ter blago v gospodarstvu
porazdelijo po željah potrošnikov. Cena je vedno enaka mejnim proizvodnim stroškom. Tukaj
gre ceno, ki so jo kupci pripravljeni plačati za izdelek ali storitev. Optimalni rezultat je
dosežen, ko so mejni stroški (MC) enaki mejni koristi (MB). Graf 1 prikazuje alokacijsko
učinkovitost. Točka B prikazuje optimalni rezultat ali prag rentabilnosti. Zgornja os prikazuje
ceno, spodnja pa količino (Quickonomics, 2020).
Grafikon 1: Alokacijska učinkovitost

Vir: Quickonomics (2007)

2.1.2 Produktivna učinkovitost
Produktivna učinkovitost je učinkovitost, kjer optimalna kombinacija vložkov povzroči
največjo količino izhoda ob minimalnih stroških. Do produktivne učinkovitosti pride, ko
organizacije poslujejo po najnižji točki povprečne krivulje svojih skupnih stroškov (mejni
stroški morajo biti enaki povprečnim stroškom). Spodnji graf prikazuje, koliko dobrine A in
dobrine B je treba proizvesti, da je organizacija produktivno učinkovita. Pri tej učinkovitosti
se uporablja najcenejše proizvodne dejavnike (Quickonomics, 2020). Ne glede na vsa
razpoložljiva sredstva, ki jih imamo, je nemogoče proizvesti več enega blaga, ne da bi
zmanjšali količino drugega (Lumen, 2020).
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Grafikon 2: Produktivna učinkovitost

Vir: Quickonomics (2007)

2.1.3 Dinamična učinkovitost
Ta učinkovitost se pojavi sčasoma, saj inovacije ter nove tehnologije zmanjšujejo proizvodne
stroške. O njej govorimo, ko organizacija ali gospodarstvo spremenita krivuljo svojih
povprečnih stroškov navzdol. Do teh sprememb pride zaradi raznih raziskav, razvojev, naložb
v človeški kapital ali pa zaradi povečanja konkurence na trgu. Spodnji graf prikazuje
dinamično učinkovitost. Krivulji (LRAC 1, LRAC 2) prikazujeta dolgoročne povprečne stroške.
Krivulja LRAC 2 prikazuje zmanjšanje dolgoročnih povprečnih stroškov. Do tega je v tem
primeru prišlo zaradi inovacij ali katerih drugih novosti, ki zmanjšujejo stroške
(Quickonomics, 2020). Pri dinamični učinkovitosti mora biti porazdelitev blaga v vsakem
trenutku učinkovito porazdeljena. Do dinamične neučinkovitosti pride zaradi pretiranega
varčevanja (Oxford, 2020).
Grafikon 3: Dinamična učinkovitost

Vir: Quickonomics (2007)
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2.1.4 Družbena učinkovitost
Družbena učinkovitost, ki ji pravimo tudi socialna učinkovitost, predstavlja optimalno
razporeditev virov v družbi ob upoštevanju vseh zunanjih stroškov in koristi ter notranjih
stroškov in koristi. Družbena učinkovitost se pojavi na točki, kjer so mejne družbene koristi
enake mejnim družbenim stroškom. Družbena učinkovitost je tesno povezana s konceptom
Paretove učinkovitosti (Economichelp, 2019).
Družbena učinkovitost se pojavi, ko so mejni družbeni stroški enaki družbeni koristi. To
pomeni, da se blago in storitve optimalno porazdelijo znotraj gospodarstva ali organizacije.
Spodnji graf prikazuje družbeno učinkovitost. Prikazani so mejni zasebni stroški (MPC), ki
prikazujejo alokativno učinkovit rezultat, ko se presekajo z mejnimi zasebnimi koristmi
(MPB). Do družbene učinkovitosti pa pride, ko se premakne iz točke A na točko B. Do te
točke pride, ker moramo upoštevati tudi davke, ki so zunanji dejavniki za doseganje
družbeno učinkovitega rezultata (Quickonomics, 2020).
Grafikon 4: Družbena učinkovitost

Vir: Quickonomics (2007)

2.1.5 X-učinkovitost
Učinkovitost, ki se opira na ponudbeno stran (javni sektor), je x-učinkovitost. Pri tej vrsti
učinkovitosti primerjamo stroške z danimi prihodki. Če so stroški višji od prihodkov,
govorimo o x-neučinkovitosti (Setnikar Cankar, 2009, str. 106).
X-učinkovitost je zelo podobna produktivni učinkovitosti. Razlika med njima je samo v tem,
da je x-učinkovitost odvisna od upravljanja, produktivna učinkovitost pa od procesov in
tehnologije. Spodnji graf prikazuje učinkovito krivuljo skupnih stroškov (ATC 2) podjetja. ATC
1 so povprečni skupni stroški, ki prikazujejo neučinkovito krivuljo skupnih stroškov. Do
premika od točke A do točke B pride zaradi spodbud upravljanja (Quickonomics, 2020).
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Grafikon 5: X-učinkovitost

Vir: Quickonomics (2007)

2.2 SESTAVINE UČINKOVITOSTI
Organizacije morajo učinkovito zagotavljati storitve; delo in druge proizvodne dejavnike
morajo gospodarno izrabljati; procesi, pri katerih delavci spreminjajo vložke v učinke, pa
morajo biti kakovostni (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 56–60). V tabeli 2 so prikazane osnovne
sestavine učinkovitosti.
Tabela 2: Osnovni pojmi učinkovitosti
Angleški
izraz
Outcome

Slovenski
prevod
Izid

Output

Učinek

Input

Vložek

Process
Quality

Proces
Kakovost

Opis
Izraža uspešnost in doseganje cilja, širšega od cilja organizacije. Izid je
družbeno določen cilj delovanja organizacije, ki kaže vpliv delovanja
organizacije na okolje in družbeno ovrednotenje delovanja
organizacije (raven brezposelnosti).
Rezultat procesov ali dela organizacije, njen izdelek ali storitev
(maturant).
Proizvodni dejavniki, ki vstopajo v proces proizvodnje blaga ali storitev
in so potrebni za opravljanje dejavnosti (delo, kapital).
Vse dejavnosti pri spreminjanju vložkov v učinke (obdelava podatkov).
Pojem, ki izraža stopnjo zadovoljitve potrebe uporabnika, pozitivne
lastnosti storitve in procesov. Ne gre za sinonim uspešnosti.
Vir: Andoljšek in Seljak (2005)

Andoljšek in Seljak (2009) sta nazorno opredelila sestavine učinkovitosti, ki so prikazane v
zgornji tabeli. Za ugotavljanje učinkovitosti v organizaciji je treba najprej preučiti sestavine
(izid, učinek, vložek, proces, kakovost). Učinku pravimo tudi izložek.
Izid (outcome) izraža torej v procesu uspeh ali dosego zadanega cilja organizacije. Kot lahko
vidimo v tabeli, mora biti izid za delovanje organizacije družbeno določen, saj prikazuje vpliv
delovanja določene organizacije na okolje in družbo. Izid je vedno širši od cilja organizacije.
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Učinek (output) je rezultat procesov (izdelek, storitev). Pravimo mu tudi izložek. Primer
učinka v javnem sektorju je izdana odločba, obravnavane pritožbe itd.
Vložek (input), kot že samo ime pove, je nekaj, kar vstopa v proces, proizvodnjo ali pa
storitev. Vložki so vse »surovine«, ki so potrebne, da lahko izpeljemo določen proces. V
primeru javnega sektorja so to zaposleni, delovna sredstva, kapital ter vsa sredstva, ki so še
potrebna za opravljeno storitev.
Proces (process) so vse dejavnosti, ki nastajajo pri spreminjanju vložkov v izložke. Sem
spadajo razne obdelave podatkov, dostop do informacij, obveščanje zaposlenih ter razna
dovoljenja.
Kakovost (quality) prikazuje stopnjo zadovoljenosti uporabnika, ki pa ni sinonim uspešnosti.
Kakovost prikazuje, kako je proces merjenja učinkovitosti izpopolnjen in kaj uporabniku
ponuja.
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3

OPREDELITEV JAVNEGA SEKTORJA

Javni sektor sestavljajo organizacije, ki so v lasti države. Njihov namen je zagotavljanje
storitev njenim uporabnikom – državljanom. Organizacije v javnem sektorju ne skušajo
ustvarjati dobička. Financiranje takih organizacij se običajno izvaja na več načinov: z davki,
pristojbinami itd. Javni sektor se po svetu financira na različne načine. Za boljše delovanje
lahko sodeluje tudi z zasebnim sektorjem. Temu pravimo javno-zasebno partnerstvo. Taka
partnerstva skupno zagotavljajo storitve za svoje uporabnike (PrivacySense.net, 2016).
Ločitev javnega in zasebnega sektorja v praksi ni povsem jasna. Na splošno je javni sektor
zbir vseh javnih organizacij, ki opravljajo javne dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih. To
se kaže v njihovem proračunskem financiranju. Javni sektor zadovoljuje tiste dobrine, ki jih
tržni mehanizmi ne morejo zadovoljiti. V javni sektor spadajo javna uprava, politični sistem,
izobraževalna, raziskovalna, zdravstvena in kulturna sfera (Setnikar Cankar, Klun, Pevcin,
Aristovnik, Andoljšek 2009, str. 41–42).
Za velikost javnega sektorja obstaja v praksi veliko načinov merjenja. Lahko se meri s
številom zaposlenih v javnem sektorju ali s številom organizacijskih enot. Obstajajo tudi bolj
finančno (proračunsko) naravnani merilci merjenja velikosti. Najbolj prevladujoča merilca sta
delež celotnih javnih izdatkov v BDP (bruto družbeni proizvod) in delež javnih izdatkov za
nakupe dobrin in storitev v BDP (Setnikar Cankar in Kljun, 2006, str. 4).
Javni sektor je v večini držav že tako prevladujoč, da je njegovo financiranje na meji
vzdržnega (glede na vire ter možnosti zadolževanja). Zaradi take prevlade se ekonomska
vloga države ne more več povečevati ter posledično tudi ne njeni izdatki. Na podlagi tega
prihaja do težnje po zmanjševanju obsega javnih izdatkov (Pevcin in Setnikar Cankar, 2012,
str. 26).
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3.1 SESTAVA JAVNEGA SEKTORJA
Javni sektor je razdeljen na več sfer. Slika 1 prikazuje vse elemente javnega sektorja. Spodaj
bomo opisali vse elemente. Velikokrat pride do zamenjave javne in državne uprave. Državna
uprava je samo del javne uprave, javna uprava pa je bistveno več kot samo državna uprava.
Slika 1: Elementi javnega sektorja

Vir: Setnikar Cankar (2009)

Javna uprava je del javnega sektorja, ki zajema državo kot najširšo javnopravno skupnost,
občine, upravne enote in druge združbe, ki temeljijo na družbeni prisili. Te združbe delujejo
zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Kljub družbeni prisili potekajo enaki procesi in odločanja
kot v zasebnem sektorju. Javna uprava odloča ter sprejema odločitve o tem, kaj morajo
zaradi javnega interesa prenesti iz zasebne v javno sfero. Javna uprava zagotavlja enakost ter
čim bolj enakomerno porazdelitev dobrin (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 33). Pri svojih
nalogah mora upoštevati naslednje cilje: odprtost, odgovornost, učinkovitost ter uspešnost.
To zapovedujejo evropska načela za javno upravo (Vehovar, Zajc, Starman, Kovač, 2004, str.
12).
Državna uprava je del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji ter izvršuje upravne naloge. Svoje
delo opravlja samostojno na podlagi in v okviru ustave, zakonov ter drugih zakonskih
predpisov. Po pravilih stroke mora biti politično nevtralna. Svoje delo mora opravljati
nepristransko ter ne sme dajati prednosti posameznikom, pravnim osebam ali interesnim
skupinam. Državna uprava mora strankam zagotavljati spoštovanje njihove osebnosti ter čim
hitrejše uresničevanje njihovih pravic ter koristi. Skrbi za obveščenost javnosti o načinu
poslovanja ter uresničevanja pravic strank. Strankam mora omogočati posredovanje
pripomb in kritik. Te mora obravnavati v dogovorjenem roku. Uradni jezik je slovenščina
(Ministrstvo za javno upravo, 2003).
Vladne službe so službe, ki se lahko ustanovijo, kadar pri svojem delovanju dela ministrstev
potrebujejo strokovno, organizacijsko ali katero drugo pomoč. Take službe vodi minister brez
resorja, državni sekretar ali pa direktor (Gov.si, 2020).
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Ministrstva z organi v sestavi opravljajo specializirane strokovne, izvršilne, razvojno-upravne
naloge, naloge inšpekcijskega nadzora ter naloge na področju javnih služb, če se s tem
zagotovi večja kakovost ter učinkovitost pri upravljanju nalog. Te naloge opravljajo tudi, če je
zaradi narave nalog treba zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju
nalog. Minister, ki je zadolžen za določen organ, podaja usmeritve za delo organa. Minister
tudi predstavlja ta organ pred državnim zborom ter vlado (Gov.si, 2020).
Upravne enote so ustanovljene z namenom opravljanja nalog državne uprave, ki se izvajajo
na katerikoli od 58 upravnih enot po državi. Upravne naloge morajo biti
opravljene racionalno ter učinkovito. Upravna enota obsega praviloma eno ali več lokalnih
skupnosti (Gov.si, 2020).
Lokalna samouprava je lokalna skupnost, ki opravlja z zakonom določene lokalne zadeve
širšega pomena. V Republiki Sloveniji je 212 občin, od tega kar 11 mestnih (Celje, Koper,
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in
Velenje, Ptuj). Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 15.000 delovnih mest
in vsaj 20.000 prebivalcev. Lokalna samouprava mora zadovoljevati potrebe in interese
svojih prebivalcev. Organi občine so: občinski svet (najvišji organ, ki odloča o vseh zadevah
ter šteje od 7 do 45 članov); župan (zastopa občino, predstavlja občinski svet) in nadzorni
odbor (najvišji organ nadzora javne porabe v lokalni samoupravi). Občina mora imeti najmanj
5000 prebivalcev, pri čemer zakon določa izjeme (eUprava, 2020).
Javne (gospodarske) službe zagotavljajo materialne javne dobrine (javne dobrine). Pod javne
dobrine spadajo proizvodi in storitve, katerih nemoteno izvajanje v javnem interesu
zagotavlja Republika Slovenija, občina ali druga lokalna skupnost (Pravno-informacijski
sistem, 1993, 1. člen).
Glede na politični sistem je Slovenija parlamentarna demokratična republika. Ima
proporcionalni volilni sistem. Oblast v državi pripada ljudstvu. Pravico voliti na splošnih,
svobodnih ter večstrankarskih volitvah imajo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.
Parlament je nosilec zakonodajne veje oblasti. Parlament sestavljata Državni zbor in Državni
svet. Izvršilna oblast je v rokah vlade. Imamo še tretjo vejo oblasti; sodna oblast, ki je
ločena od zakonodajne ter izvršilne oblasti (Gov.si, 2020).
Šolstvo v Sloveniji je sestavljeno iz primarnega, sekundarnega ter terciarnega izobraževanja.
S šolanjem pridobljene kvalifikacije razvrščamo s sistemom SOK – Slovensko ogrodje
kvalifikacij (Gov.si, 2020). Več o šolski sferi sledi v naslednjem podpoglavju.
Socialna varnost je zagotovljena s številnimi ukrepi v zdravstvu, na delovnopravnem
področju, stanovanjskem ter šolskem področju. Pomemben del socialne varnosti je socialno
varstvo, ki posameznikom ter skupinam, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje, omogoča
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vrsto prejemkov. Ukrepi socialne varnosti temeljijo na pravičnosti, solidarnosti ter enakih
možnostih. S temi ukrepi želijo omogočiti socialno varnost vsem prebivalcem Slovenije
(Gov.si, 2020).
Kultura je ustvarjena z namenom spreminjanja sveta ter predstavlja neomejeno polje
ustvarjalnosti tako za tvorce kot tudi uporabnike. Kultura veliko prispeva k razvoju družbe
(Gov.si, 2020).

3.2 IZOBRAŽEVALNA SFERA KOT SESTAVINA JAVNEGA SEKTORJA
Kot smo že omenili, je šolski sistem v Sloveniji sestavljen iz primarnega, sekundarnega ter
terciarnega izobraževanja. V nadaljevanju podrobneje opisujemo omenjene ravni.
Primarno izobraževanje se izvaja v obliki javnih ter zasebnih vrtcev, osnovnih šol, glasbenih
šol, šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo osnovnošolskih otrok s posebnimi
potrebami. Predšolska vzgoja (javni in zasebni vrtci) ni obvezna. Namenjena je otrokom od
enajstega meseca do šestega leta starosti. Javne vrtce ustanovi občina. Lahko so samostojni
zavodi ali pa delujejo kot enote osnovnih šol. Obstajajo tudi zasebni vrtci s koncesijo. Starši
lahko sami izbirajo, kateri vrtec bo njihov otrok obiskoval: javni ali zasebni. Pri šestih letih se
morajo otroci vpisati v prvi razred osnovne šole. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in
se financira iz javnih sredstev. Program osnovnih šol je enoten (devet let). Osnovnošolsko
izobraževanje izvajajo tako javne kot zasebne šole, zavodi za vzgojo otrok s posebnimi
potrebami ter organizacije za izobraževanje odraslih (European Comission, 2020).
V sekundarno izobraževanje sodijo srednje šole ter gimnazije. Razdeljeno je na poklicno
tehnično, splošno ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Ko osnovnošolec uspešno
zaključi devetletko, se lahko vpiše v srednješolsko izobraževanje. Za redno šolanje se v
Sloveniji ne plačuje šolnine. Na določenih šolah lahko pride do omejitev vpisa. Do tega pride,
če je število kandidatov večje od števila vpisnih mest. Srednješolsko kvalifikacijo lahko
pridobijo tudi odrasli. Splošno srednješolsko izobrazbo pridobimo z opravljeno gimnazijo.
Splošna, tehnična, umetniška ter ekonomska izobraževanja trajajo štiri leta. Na koncu
izobraževanja sledi preverjanje znanja, matura.
Stopnje sekundarnega izobraževanja se razlikujejo po času izobraževanja ter nazivu, ki ga
pridobi dijak ob zaključku šolanja. Te stopnje so:
 nižje poklicno izobraževanje (2 leti),
 poklicno izobraževanje (3 leta),
 tehniško izobraževanje (4 leta),
 poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti),
 poklicni tečaj (1 leto).
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Izobraževanja, ki trajajo štiri leta, se zaključijo z maturo (splošna ali poklicna matura).
Poklicni programi se zaključijo z zaključnim izpitom (European Comission, 2020).
Zadnji sklop izobraževanja je terciarno izobraževanje. Tako izobraževanje izvajajo javne in
zasebne ustanove. Sestavljeno je iz višješolskega strokovnega izobraževanja, ki ga izvajajo
višje strokovne šole, ter iz visokošolskega izobraževanja, ki ga izvajajo fakultete, akademije
ter samostojni visokošolski zavodi. Namen terciarnega izobraževana je pripraviti študenta na
delo v zadevni panogi. Da se dijak lahko vpiše v terciarno izobraževanje, mora uspešno
zaključiti srednješolsko ali tehniško izobraževanje. Visokošolsko izobraževanje se opravlja na
treh stopnjah. Prva stopnja so univerzitetni ter visokošolski študijski programi. Ko študent
zaključi prvo stopnjo, se lahko vpiše na drugo stopnjo – magisterij. Zadnja, tretja stopnja je
doktorski program (European Comission, 2020).
Programi se ločijo po trajanju ter kreditnih točkah:
 višješolsko strokovno izobraževanje: 120 KT,
 študijski programi prve stopnje (strokovni in univerzitetni): 180–240 KT,
 študijski programi druge stopnje (magistrski študijski programi): 60–120 KT,
 enoviti magistrski študijski programi: 300–360 KT,
 študijski programi tretje stopnje (doktorski študijski programi): 180 KT.
O stopnjah izobrazbe in kvalifikacijah se seznanjamo s pomočjo Slovenskega ogrodja
kvalifikacij (SOK). Gre za sistem v Republiki Sloveniji, ki pojasni horizontalne in vertikalne
relacije med različnimi vrstami kvalifikacij, certifikati, spričevali in diplomami. Njegov namen
je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in Evropski uniji. Njegov cilj
je podpreti vseživljenjsko učenje ter povezati podsisteme kvalifikacij (Gov.si, 2020).
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4

MERJENJE UČINKOVITOSTI JAVNEGA SEKTORJA

Zahteve za delovanje javnega sektorja se iz leta v leto zaostrujejo. Gospodarski subjekti ter
državljani Slovenije pričakujejo od javnega sektorja vedno več. Uporabniki storitev so vedno
bolj nestrpni ter želijo čim hitrejšo odzivnost. Želijo si boljšo prilagojenost storitev ter bolj
vzpostavljene odnose med javnim in zasebnim sektorjem. Zaradi teh in mnogih drugih zahtev
se mora vedno znova iskati načine, ki bi zmanjšali čas operacije določene storitve. Pritiski ter
zahteve sprožijo preverjanje javnega sektorja. Preverjamo ga z merjenjem učinkovitosti
(Keser, 2018, str. 37).
Merjenje učinkovitosti javnega sektorja je eden izmed pomembnejših konceptov novega
javnega menedžmenta. Cilj tega merjenja je povečanje konkurenčnosti v gospodarstvu.
Poznamo štiri glavne koncepte merjenja učinkovitosti.
Prvi koncept je sestavljen iz modelov učinkovitosti in uspešnosti: vložek – izložek. Ta koncept
prikazuje pretvorbo vložkov (razmerje stroškov in aktivnosti) v izložke ali izide. Izidi so lahko
vmesni ali končni. Izide moramo ločevati od rezultatov, ti so namreč temelj za povratne
informacije organizaciji.
Drugi koncept so kazalniki učinkovitosti in uspešnosti, ki ugotovijo, kako dobro je določena
organizacija uresničila svoje cilje. V tem konceptu ločimo naslednje kazalnike: ekonomija –
razmerje stroškov ter aktivnosti; produktivnost – razmerje med izložki in vloženim delom;
uspešnost – razmerje med izložki in aktivnostmi; stroškovna uspešnost – razmerje med
rezultati in stroški.
Tretji koncept sestavljajo standardi učinkovitosti in uspešnosti, ki zajemajo vse kazalnike, ki
jih moramo doseči, da zagotovimo uspešnost delovanja neke organizacije.
Četrti koncept pa uporablja različne statistične tehnike, kot so analiza ovojnice podatkov
(DEA), analiza stohastične meje (SFA) ter Free Disposal Hull (FDH). Bistvo je, da funkcijo
določene organizacije opredeljujejo podatki. Četrti koncept pogosto uporabljajo bolnišnice
ter šole (Keser, 2018, str. 39).
Javni sektor je nedvomno nepogrešljiv za delovanje države in gospodarstva, zato je merjenje
učinkovitosti na tem področju zelo pomembno. Z merjenjem rezultatov pridemo do ločitve
uspeha od neuspeha (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, Andoljšek, 2009, str. 127).
V zadnjem času je merjenje učinkovitosti javnega sektorja vedno bolj izpostavljen element
reforme javnega sektorja. Merjenje učinkovitosti javnega sektorja je najbolj pomembno v
času kriz, saj je takrat pritisk na javno porabo toliko večji (Vintar, Klun, Kuhelj, 2012, str. 173).
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Organizacija lahko deluje učinkovito, vendar to še ne pomeni, da deluje tudi uspešno.
Učinkovitost in uspešnost sta dva različna pojma. Uspešnost pomeni delati prave stvari,
učinkovitost pa, da delamo stvari na pravi način (FPP, 2020).
Za merjenje učinkovitosti moramo dobro poznati kazalce učinkovitosti. Pred začetkom
procesa merjenja učinkovitosti moramo upoštevati, da morajo biti kazalniki razumljivi za
uporabnika. Če uporabniku niso razumljivi, so to zanj le podatki in ne informacije. Kazalniki
morajo omogočati spremljanje uresničevanja ciljev sistema. V prvi fazi tega procesa je treba
paziti, da so izbrani kazalniki uporabni in bomo z njimi lahko merili učinkovitost javnega
sektorja.
Poznamo dve vrsti kazalnikov: enostavne in agregatne kazalnike. Kazalniki se delijo na tri
ravni: tehnično-tehnološke dejavnike, človeške dejavnike in organizacijske dejavnike.
Navedene skupine dejavnikov vplivajo tako na kazalnike učinkovitosti kot na kazalnike
uspešnosti (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 67–69).
Kazalnike učinkovitosti uvrščamo v pet kategorij:
 zmožnosti zaposlenih (človeški kazalniki),
 tehnika in tehnologija (tehnični kazalniki),
 organizacija (organizacijski kazalci),
 kakovost,
 izid.
Kot smo že omenili, obstajajo osnovni in agregatni kazalniki. Razlika med njimi je enostavna.
Osnovni kazalnik je sestavljen iz enega samega kazalnika, agregatni kazalnik pa iz več
osnovnih kazalnikov (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, Andoljšek, 2009, str. 133). To
prikazuje tabela 3.
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Tabela 3: Kazalniki merjenja učinkovitosti po ravneh združevanja
Prva raven

Druga raven

Zmožnosti
zaposlenih

Tretja raven

Posamični kazalniki na
četrti stopnji

Mera izida

Izid/Vložek (zaposleni)

Mera agregatnega učinka

Učinek/Vložek
(zaposleni)

Mera značilnosti zmožnosti
zaposlenih in prihodnosti

Značilnosti

Mera izida

Tehnični viri

Mera agregatnega učinka

Izid/Vložek
(tehnični viri)
Učinek/Vložek
(tehnični viri)

Mera značilnosti tehničnih virov in
prihodnosti
Agregatni
kazalnik

Fizična mera organizacije na
področju zmožnosti zaposlenih

Značilnosti

Učinek/Vložek

Organizacija
Fizična mera organizacije na
področju tehničnih virov

Učinek/Vložek

Merjenje stroškovne organizacije

Vložek/Učinek

Kakovost na področju pritožb
Kakovost

Kakovost zagotavljanja enakosti
obravnave
Davčni prihodki

Izid/Učinek

Davčni dolg

Izid/Izid

Izid

Vir: Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, Andoljšek (2009)
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Za doseganje ekonomskih učinkov so zelo pomembne zmožnosti zaposlenih. Da posluje
organizacija učinkovito ter uspešno, so prvi pogoj kadri ter njihovo znanje. Zaposleni s svojim
znanjem so temelj razvoja družbe. Različna znanja pridobijo z različnimi oblikami
izobraževanja. Učinkovitost ravnanja z ljudmi pri delu se meri z uspešnostjo določene
organizacije. Človek mora imeti za svoje delovanje v organizaciji naslednje tri lastnosti:
znanje, sposobnost in motivacijo. Te tri lastnosti skupaj imenujemo zmožnosti. Zmožnosti se
nenehno spreminjajo. Človek svoje zmožnosti ohranja ter nadgrajuje z učenjem. Učinkovitost
zaposlenih ocenjujemo s stroški ter produktivnostjo. Učinkovitost zaposlenih se kaže torej v
nizkih stroških, učinkoviti izrabi delovnih sredstev, kakovosti storitev ter spoštovanju rokov.
Na učinkovitost vpliva tudi strokovna izobrazba (Andoljšek in Seljak, 2005. str. 69–72).

Tehnični viri vplivajo najbolj na produktivnost in tudi na učinkovitost. Sama tehnika (strojna
opremljenost) ter tehnologija (skupek postopkov) zelo povečujeta učinkovitost. Tehnična
delitev pomeni, da se naloge delijo na več manjših nalog, ki jih opravljajo različni ljudje. Ker
se delo razporedi in tako za eno nalogo ni zadolžen samo en delavec, je storitev bolj
učinkovita, ker ne pride do preobremenjenosti. Dela in naloge javnega sektorja določajo
zakoni, torej tehnologijo v javnem sektorju določajo predpisi. Tehnična opremljenost vsake
dejavnosti je zelo pomembna, pa tudi če je določena z zakoni in na izbiro tehnologije
zaposleni nimajo vpliva. Sodobnejša kot je tehnologija, učinkovitejše so storitve, saj so
opravljene hitreje. Ker morajo zaradi delitve nalog in velikega obsega poslovanja zaposleni
komunicirati med seboj, se posledično v organizaciji razvija komunikacija. Temeljni pogoj je
ustrezna tehnična opremljenost (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 72–74).
Organizacija je tehnični proces kombiniranja med prvinami, procesi in storitvami ali izdelki za
dosego večje učinkovitosti. Organizacije seveda ne morejo delovati brez ljudi. Ljudje
razpolagajo z znanjem in premoženjem organizacije. Med organizacijskimi dejavniki merimo
izrabo zmogljivosti, delovnega časa, prostora itd. S tem kazalnikom merimo, kaj lahko
dosežemo z dobro organizacijo človeških in tehničnih virov (Andoljšek in Seljak, 2005, str.
74–76).
Kakovost je pomemben kazalec vsake organizacije. Kakovost storitve ali izdelka ocenjujejo
uporabniki, ki povedo, ali so zadovoljni s storitvijo oz. izdelkom ali ne. Organizacija preko
ocene kakovosti spozna, ali dela prav ali ne; katere pomanjkljivosti ima storitev in katere
prednosti. Treba je ugotavljati pričakovanja strank. Storitev in izdelek morata biti kakovostna
od zunaj in znotraj. Kakovost merimo na več ravneh: na ravni organizacije, vodstva in
posameznika. Rezultate je treba med seboj povezati, da dobimo pravo oceno.
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Z merjenjem kakovosti dobimo odgovore na naslednja vprašanja:
 Kako nas vidijo deležniki?
 V čem moramo biti odlični?
 Kako nas vidijo stranke?
 Ali je naša storitev ustrezna?
Potrebe in pričakovanja strank se ves čas spreminjajo. Organizacija se mora zato osredotočiti
na mnenja strank (Andoljšek in Seljak, 2005, str. 76–80).
Izid primerjamo z zastavljenimi cilji v organizaciji. Vsaka organizacija mora imeti svoj cilj
delovanja. Cilj delovanja organizacij javnega sektorja je družbeno določen. Izid, ki ga na
koncu dobimo, prikazuje, kako daleč smo od zastavljenih ciljev (Andoljšek in Seljak, 2005, str.
80).
Ko proces realiziramo oziroma izvedemo, moramo spremljati tri ukrepe. Prvi ukrep je
rezultat, ki pomeni, da je nekaj doseženo ali narejeno. Drugi ukrep je uspešnost, kjer
primerjamo rezultat in planiran cilj. Še zadnji, tretji ukrep je učinkovitost, ki je razmerje med
doseženim rezultatom ter vloženi sredstvi (Gov.si, 2004, str. 2).
Merjenje učinkovitosti je proces, ki naj bi ob pravilni izvedbi pripeljal do izboljšanja delovanja
neke institucije. Za tak proces moramo dodobra poznati izhodiščno stanje. Če organa, ki ga
proučujemo, ne poznamo dovolj dobro, potem merjenje učinkovitosti ne bo učinkovito
(Andoljšek 2004, str. 258–260).
Merjenje učinkovitosti je koristno za organizacijo, vendar prinaša tudi veliko problemov.
Eden večjih problemov je nezanimanje državljanov in politikov za takšno merjenje. Velikokrat
pripelje do sporov med različnimi deležniki, saj jim določene vrednosti kazalcev ne
odgovarjajo. Neustrezno določeni cilji v organizaciji so tudi ena izmed težav merjenja
učinkovitosti (Keser, 2018, str. 39).
Avtorji različno uporabljajo pojme, povezane z učinkovitostjo. To predstavlja že začetni
problem merjenja učinkovitosti. Preden se lotimo merjenja, je treba določiti pojme ter jih
razumeti. Obstaja veliko opredelitev pojmov vložek, izložek ter učinkovitost. Problem
merjenja učinkovitosti se kaže tudi v neprimerljivosti, kar pomeni, da se kazalniki med
institucijami javnega sektorja v večini razlikujejo (Kunič, 2012, str. 11).
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5
ANALIZA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI NA PRIMERU SREDNJE
ŠOLE JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
V petem poglavju je prikazan empirični del diplomskega dela. Izbrani primer prikazuje
primerjalno analizo stroškovne učinkovitosti Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v letih
2018 in 2019. Najprej je predstavljena omenjena srednja šola, nato sledi prikaz in
interpretacija podatkov. S tem poglavjem smo preverili hipoteze ter podali predloge za
izboljšave.

5.1 PREDSTAVITEV SREDNJE ŠOLE JOSIPA JURČIČA
Srednja šola Josipa Jurčiča je bila ustanovljena leta 1945 kot Mešana nižja nepopolna
gimnazija. Leta 1946 je gimnazija začela s poukom v stiškem samostanu. V šoli je bilo sedem
oddelkov v štirih letnikih. Leta 1950 se je preobrazila v višjo gimnazijo. Leta 1960 je bila
ustanovljena Srednja kmetijska šola z 29 dijaki. Leta 1970 je gimnazija dobila ime po Josipu
Jurčiču. V letu 1981 se je gimnazija preselila v nov šolski center. Šola ni bila več gimnazija,
ampak je pridobila tri programe: družboslovni program, strojništvo in ekonomski tehnik. Leta
1991 je bil ukinjen program strojništva ter znova pridobljen program gimnazija. Dobila je tudi
program trgovec. V letu 2003 se je izključila iz prostorov osnovne šole in se preselila v
sosednjo stavbo (Spletna stran SŠJJ, 2020).
Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je ustanovila Republika Slovenija. Akt o ustanovitvi
je bil izdan 31. julija 1997. Zaradi reorganizacije je bil akt spremenjen leta 2002. Leta 2008 je
vlada sprejela nov sklep o ustanovitvi, v katerem izobraževalni zavod dokončno poimenujejo
v Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Ta srednja šola je pravna naslednica Gimnazije
Stična (Spletna stran SŠJJ, 2020).
Srednja šola je organizirana kot vzgojno-izobraževalni zavod. Organi šole so: svet šole,
ravnatelj šole, učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki,
strokovni aktivi in svet staršev.
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Slika 2: Organizacijska shema

VIR: Spletna stran SŠJJ (2020)

Ravnatelj srednje šole je Milan Jevnikar. Ravnatelj je profesor, ki je pedagoški in poslovni
organ zavoda. Je profesor matematike ter pomaga pri nadomeščanju odsotnih delavcev.
Vodi tudi pevski zbor (Spletna stran SŠJJ, 2020).
Srednje šole se financirajo iz državnega proračuna. Vključene so v sistem MOFAS. Sistem
MOFAS, ki je v veljavi že od leta 2013, določa sredstva na dijaka. Višina sredstev se vsako leto
spreminja. Vodilni določijo ceno programa na dijaka. Kolikor dijakov je vpisanih, toliko
sredstev dobijo. V letu 2020 so bila sredstva naslednja:
 ekonomski tehnik: 3557,20 € na dijaka,
 gimnazija: 3554,01 € na dijaka.
Vsaka smer ima drugačno ceno. V letu 2020 so imeli 240 dijakov, od tega 193 gimnazijcev in
47 dijakov na smeri ekonomski tehnik. Zadnji letnik je obiskovalo 55 dijakov; 41 dijakov je
obiskovalo gimnazijo, 14 dijakov pa smer ekonomski tehnik. Iz državnega proračuna
upoštevajo koledarsko in ne šolsko leto. Ker imajo majhne oddelke (povprečno 14 dijakov v
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oddelku), so stroški visoki. Da bi bili pokriti vsi stroški, manjka okoli 90 dijakov. Vsako leto je
vpisanih povprečno okoli 250 dijakov (intervju).
Srednje šole se ne financirajo iz občine (osnovne šole financira občina). Ko ima občina
razpise za kulturna in športna društva, kandidirajo na razpisih. Šole imajo tudi šolski sklad,
kjer se vodijo sredstva ločeno. Denar iz šolskega sklada porabijo za razne krožke in za pomoč
socialno šibkejšim dijakom (intervju).
Za državo se mora izdelati poročilo poslovanja šole. Poročilo se naredi za koledarsko in ne za
šolsko leto (intervju).
Del srednje šole vključuje tudi kuhinjo. Kuhinja ni del šolskega sistema, zato jo morajo
financirati sami. Višina prispevka za malico je od leta 2013 za vsakega dijaka 2,42 €. To je
edini prispevek, ki ga dobijo za kuhinjo. V kuhinji je veliko stroškov (popravila, stroški
delavcev, amortizacija, oprema). Kuhajo še za vrtec in osnovno šolo (intervju).

5.2 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE MERJENJA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI
Empirična raziskava bo prikazana s pomočjo primerjalne analize statističnih finančnih
podatkov organizacije ter s pomočjo podatkov iz intervjuja.
Intervju temelji na zbiranju podatkov in dejstev o poslovanju ter stroških Srednje šole Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica. Intervju je opravljen osebno z ravnateljem Milanom Jevnikarjem.
Za primerjalno analizo so uporabljeni podatki obravnavane srednje šole o dejanskih stroških
iz letnih poročil o realizaciji prihodkov in odhodkov za leti 2018 in 2019 ter podatki o
načrtovanih stroških iz Načrta prihodkov in odhodkov za leti 2018 in 2019. S primerjalno
analizo statističnih podatkov je prikazana stroškovna učinkovitost v letih 2018 ter 2019. Ker
želimo v delu prikazati čim bolj aktualne podatke, sta v analizo vključeni le leti 2018 in 2019
kot zadnji dve leti, ki sta bili realizirani glede na finančne načrte. Stroškovna učinkovitost je
ugotovljena na podlagi primerjalne analize med načrtovanimi in dejanskimi stroški v letih
2018 in 2019.
Analizirani in primerjani so celotni stroški in tudi posamične stroškovne postavke. Za
pridobitev še boljšega vpogleda v učinkovitost delovanja pa je analiziran tudi poslovni izid za
omenjeni leti. Dodatno so v analizo vključeni še podatki o stroških ter poslovanju srednje
šole v času trajanja epidemije covida-19, kar omogoča vpogled v situacijo, ki jo je povzročilo
krizno stanje. Podatki za čas epidemije so pridobljeni neposredno iz intervjuja.
Na koncu empiričnega dela so s pomočjo rezultatov primerjalne analize statističnih podatkov
ter s pomočjo pridobljenih podatkov iz intervjuja potrjene oziroma ovržene zastavljene
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hipoteze diplomskega dela, odgovorjeno je na raziskovalno vprašanje, podani so tudi sklepi
in predlogi za izboljšanje stroškovne učinkovitosti Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

5.3 PRIMERJALNA ANALIZA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI V LETIH 2018 IN
2019
V tretjem podpoglavju tega poglavja bo prikazana stroškovna učinkovitost med dvema
letoma (2018–2019). Z rezultati bomo prišli do ugotovitve, ali srednja šola dela stvari prav.
Stroškovna učinkovitost pomeni delati stvari na pravi način s čim manjšimi stroški (Longman,
2020). Rezultati in ugotovitve analize bodo služili odgovornim v Srednji šoli Josipa Jurčiča ter
morda tudi drugim izobraževalnim ustanovam kot izhodišče za vpeljavo novih poslovnih
praks, s katerimi bi povečali stroškovno učinkovitost.
Rezultati so prikazani z indeksi stroškovne učinkovitosti za vsako leto posebej. Indeks
stroškovne učinkovitosti je razmerje med planiranimi in dejanskimi stroški za trenutno
opravljeno delo. Če je vrednost indeksa večja od 1, pomeni, da so dejanski stroški nižji od
načrtovanih, vrednost pod 1 pa opozarja na preveliko porabo sredstev glede na načrt (Stare,
2011, str. 266–267).

5.3.1 Predstavitev in interpretacija rezultatov za leto 2018
Stroški v Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica so razdeljeni na 7 ravni. Prikazani so
načrtovani stroški, pridobljeni iz finančnega načrta srednje šole, ter dejanski stroški, ki so
pridobljeni iz realizacije finančnega načrta 2018. Na podlagi načrtovanih in dejanskih
stroškov z indeksi ugotovimo, ali je bila izbrana srednja šola v letu 2018 stroškovno
učinkovita. V nadaljevanju bodo opisani stroški po vseh sedmih ravneh.
Prvo področje zajemajo stroški materiala. V tabeli 4 lahko vidimo, kako so razdeljeni stroški
materiala. Indeks stroškov materiala je 0,97, kar pomeni, da so dejanski stroški višji od
načrtovanih, zato organizacija na tej ravni ni stroškovno učinkovita. Najnižji so drugi
materialni stroški z indeksom 0,56. S tem ugotovimo, da je bilo v tem letu več materialnih
stroškov, ki niso stalni, in ne moremo točno predvideti, koliko jih bo prihajajočem letu.
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature imajo indeks 1. Na tem področju so bili
to najbolj natančno načrtovani stroški. Taki stroški so stalni in ne nihajo veliko iz leta v leto.
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Tabela 4: Stroški materiala
STROŠKI 2018
1. STROŠKI
MATERIALA
Stroški pisarniškega
materiala in strokovne
literature
Material za tekoče
vzdrževanje osnovnih
sredstev
Material za neposredno
izvedbo pouka
Odpisi drobnega
inventarja
Energija
Drugi materialni stroški

NAČRTOVANI
STROŠKI 2018
196.957

DEJANSKI
STROŠKI 2018
202.255

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)
0,97

2.113

2.122

1

16.414

19.856

0,83

85.443

89.811

0,95

500

0

-

89.038
3.449

84.340
6.126

1,06
0,56

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2018)

Drugo področje so stroški storitev. Razdeljeni so na podravni, kot prikazuje tabela 5. Stroški
storitev niso učinkoviti, saj je indeks celotnih stroškov storitev 0,80. Glede na neučinkovitost
najbolj izstopajo stroški storitev, povezani z vzdrževanjem objekta. Vzdrževanja objekta ne
moremo točno splanirati, saj je obseg vzdrževalnih del vsako leto drugačen. Od tod tudi
neučinkovitost. Učinkovitost posamezno prikazujejo komunalni stroški, telekomunikacije,
stroški sejmov, reklame, reprezentance in stroški plačilnega prometa. Ti stroški so nižji od
načrtovanih, saj so iz leta v leto večinoma enaki.
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Tabela 5: Stroški storitev
STROŠKI 2018

NAČRTOVANI
STROŠKI 2018

1. STROŠKI STORITEV
Storitve, povezane z
vzdrževanjem objekta in
najemnine
Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
Stroški sejmov, reklame in
reprezentance
Telekomunikacijske storitve
Komunalne storitve
Druge storitve

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)

145.199
41.932

DEJANSKI
STROŠKI
2018
182.049
71.581

150

143

1,05

0

0

-

900

770

1,17

5.023
19.216
77.978

4.567
18.638
86.350

1,10
1,03
0,90

0,80
0,59

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2018)

Tretjo raven sestavljajo stroški dela. Ta raven se deli na tri področja. Stroški dela imajo
indeks 0,99. To pomeni, da so skoraj učinkoviti in da so bili načrtovani stroški dobro
zastavljeni. Prvo raven sestavljajo stroški dela za strokovne delavce. Indeks te ravni je 1. Ta
raven je stroškovno učinkovita, saj so dejanski stroški nižji od načrtovanih. Vsi stroški na tej
ravni se gibljejo okoli 1. Naslednjo raven predstavljajo stroški dela za tehničnoadministrativne delavce. Indeks je 0,93. Predstavlja stroškovno neučinkovitost. Na tej ravni
so plače in nadomestila plač stroškovno neučinkoviti, saj je indeks 0,82. Do tega pride zaradi
povišanja plač delavcem, ki spadajo v to skupino. Zadnja podraven pa so stroški dela za
vodstvena delovna mesta. Indeks je 1,01 kar pomeni, da je to področje stroškovno
učinkovito. Vsi stroški na tej podravni so nižji od načrtovanih. To pomeni, da so bili
načrtovani stroški dobro zastavljeni in da ni prišlo do velikih sprememb.
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Tabela 6: Stroški dela
STROŠKI 2018
1. STROŠKI DELA
3.1 Stroški dela – strokovni
delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih
razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.2 Stroški dela:
tehnično- administrativni in
računovodski delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih
razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.3 Stroški dela: vodstvena
delovna mesta
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih
razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)

NAČRTOVANI
STROŠKI 2018
1.265.986
1.002.282

DEJANSKI
STROŠKI 2018
1.275.319
996.430

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)
0,99
1

767.069
123.469

758.165
124.209

1,01
0,99

12.593

12.241

1,03

28.091

28.596

0,98

23.912
47.148

23.486
49.733

1,02
0,95

217.384

232.876

0,93

160.664
25.866

196.565
17.419

0,82
1,48

4.705

3.108

1,51

0

0

-

10.079
16.071

6.981
8.803

1,44
1,83

46.320

46.013

1,01

37.355
6.014

37.204
5.989

1
1

515

515

1

0

0

-

843
1.593

843
1.462

1
1,01

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2018)

Četrta raven predstavlja amortizacijo, ki ni stroškovno učinkovita. Indeks amortizacije je
0,46. Načrtovani stroški so bistveno nižji od dejanskih. Peta raven so drugi stroški, ki so
stroškovno učinkoviti, saj je indeks 1,3. Načrtovani stroški so višji od dejanskih. Zadnji dve
ravni, finančni odhodki in izredni odhodki, sta stroškovno neučinkoviti, saj tovrstni stroški
niso bili načrtovani, na koncu leta pa so kljub temu nastali.
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Tabela 7: Amortizacija, ostali stroški
STROŠKI 2018

1.
2.
3.
4.

NAČRTOVANI
STROŠKI 2018

AMORTIZACIJA
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
IZREDNI ODHODKI

990
2.104
0
0

DEJANSKI
STROŠKI
2018
2.174
1.515
22
2.470

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)
0,46
1,3
0
0

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2018)

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je poslovno leto 2018 zaključila s presežkom.
Prihodki v višini 206,05 € so bili nad odhodki (Letno poročilo, 2018, str. 42).

5.3.2 Predstavitev in interpretacija rezultatov za leto 2019
V tem podpoglavju so prikazani načrtovani stroški, ki so pridobljeni iz finančnega načrta
srednje šole, ter dejanski stroški, ki so pridobljeni iz realizacije finančnega načrta za leto
2019. Na podlagi načrtovanih in dejanskih stroškov z indeksi ugotovimo, ali je bila izbrana
srednja šola v letu 2019 stroškovno učinkovita. V nadaljevanju bodo opisani stroški po vseh
ravneh.
Prvo področje zajemajo stroški materiala. Iz tabele 8 je razvidno, kako so stroški materiala
razdeljeni. Indeks stroškov materiala je 1,14, kar pomeni, da so dejanski stroški višji od
načrtovanih, zato je organizacija na tej ravni stroškovno učinkovita. Najnižji so drugi
materialni stroški z indeksom 0,54. S tem ugotovimo, da je bilo v tem letu več materialnih
stroškov, ki niso stalni, zato ne moremo točno predvideti, koliko jih bo prihajajočem letu.
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, material za tekoče vzdrževanje
osnovnih sredstev, energija ter material za neposredno izvedbo pouka imajo indeks, ki je višji
od 1. Na tej ravni so bili to najbolj natančno načrtovani stroški. Taki stroški so stalni in ne
nihajo veliko iz leta v leto.
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Tabela 8: Stroški materiala
STROŠKI 2019

NAČRTOVANI
STROŠKI 2019

1. STROŠKI MATERIALA
Stroški pisarniškega materiala in
strokovne literature
Material za tekoče vzdrževanje
osnovnih sredstev
Material za neposredno izvedbo
pouka
Odpisi drobnega inventarja
Energija
Drugi materialni stroški

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

210.984
2.112

DEJANSKI
STROŠKI
2019
184.316
1.982

18.887

17.755

1,06

100.597

84.232

1,19

0
84.339
5.050

0
70.927
9.420

1,19
0,54

1,14
1,07

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2019)

Drugo področje so stroški storitev. Razdeljeni so na podravni, kot prikazuje tabela 9. Stroški
storitev niso učinkoviti, saj je indeks celotnih stroškov storitev 0,71. Glede na neučinkovitost
najbolj izstopajo stroški storitev, povezani z vzdrževanjem objekta, ter stroški drugih storitev.
Stroškov vzdrževanja objekta ne moremo točno predvideti, saj je obseg vzdrževalnih del
vsako leto drugačen, kot smo ugotovili že za leto 2018. Od tod tudi neučinkovitost stroškov
storitev. Učinkovitost posamezno prikazujejo komunalni stroški, telekomunikacije, stroški
sejmov, reklame, reprezentance in stroški plačilnega prometa. Ti stroški so nižji od
načrtovanih.
Tabela 9: Stroški storitev
STROŠKI 2019

NAČRTOVANI
STROŠKI 2019

1. STROŠKI STORITEV
Storitve, povezane z
vzdrževanjem objekta in
najemnine
Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
Stroški sejmov, reklame in
reprezentance
Telekomunikacijske storitve
Komunalne storitve
Druge storitve

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

166.713
38.090

DEJANSKI
STROŠKI
2019
235.491
63.073

142

139

1,02

0

0

-

770

446

1,73

3.430
18.637
105.644

3.271
15.078
153.484

1,05
1,24
0,69

0,71
0,60

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2019)

Tretjo raven sestavljajo stroški dela. Ta raven se deli še na tri področja. Stroški dela imajo
indeks 1. To pomeni, da so stroškovno učinkoviti in da so bili načrtovani stroški dobro
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zastavljeni. Prvo raven sestavljajo stroški dela za strokovne delavce. Indeks te ravni je 0,98.
Ta raven ni stroškovno učinkovita, saj so dejanski stroški višji od načrtovanih. Vsi stroški na
tej ravni se gibljejo okoli 1.
Naslednjo raven predstavljajo stroški dela za tehnično-administrativne delavce. Indeks je
1,08. Predstavlja stroškovno učinkovitost. Na tej ravni so dodatno pokojninsko zavarovanje
in drugi stroški dela stroškovno neučinkoviti, saj je indeks nižji od 1. Zadnja podraven pa so
stroški dela za vodstvena delovna mesta. Indeks je 1, kar pomeni, da je to področje
stroškovno učinkovito. Vsi stroški v tej podravni so nižji od načrtovanih. To pomeni, da so bili
načrtovani stroški dobro zastavljeni in da ni prišlo do velikih odstopanj.
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Tabela 10: Stroški dela
STROŠKI 2019

NAČRTOVANI
STROŠKI 2019

1. STROŠKI DELA
3.1 Stroški dela – strokovni
delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.2 Stroški dela:
tehnično-administrativni in
računovodski delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.3 Stroški dela: vodstvena
delovna mesta
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

1.328.018
1.038.097

DEJANSKI
STROŠKI
2019
1.331.567
1.060.414

757.505
127.593

778.360
131.532

0,97
0,97

12.029

12.274

0,98

69.282
23.831
47.857

69.145
24.020
45.083

1
0,99
1,06

243.635

224.792

1,08

178.799
28.787

162.733
26.488

1,10
1,09

4.875

7.094

0,69

0
10.820
20.353

0
7.820
20.657

1,38
0,98

46.286

46.361

1

37.463
6.013

37.464
6.032

1
1

526

527

1

0
884
1.400

0
887
1.451

1
1

1
0,98

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2019)

Četrta raven predstavlja amortizacijo, ki ni stroškovno učinkovita. Indeks amortizacije je 0.
Načrtovani stroški niso predvideni, dejanski stroški pa so nastali. Peta raven so drugi stroški,
ki tudi niso stroškovno učinkoviti, saj je indeks 0,64. Načrtovani stroški so nižji od dejanskih.
Zadnja raven so izredni odhodki, ki tudi niso stroškovno učinkoviti, saj so načrtovani stroški
nižji od dejanskih.
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Tabela 11: Amortizacija, ostali stroški
STROŠKI 2019

NAČRTOVANI
STROŠKI 2019

1. AMORTIZACIJA
2. OSTALI DRUGI STROŠKI
3. IZREDNI ODHODKI

DEJANSKI
STROŠKI
2019
1.774
2.352
1.576

0
1.514
1.414

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)
0
0,64
0,90

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2019)

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je poslovno leto 2019 zaključila s presežkom.
Prihodki v višini 3.772 € so bili nad odhodki (Letno poročilo, 2019, str. 40).

5.3.3 Primerjalna analiza indeksov učinkovitosti 2018–2019
V tem podpoglavju je prikazana primerjalna analiza indeksov učinkovitosti na podlagi
stroškov, ki so razdeljeni na več področij. Iz analize je razvidno, kje so se stroški zvišali ali
znižali ter zakaj.
Primerjalna analiza stroškov materiala za leti 2018 in 2019 je prikazana v tabeli 12. Leto
2019 je bilo v primerjavi z letom 2018 učinkovito. V letu 2019 so bolje predvideli stroške
materiala za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, stroške materiala za neposredno izvedbo
pouka in stroške energije. Neučinkovitost se kaže v drugih materialnih stroških v obeh letih.
Takih stroškov ni mogoče natančno predvideti, saj se iz leta v leto bistveno spreminjajo.
Tabela 12: Primerjalna analiza stroškov materiala
STROŠKI 2018/2019

INDEKS 2018

INDEKS 2019

(načrtovani/dejanski) (načrtovani/dejanski)
STROŠKI MATERIALA

0,97

1,14

1

1,07

Material za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev

0,83

1,06

Material za neposredno izvedbo pouka

0,95

1,19

-

-

Energija

1,06

1,19

Drugi materialni stroški

0,56

0,54

Stroški pisarniškega materiala in strokovne
literature

Odpisi drobnega inventarja

Vir: Lasten
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Stroški storitev so bili slabše splanirani v letu 2019. Leti 2018 in 2019 sta neučinkoviti, saj so
dejanski stroški višji od predvidenih. Neučinkovitost se kaže v storitvah, ki so povezane z
vzdrževanjem objekta, ter drugih storitvah. Stroškov vzdrževanja ni mogoče natančno
predvideti, saj sodijo sem razna popravila.
Tabela 13: Primerjalna analiza stroškov storitev
STROŠKI 2018/2019

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

STROŠKI STORITEV

0,80

0,71

Storitve, povezane z vzdrževanjem
objekta in najemnine

0,59

0,60

Stroški plačilnega prometa in bančnih
storitev

1,05

1,02

-

-

Stroški sejmov, reklame in
reprezentance

1,17

1,73

Telekomunikacijske storitve

1,10

1,05

Komunalne storitve

1,03

1,24

Druge storitve

0,90

0,69

Stroški intelektualnih in osebnih
storitev

Vir: Lasten

Stroški, ki so povezani z zaposlenimi, se imenujejo stroški dela. Taki stroški so iz leta v leto
stalni in se ne spremenijo veliko. To se kaže v učinkovitosti v obeh letih. Stroški delavcev so
bili najbolje predvideni stroški.
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Tabela 14: Primerjalna analiza stroškov dela
STROŠKI 2018/2019

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

0,99

1

1

0,98

Plače in nadomestila plač

1,01

0,97

Prispevki za socialno varnost
delodajalca

0,99

0,97

Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)

1,03

0,98

Odpravnine iz poslovnih razlogov

0,98

1

Regres za letni dopust

1,02

0,99

Drugi stroški dela (povračila in drugi
prejemki zaposlencev)

0,95

1,06

3.2 Stroški dela:

0,93

1,08

Plače in nadomestila plač

0,82

1,10

Prispevki za socialno varnost
delodajalca

1,48

1,09

Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)

1,51

0,69

Odpravnine iz poslovnih razlogov

-

-

Regres za letni dopust

1,44

1,38

Drugi stroški dela (povračila in drugi
prejemki zaposlencev)

1,83

0,98

3.3 Stroški dela: vodstvena delovna
mesta

1,01

1

Plače in nadomestila plač

1

1

Prispevki za socialno varnost
delodajalca

1

1

Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)

1

1

Odpravnine iz poslovnih razlogov

-

-

Regres za letni dopust

1

1

STROŠKI DELA
3.1 Stroški dela – strokovni delavci

tehnično-administrativni in
računovodski delavci
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Drugi stroški dela (povračila in drugi
prejemki zaposlencev)

1,01

1

Vir: Lasten

Stroški amortizacije (obraba strojev, naprav itd.), drugi stroški, finančni odhodki ter izredni
odhodki iz leta v leto zelo nihajo. V letu 2018 so bili učinkoviti samo ostali drugi stroški, v letu
2019 pa so bili neučinkoviti. Te stroške je težko predvideti, zato smo na tem področju zelo
težko učinkoviti.
Tabela 15: Primerjalna analiza ostalih stroškov

STROŠKI 2018/2019

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)

AMORTIZACIJA

0,46

0

OSTALI DRUGI
STROŠKI
FINANČNI ODHODKI

1,3

0,64

0

-

IZREDNI ODHODKI

0

0,90
Vir: Lasten

5.4 ANALIZA SPREMEMBE STROŠKOV V ČASU EPIDEMIJE COVIDA-19
V času prvega vala covida-19 je bila razglašena epidemija. Trajala je od 16. 3. 2020 do 15. 5.
2020, torej natanko dva meseca, kar pomeni, da je bila šola v tem času zaprta (brez dijakov).
Pouka niso mogli izvajati normalno. Kuhinja je bila zaprta. Delavci so bili na čakanju.
Zaposlene so morali vseeno izplačati. V času epidemije je bil manjši račun za elektriko in
vodo (točnih podatkov nismo mogli pridobiti). Komunalne storitve so bile obračunane kot
običajno. Stroški storitev tiskanja (OPTIPRINT) so bili enaki kot običajno. Stroški ogrevanja so
bili enaki, saj se mora šola ogrevati tudi samo za zaposlene (tudi če ni bilo dijakov). Stroški
dela za plače so se zmanjšali samo za potne stroške. Namesto tega je vsak zaposleni dobil 2 €
na dan za delo od doma. Do junija so za šolsko leto 2019/2020 dobili 1600 kosov mask, ki so
bile donacija države. Razkužila so morali financirati sami. Dijaki so nosili maske s seboj, saj
prejetih mask ni bilo dovolj, da bi lahko uporabili vsaj dve na dan. V celoti gledano se stroški
v času trajanja epidemije niso zmanjšali, saj so nastali drugi, novi stroški (Jevnikar, 2020).
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5.5 PREVERBA HIPOTEZ
Z intervjujem ter primerjalno analizo finančnih podatkov smo dobili vpogled v stroškovno
učinkovitost Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Na podlagi pridobljenih podatkov
smo preverili veljavnost zastavljenih hipotez ter odgovorili na raziskovalno vprašanje.
H1: Spremljanje učinkovitosti, podrobneje stroškovne učinkovitosti, delovanja javnih
organizacij je ključnega pomena za njihovo uspešno poslovanje.
Iz pregleda literature v teoretičnem delu diplomskega dela lahko razberemo, da je
spremljanje učinkovitosti eno ključnih dejanj organizacij tako v zasebnem kot javnem
sektorju, s katerim lahko zmanjšamo pritiske na razpoložljiva finančna sredstva. Stroškovna
učinkovitost vodi torej k uspešnejšemu poslovanju organizacije. S tem lahko potrdimo prvo
hipotezo. Prav tako lahko prvo hipotezo potrdimo tudi na podlagi pridobljenih finančnih
podatkov v empiričnem delu diplomskega dela. V letu 2018 je bil presežek prihodkov 206,05
€. Ker smo se osredotočili samo na stroške, smo ugotovili, da so bili v tem letu stroškovno
neučinkoviti, kar kaže tudi majhen presežek prihodkov. V letu 2019 so bili stroški natančneje
načrtovani, tako je bil tudi presežek prihodkov višji (3.772 €). Spremljanje stroškovne
učinkovitosti je ključnega pomena.
H2: Izbrana srednja šola je bila v letih 2018 in 2019 stroškovno učinkovita.
Celotni načrtovani stroški v letu 2018 so znašali 1.611.236 €, dejanski stroški pa 1.665.804 €.
Indeks znaša 0,97. Izbrana srednja šola v letu 2018 ni bila stroškovno učinkovita. Celotni
načrtovani stroški v letu 2019 so znašali 1.757.076 €, dejanski stroški pa 1.708.643 €. Indeks
znaša 1,03. V letu 2019 izbrana srednja šola izkazuje stroškovno učinkovitost. Hipoteza je
zavrnjena, saj leto 2018 ni bilo stroškovno učinkovito.
H3: Na spremembe v stroškovni učinkovitosti bo v letu 2020 vplivala epidemija covida-19.
Na podlagi odgovorov iz intervjuja lahko hipotezo potrdimo. Na spremembe stroškovne
učinkovitosti bo epidemija covida-19 vplivala. Nastali bodo novi stroški, ki jih prej ni bilo
(razkužila, maske, rokavice, delo od doma, dodatna računalniška oprema itd.). Zmanjšali pa
se bodo nekateri drugi stroški (stroški prevoza, stroški kuhinje itd.).
RV: Kaj v proučevanem primeru najbolj vpliva na stroškovno učinkovitost in zakaj?
Na stroškovno učinkovitost najbolj vplivajo gibljivi stroški. Take stroške je težko preučiti in
načrtovati, saj se iz leta v leto spreminjajo (vzdrževanje objekta, plače zaposlenih, drugi
materialni stroški). Načrtovani stroški se zelo razlikujejo od dejanskih stroškov. Taki stroški
zmanjšujejo stroškovno učinkovitost, saj lahko prihaja tudi do večjih odstopanj.
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5.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
V okviru primerjalne analize smo ugotovili, da je merjenje stroškovne učinkovitosti izrednega
pomena. Izdelava načrta stroškov je enostavna pri stalnih stroških (pisarniški material,
material za pouk, gradiva ...). Problem nastane pri gibljivih stroških, kot so denimo stroški za
vzdrževanje objekta, ki so vsako leto drugačni, zato jih je težko načrtovati. Vsak slabo
načrtovan strošek lahko pripelje do stroškovne neučinkovitosti. Pri gibljivih stroških bi morali
natančno predvideti vse stroške, do katerih lahko pride v prihajajočem poslovnem letu. Na
vsakem področju delovanja srednje šole bi moral biti nekdo zadolžen za načrt stroškov.
Hišnik bi na primer predvidel, do kakšnih stroškov bi lahko prišlo na objektu (popravila
strehe, centralna napeljava, menjava oken in druga popravila). Tako bi imeli točen pregled
nad vsemi stroški. Še vedno bi se našli stroški, ki bi zmanjševali stroškovno učinkovitost,
vendar bi se stanje bistveno izboljšalo. V letu 2018 so bili stroški nekoliko slabše načrtovani.
To se kaže v stroškovni neučinkovitosti. V letu 2019 se je stanje izboljšalo, kar se kaže v
stroškovni učinkovitosti.
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6

ZAKLJUČEK

Javni sektor sestavljajo organizacije, ki so v lasti države. V diplomskem delu je merjena
stroškovna učinkovitost izbranega javnega zavoda. Namen diplomskega dela je opozoriti na
pomembnost spremljanja učinkovitosti javnega sektorja, z namenom izboljšanja poslovanja
izbranega javnega zavoda ter podrobno analizirati njegovo stroškovno učinkovitost za leti
2018 ter 2019. Prikazana je tudi sprememba v stroških v času epidemije covid-19.
Poznamo več vrst učinkovitosti: alokacijsko, produktivno, dinamično, družbeno in xučinkovitost. Pri merjenju učinkovitosti moramo poznati sestavine učinkovitosti. Učinkovitost
je sestavljena iz izida, učinka, izložka, vložka, procesa ter kakovosti. Z učinkovitostjo merimo
procese opazovane družbe. Lahko se meri kot razmerje med vrednostjo storitev in vloženim
delom ali vsemi vloženimi proizvodnimi dejavniki. Pri učinkovitosti odgovarjamo na
vprašanje, koliko učinkov proizvedemo z omenjenimi sredstvi. Pri merjenju stroškovne
učinkovitosti moramo poznati kazalnike učinkovitosti. Če procesa, ki ga merimo, ne poznamo
dovolj dobro, lahko pride do napačnega merjenja učinkovitosti, kar pripelje do nepravilnih
rezultatov.
Namen javnega sektorja je zagotavljanje storitev uporabnikom – državljanom. Javni sektor
lahko za boljše delovanje sodeluje tudi z zasebnim sektorjem. Tovrstno sodelovanje
opredeljujemo kot javno-zasebno partnerstvo. Javni sektor je sestavljen iz javne uprave,
državne uprave, vladnih služb, ministrstev z organi v sestavi, upravnih enot, lokalnih
samouprav, javnih služb, političnega sistema, šolstva, socialne varnosti ter kulture.
V empiričnem delu je prikazano merjenje stroškovne učinkovitosti na primeru Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. S primerjalno analizo finančnih podatkov ter s pomočjo
intervjuja je prikazana stroškovna učinkovitost izbrane srednje šole v letih 2018 in 2019.
Rezultati analize kažejo, da je bila izbrana srednja šola v letu 2018 zaradi nepredvidljivih
stroškov stroškovno neučinkovita. Indeks stroškovne učinkovitosti je 0,97. V diplomskem
delu pridemo do ugotovitve, da največji problem pri stroškovni učinkovitosti predstavljajo
gibljivi stroški, saj se iz leta v leto spreminjajo in jih je zato težje napovedati v naprej. Stalni
stroški ostajajo vsako leto podobni prejšnjemu letu in so s tega vidika tudi lažje načrtovani.
Leto 2020 bo zaradi izrednih razmer Covid-19 imelo drugačne stroške, kot prejšnja leta.
V letu 2019 je bila Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica stroškovno učinkovita. To
prikazuje indeks 1,03. Da je organizacija stroškovno učinkovita, mora imeti dejanske stroške
nižje od načrtovanih. Da bi bila organizacija še naprej stroškovno učinkovita, bi morala imeti
na vsakem področju delovanja nekoga, ki bi za to področje predvidel stroške za naslednje
leto.

38

Zanimivo bi bilo ponoviti stroškovno analizo po končani epidemiji Covid-19 in stroškovno
učinkovitost primerjati z leti, ko le ta ni bila prisotna. Tako bi ugotovili dejanski vpliv
epidemije na učinkovitost izbrane srednje šole. Prav tako bi tovrstne ugotovitve lahko bile
vodilo za v prihodnje, kako se odzivati na nepredvidljive zunanje dogodke, da organizacija še
vedno ohrani stroškovno učinkovitost. V obstoječi analizi v diplomskem delu vpliv Covid-19
še ne izraža dejanskega stanja, poleg tega pa so bile zaradi izrednih razmer prisotne tudi
omejitve pri proučevanju le tega, saj je bilo veliko težje opraviti intervju. Kljub vsemu, je
ravnatelj srednje šole omogočil izvedbo intervjuja in na podlagi tega omogočil vsaj delni
vpogled v spremembe stroškov v času trenutnega trajanja epidemije.
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PRILOGE
INTERVJU Z RAVNATELJEM SREDNJE ŠOLE JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Diplomsko delo osvetljuje področje stroškovne učinkovitosti izbrane ustanove v javnem
sektorju. Za praktični primer smo izbrali Srednjo šolo Josipa Jurčiča ter izvedli primerjalno
analizo stroškovne učinkovitosti v letih 2018 in 2019. Pri analizi so nam bili v pomoč
finančni podatki srednje šole ter spodnji intervju.
Milan Jevnikar je ravnatelj Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Omenjena šola ima
dve smeri: gimnazija in ekonomski tehnik.
1.
Ste ravnatelj srednje šole. Kako se financira vaša srednja šola in kolikšna je višina
teh sredstev?
Srednje šole se financirajo iz državnega proračuna. Vključeni smo v sistem MOFAS, tako
kot vsaka srednja šola. Sistem MOFAS, ki je v veljavi že od leta 2013, določa sredstva na
dijaka. Višina sredstev se vsako leto spremeni. Vodilni določijo ceno programa na dijaka.
Kolikor dijakov je vpisanih, toliko sredstev dobimo. V letu 2020 so bila sredstva naslednja:
 ekonomski tehnik: 3557,20 € na dijaka,
 gimnazija: 3554,01 € na dijaka.
Vsaka smer ima drugačno ceno. V letu 2020 smo imeli 240 dijakov, od tega 193
gimnazijcev in 47 dijakov na smeri ekonomski tehnik. Iz državnega proračuna upoštevajo
koledarsko leto in ne šolsko leto. Ker imamo majhne oddelke (povprečno 14 dijakov na
oddelek), so stroški veliki. Da bi bili pokriti vsi stroški, manjka okoli 90 dijakov. Vsako leto
je vpisanih povprečno okoli 250 dijakov. Ker imamo zaradi majhnih oddelkov velike
stroške, nam država na posebno vlogo ponudi dodatna sredstva. Sodelujemo tudi pri
raznih evropskih projektih:
 Slo 2020: 50 % za nakup računalniške opreme,
 Prva zaposlitev: za zaposlitev mladega učitelja smo dobili eno letno plačo,
 Erasmus: država sofinancira prakso v tujini.
Občina ne da nobenih sredstev za delovanje srednje šole. Nobena srednja šola se ne
financira iz občine. Ko ima občina razpise za kulturna in športna društva, kandidiramo na
razpisih. 900 € dobimo od kulture, 600 € od športa, če kandidiramo. To je okvirno. Letno
dobimo 1500–2500 €.
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Imamo tudi šolski sklad, kjer se vodijo sredstva ločeno. Denar iz šolskega sklada
uporabimo za razne krožke in za pomoč socialno šibkejšim dijakom.
Za državo se mora izdelati poročilo poslovanja šole. Poročilo se naredi za koledarsko leto
in ne za šolsko leto.
2. Katere stroške imate kot srednja šola?
Kot srednja šola imamo stroške, kot jih ima vsaka organizacija. Imamo naslednje stroške:
material (pisarniški material, čistila, učbeniki, material za pouk ...), energija (elektrika,
ogrevanje, plin), storitve (telefon, poštnina ...), nadomestila delavcem, športni dnevi,
zavarovanja, plače itd.
Za pomoč vam pokažem še točne finančne podatke, kjer vidite višino načrtovanih ter
dejanskih stroškov (PRILAGAM V PRILOGI).
3. Ali so se stroški med epidemijo kaj spremenili? So nastali kakšni dodatni stroški? So
kateri stroški padli na 0? V kolikšni meri sta med epidemijo denarno pomagali občina in
država? Kako pa financirate kuhinjo? So bile tudi kakšne težave v času epidemije?
Kot že veste, je epidemija trajala od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020. Toliko časa je bila srednja
šola zaprta. Pouka nismo mogli izvajati normalno. To obdobje je bilo za vse stresno. Tako
za nas kot tudi za starše in dijake. Kuhinja je bila zaprta, delavci so bili na čakanju.
Zaposlene smo morali vseeno izplačati. V času epidemije je bil manjši račun za elektriko in
vodo (točnih podatkov trenutno še nimamo). Komunalne storitve so bile enake kot
običajno. Za storitev tiskanja (optiprint) je bil enak račun kot običajno. Stroški ogrevanja
so bili enaki, saj se mora šola ogrevati tudi samo za zaposlene (tudi če ni bilo dijakov).
Stroški dela za plače so se zmanjšali samo za potne stroške. Namesto tega je vsak
zaposleni dobil 2 € na dan za delo od doma. Za delo v rizičnih razmerah bomo dobili nekaj
od države. Do junija smo za šolsko leto 2019/2020 dobili 1600 kosov mask, ki so bile
„darilo“ od države. Razkužila smo morali financirati sami. Dijaki so nosili maske s seboj, saj
mask, financiranih od države, ni bilo dovolj, da bi lahko uporabili vsaj dve na dan. Stroški
se niso nič zmanjšali, saj so se našli drugi stroški.
Kuhinja ni del šolskega sistema, zato jo moramo financirati sami. Malica je od leta 2013 za
vsakega dijaka 2,42 €. To je edini prispevek, ki ga dobimo za kuhinjo. V kuhinji je veliko
stroškov (popravila, stroški delavcev, amortizacija, oprema). Kuhamo še za vrtec in
osnovno šolo. Malico so dobili tudi takrat, ko so bili na šoli samo četrti letniki.
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4. Koliko dijakov je bilo vpisanih v šolskem letu 2019/2020?
V letu 2019/2020 je bilo vpisanih 240 dijakov. 193 dijakov je bilo vpisanih v smer
gimnazija, 47 pa v smer ekonomski tehnik.
5. Koliko jih je bilo vpisanih v 4. letnik ter koliko jih je šlo na maturo?
V četrti letnik smo imeli vpisanih 55 dijakov. Gimnazijo je obiskovalo 41 dijakov,
ekonomsko smer pa 14 dijakov.
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Tabela 16: Stroški 2018
STROŠKI 2018
1. STROŠKI MATERIALA
Stroški pisarniškega materiala in
strokovne literature
Material za tekoče vzdrževanje
osnovnih sredstev
Material za neposredno izvedbo
pouka
Odpisi drobnega inventarja
Energija
Drugi materialni stroški
2. STROŠKI STORITEV
Storitve, povezane z
vzdrževanjem objekta in
najemnine
Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
Stroški sejmov, reklame in
reprezentance
Telekomunikacijske storitve
Komunalne storitve
Druge storitve
3. STROŠKI DELA
3.1 Stroški dela – strokovni
delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.2 Stroški dela:
tehnično-administrativni in
računovodski delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.3 Stroški dela: vodstvena

NAČRTOVANI
STROŠKI 2018
196.957
2.113

DEJANSKI
STROŠKI 2018
202.255
2.122

INDEKS 2018
(načrtovani/dejanski)
0,97
1

16.414

19.856

0,83

85.443

89.811

0,95

500
89.038
3.449
145.199
41.932

0
84.340
6.126
182.049
71.581

1,06
0,56
0,80
0,59

150

143

1,05

0

0

-

900

770

1,17

5.023
19.216
77.978
1.265.986
1.002.282

4.567
18.638
86.350
1.275.319
996.430

1,10
1,03
0,90
0,99
1

767.069
123.469

758.165
124.209

1,01
0,99

12.593

12.241

1,03

28.091
23.912
47.148

28.596
23.486
49.733

0,98
1,02
0,95

217.384

232.876

0,93

160.664
25.866

196.565
17.419

0,82
1,48

4.705

3.108

1,51

0
10.079
16.071

0
6.981
8.803

1,44
1,83

46.320

46.013

1,01
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delovna mesta
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko zavarovanje
(KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
4. AMORTIZACIJA
5. OSTALI DRUGI STROŠKI
6. FINANČNI ODHODKI
7. IZREDNI ODHODKI

37.355
6.014

37.204
5.989

1
1

515

515

1

0
843
1.593

0
843
1.462

1
1,01

990
2.104
0
0

2.174
1.515
22
2.470

0,46
1,3
0
0

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2018)
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Tabela 17: Stroški 2019
CELOTNI STROŠKI 2019
1. STROŠKI MATERIALA
Stroški pisarniškega materiala in
strokovne literature
Material za tekoče vzdrževanje
osnovnih sredstev
Material za neposredno izvedbo
pouka
Odpisi drobnega inventarja
Energija
Drugi materialni stroški
2. STROŠKI STORITEV
Storitve, povezane z
vzdrževanjem objekta in
najemnine
Stroški plačilnega prometa in
bančnih storitev
Stroški intelektualnih in osebnih
storitev
Stroški sejmov, reklame in
reprezentance
Telekomunikacijske storitve
Komunalne storitve
Druge storitve
3. STROŠKI DELA
3.1 Stroški dela – strokovni
delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.2 Stroški dela:
tehnično-administrativni in
računovodski delavci
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
3.3 Stroški dela: vodstvena

NAČRTOVANI
STROŠKI 2019
210.984
2.112

DEJANSKI
STROŠKI 2019
184.316
1.982

INDEKS 2019
(načrtovani/dejanski)
1,14
1,07

18.887

17.755

1,06

100.597

84.232

1,19

0
84.339
5.050
166.713
38.090

0
70.927
9.420
235.491
63.073

1,19
0,54
0,71
0,60

142

139

1,02

0

0

-

770

446

1,73

3.430
18.637
105.644
1.328.018
1.038.097

3.271
15.078
153.484
1.331.567
1.060.414

1,05
1,24
0,69
1
0,98

757.505
127.593

778.360
131.532

0,97
0,97

12.029

12.274

0,98

69.282
23.831
47.857

69.145
24.020
45.083

1
0,99
1,06

243.635

224.792

1,08

178.799
28.787

162.733
26.488

1,10
1,09

4.875

7.094

0,69

0
10.820
20.353

0
7.820
20.657

1,38
0,98

46.286

46.361

1
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delovna mesta
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost
delodajalca
Dodatno pokojninsko
zavarovanje (KAD)
Odpravnine iz poslovnih razlogov
Regres za letni dopust
Drugi stroški dela (povračila in
drugi prejemki zaposlencev)
4. AMORTIZACIJA
5. OSTALI DRUGI STROŠKI
6. IZREDNI ODHODKI

37.463
6.013

37.464
6.032

1
1

526

527

1

0
884
1.400

0
887
1.451

1
1

0
1.514
1.414

1.774
2.352
1.576

0
0,64
0,90

Vir: Realizacija finančnega načrta, Finančni načrt (2019)
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