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1 POROČILO DEKANA 
 

Po letu 2007, ki je bilo prvo začetno akademsko leto Mednarodne fakultete za družbene in 

poslovne študije (MFDPŠ), smo v letu 2008 izvajali že tri študijske programe: univerzitetni 

študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi, visokošolski strokovni program 1. 

stopnje Poslovanje v sodobni družbi in magistrski študijski program 2. stopnje Management 

znanja. Zanimanje študentov je preseglo pričakovanja fakultete, saj smo v programe vpisali 

skoraj štiristo študentov.  

 

Že v kratkem času svojega obstoja je MFDPŠ postala poznana po inovativnih oblikah študija 

in povezovanju teorije s prakso. Študente pritegnejo predvsem sodobni načini podajanja 

znanja, interaktivne delavnice, študije primerov, spodbujanje h kritičnem mišljenju idr. Pri 

vseh predmetih na 1. in 2. stopnji so se v letu 2008 v pedagoški proces vključili strokovnjaki 

iz prakse, ki so študentom predstavili aktualne probleme iz vsakdanjega življenja. 

 

Naš cilj je oblikovanje kakovostne, mednarodno obarvane fakultete, ki bo zraščena z 

poslovnim in družbenim okoljem ter bo na trgu dela zagotavljala zaposljive diplomante. Prav 

zato  MFDPŠ   izvaja aktivno politiko zaposlovanja, tako strokovno-administrativnega kot 

izobraževalnega in raziskovalnega osebja. Verjamemo, da le s trajnim in tesnim sodelovanjem 

ter trdim delom lahko gradimo kakovostno visoko šolstvo in lojalnost fakulteti.  

 
 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  
 

Poslanstvo  
MFDPŠ je samostojni visokošolski zavod s sedežem v Celju. Fakulteta, ustanovljena junija 

2006, izvaja in razvija študijske programe s področja družbenih oziroma ekonomskih, 

poslovnih in upravnih ved na dveh stopnjah študija. Dejavnosti visokošolskega zavoda 

zajemajo tudi področje raziskovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okviru ter 

dinamično sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem na področju 

svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter vseživljenjskega učenja. Z zanimivimi in 

sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi pristopi pri izobraževanju se MFDPŠ 

skuša uveljaviti predvsem v širši Savinjski regiji in intenzivno povezovati v slovenski in 

mednarodni prostor na področju terciarnega izobraževanja. Na MFDPŠ tako nenehno gradimo 

ter vzdržujemo stike s tujimi univerzami ter fakultetami, kar dokazujejo številni obiski 

priznanih strokovnjakov. Primarni cilj fakultete je slediti kakovosti ter interdisciplinarnosti 

študijskega procesa, katerega rezultat bodo zadovoljni, mobilni ter zaposljivi študenti.  

   

Vizija  
MFDPŠ bo v Sloveniji in v tujini prepoznavna fakulteta na področju družbenih, ekonomskih, 

poslovnih in upravnih ved, ki bo pritegnila zahtevnejše študente in jim s skrbno načrtovanim 

in izvedenim izobraževanjem zagotovila dobro zaposljivost v gospodarstvu in javnih 

organizacijah.  

   

Vrednote  
Vrednote naše fakultete so:  

- Odličnost raziskovanja in izobraževanja ter tvorna vloga pri razvoju družbe.  

- Zadovoljstvo študentov in zaposljivost diplomantov ter negovanje pripadnosti 

MFDPŠ.  

- Promoviranje dosežkov študentov, diplomantov in zaposlenih na MFDPŠ v javnosti 

ter širjenje vedenja o MFDPŠ.  
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- Skrb za zaposlene, njihovo zadovoljstvo ter pripadnost MFDPŠ.  

- Prijaznost, iskrenost, poštenost, zanesljivost, zaupanje in odprtost.  

- Učinkovito poslovanje v okviru zakonskih določil in etičnih norm.  

- Vključevanje raznolikih kultur in pogledov.  

   

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

MFDPŠ je leta 2006 ustanovil zavod Management razvoja, kakovosti in strategije 

izobraževanja – MRKSI. Zavod MRKSI s sedežem v Celju je bil ustanovljen z namenom 

prispevati k razvoju in kakovosti izobraževanja in učenja.  

 

V razvid visokošolskih zavodov je bila fakulteta vpisana pod zaporedno številko 20 dne 14. 1. 

2006, številka odločbe: 6039-8/2006/3.  

 

MFDPŠ je pridobila  tri koncesije za redni študij: 

- za dodiplomski visokošolski strokovni program 1. stopnje »Poslovanje v sodobni 

družbi« z odločbo Vlade RS št. 01405-43/2007/5 z dne 27. 12. 2007,  

- za dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomija v sodobni 

družbi« z odločbo Vlade RS št. 01405-16/2006/5 dne 13. 12. 2006, 

- za podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje »Management znanja« z 

odločbo Vlade RS 01405-21/2007/5 dne 15. 5. 2007. 

 

MFDPŠ je izvajala v študijskem letu 2007/2008 izobraževalno dejavnost tako, da je izvaja 

študijske programe za pridobitev izobrazbe s področja (31) družbenih ved, in sicer 

univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomija v sodobni družbi« in s področja (34) 

poslovne in upravne vede pa magistrski študijski 2. stopnje program »Management znanja«. 

V študijskem letu 2008/2009 pa je MFDPŠ pričela z izvajanjem visokošolskega  strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje »Poslovanje v sodobni družbi«, ki prav tako spada v področje 

(34) družbene vede. 

 

V nadaljevanju so podani podatki o številu vpisanih v letu 2008. 

Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPŠ v študijskem letu 2007/2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijski program 

Letnik 

Skupaj 1 2 3 

redno izred. redno izred. redno izred. 

Ekonomija v sodobni družbi – 

univerzitetni študijski program 1. stopnje 
62 7 0 8 0 8 85 

Management znanja – 

magistrski študijski program 2. stopnje 
75 0 0 29 / / 104 

Skupaj 189 
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Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPŠ v študijskem letu 2008/2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju podajamo podatke o številu in vrsti delovnih razmerij, ki so bila sklenjena na 

MFDPŠ 31. 12. 2008. 
 

Delovno mesto Število zaposlenih FTE 

izredni profesor 2 0,32 

docent 6 2,4 

predavatelj 3 2,5 

učitelj tujega jezika 1 0,54 

asistent 4 1,2 

dekan 1 0,17 

tajnik 1 1 

pomočnik tajnika 1 1 

strokovni sodelavec za področje upravno pravnih zadev 1 1 

strokovni sodelavec za področje študijskih in študentskih zadev 3 3 

Skupaj 23 13,13 

 

Organiziranost 

 

Notranja organiziranost fakultete je urejena s Statutom MFDPŠ, ki sta ga sprejela senat in 

upravni odbor fakultete in z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na 

MFDPŠ.  
 

MFDPŠ deluje v stavbi bivše Kovinotehne na Mariborski cesti 7 v Celju, kjer je prostore 

zagotovila Mestna občina Celje. Fakulteta razpolaga skupno z naslednjimi prostori: 

- za izobraževalno dejavnost 640 m
2  

velika predavalnica 120 sedežev, 6 malih predavalnic 

42 sedežev,ena srednja predavalnica 80 sedežev in računalniška učilnica 30 sedežev), 

- za strokovno-administrativna dela 288 m
2
 (dekanat, referat in enajst  kabinetov),  

- skupni prostori (stopnišča, avla, hodniki), toaletne prostore in skladišče 630 m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijski program 

Letnik 

Skupaj 1 2 3 

redno izred. redno izred. redno izred. 

Poslovanje v sodobni družbi – 

Visokošolski študijski program 1. stopnje 
70 11 / 3 / / 84 

Ekonomija v sodobni družbi – 

univerzitetni študijski program 1. stopnje 
55 13 39 11  9 127 

Management znanja – 

magistrski študijski program 2. stopnje 
70 3 59 15 / / 147 

Skupaj 358 
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4 USMERITVE IN CILJI  
 

4.1 Zakonske in druge pravne podlage 
 

- Zakona o visokem šolstvu, 

- Statuta MFDPŠ,  

- Zakon o splošnem upravnem postopku, 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti, 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu, 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov,  

- Zakon o zavodih, 

- Zakon  priznavanju in vrednotenju izobraževanja, 

- Zakon o računovodstvu,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

- Zakon o delovnih razmerjih, 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,  

- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007-2010, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu,  

- interni akti fakultete. 

 

4.2 Dolgoročni cilji 

 

Izobraževalna dejavnost: 

- Kakovostna izvedba pedagoškega procesa. 

- Pospeševanje mednarodnih izmenjav visokošolskih profesorjev in sodelavcev ter 

študentov. 

- Tesno sodelovanje in vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces. 

- Vzpostavitev in izvedba vseživljenjskega učenja. 

- Letno spremljanje učinkovitosti in kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa. 

 

Raziskovalna dejavnost: 

- Spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področju 

ekonomije, managementa, prava, informatike…  

- Pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso in obratno. 

- Spodbujanje objav v priznanih domačih in tujih publikacijah. 

- Vzpostavitev financiranja mladih raziskovalcev ter raziskovane dejavnosti iz gospodarstva 

oz. javnega sektorja.  

- Do leta 2015 z raziskovalnim delom ustvariti 15 % svojega prihodka. 

 

Sodelovanje z gospodarstvom in družbo kot celoto: 

- Strokovnjaki iz prakse se bodo vključevali v izobraževalni proces najmanj enkrat na 

semester pri izvedbi  predmetov. 

- MFDPŠ bo izvajala programe za izpopolnjevanje po načelih vseživljenjskega učenja. 

- MFDPŠ bo skupaj z gospodarstvom reševala stvarne probleme poslovanja in njegovega 

upravljanja.  

 

Mednarodno sodelovanje:  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1227.html
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- Vključevanje v programe mobilnosti EU in drugih (Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, 

CEEPUS…).  

- Vzpostavitev sodelovanja s priznanimi tujimi fakultetami/univerzami.  

- Izvajanje več izbirnih predmetov v angleškem jeziku s tujimi predavatelji. 

- Vzpostaviti vsakoletno mednarodno poletno šolo. 

- Organizacija seminarjev, mednarodnih konferenc, posvetov.  

- Vključitev MFDPŠ v tuje mreže (EUA….) 

- Težnja po razpoznavnosti MFDPŠ v mednarodnem okolju. 

 

Organiziranost fakultete: 

- MFDPŠ bo težila k moderni in prilagodljivi organiziranosti ter uspešnemu vodenju 

zaposlenih, 

- MFDPŠ bo skladno z zakonodajo, predvidoma na 5 let, zaprosila pristojno nacionalno ali 

mednarodno telo/organizacijo za izvedbo zunanjih evalvacij. 

 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 
 

Glavni zastavljeni kratkoročni cilji MFDPŠ v letu 2008 so: 

- izvedba dveh študijskih programov v študijskem letu 2007/2008, 

- izvedba treh študijskih programov v študijskem letu 2008/2009, 

- uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja (2 programa za izpopolnjevanje, vključenih 5 

oseb),  

- registracija raziskovalne skupine (marec 2008) in prijava projektov na razpise (jesen 

2008), 

- nadgraditev kontaktov z gospodarstvom in drugimi organizacijami, 

- nadgraditev mednarodnih stikov (podpis 10 pogodb o sodelovanju), 

- sprejem aktov oz. pravilnikov, potrebnih za delovanje MFDPŠ (10 aktov).  

- zaposliti dodatne pedagoške in nepedagoške delavce za boljšo organiziranost, razvoj in 

delovanje fakultete (16 oseb). 

 

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po 

področjih dejavnosti 
 

MFDPŠ je v študijskem letu 2008/2009 začela prvič izvajala 3-letni visokošolski strokovni 

program 1. Stopnje Poslovanje v sodobni družbi (180 KT) ter drugo leto univerzitetni 

študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi (180 KT) in 2-letni magistrski 

študijski program Management znanja (120 KT), ki so akreditirani v skladu z ZViS.  Študijski 

programi se izvajajo na način rednega in izrednega študija.  
 

5.1 Izobraževalna dejavnost  
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

Izvedbene naloge v 

letu 2008 

Pričakovani rezultati v 

letu 2008 

Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 

Izvedba 

pedagoškega 

procesa 

Dva študijska 

programa 1. stopnje Zapolnjena vpisna 

mesta v obsegu  80% 

Delno realizirano, saj smo na 2. 

stopnji izvedli le en študijski program. Dva študijska 

programa 2. stopnje 
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5.1.1 Dodiplomski in podiplomski študij 
 

Kratkoročni prednostni 

cilji 

Izvedbene naloge v letu 

2008 

Pričakovani rezultati v 

letu 2008 

Realizacija v letu 

2008 z obrazložitvijo 

razlik 

Razvoj kakovostnega in 

učinkovitega 

izobraževalnega procesa ter 

spremljanje njegovega 

izvajanja. 

Vključevanje 

strokovnjakov iz prakse v 

izobraževalni proces. 

Povezovanje visokega 

šolstva z gospodarstvom in 

javnim sektorjem. 

Realizirano. 

Izvedba posveta za 

učitelje in sodelavce. 

Večja kakovost 

izobraževalnega procesa. 
Realizirano. 

Izvedba anketiranja 

študentov ter obdelava in 

analiza rezultatov. 

Analiza povratne 

informacije o kakovosti 

študija. 

Realizirano. 

Uvajanje e-izobraževanja. 

Uvedba on-line podpore 

predmetom. 

 

Delno realizirano, 

uvajanje je v teku. 

Povečati zadovoljstvo 

zaposlenih in študentov. 

Dodelava spletnih strani. 

 

Informacijsko in oblikovno 

dodelane spletne strani ter 

visokošolski informacijski 

sistem NOVIS. 

Delno realizirano, 

dodelava je v teku. 

Priprava študijskega 

vodnika 2008/2009. 

Boljši izgled, večja 

informativnost študijskega 

vodnika. 

Realizirano 

Spremljanje izvajanja 

»bolonjskih« študijskih 

programov 1. in 2. stopnje. 

Evidentiranje 

porabljenega časa za 

študij. 

Analiza rezultatov in 

prenova izvedbenih 

načrtov za študijsko leto 

2009/10. 

Realizirano 

Razvoj in akreditacija 

novih študijskih programov 

2. in 3.  stopnje. 

Razvoj in akreditacija 

enega študijskega 

programa 2. in enega 3. 

stopnje. 

Razpis za vpis v 

študijskem letu 2009/10, 

vpis in izvedba študija. 

Delno realizirano. 

Razvoj novih 

študijskih programov 

je še v teku. 

Krepiti sodelovanje za 

skupne projekte z 

gospodarstvom in drugimi 

organizacijami. 

 

Dopolnjevati bazo 

zainteresiranih 

gospodarskih in drugih 

subjektov za skupne 

projekte. 

Izdelana baza podatkov o 

gospodarskih in drugih 

subjektih v okolju. 

Realizirano. 

Aktivno sodelovanje z 

delodajalci. 

Podpisanih 10 pisem o 

nameri o medsebojnem 

sodelovanju z 

gospodarskimi in drugimi 

subjekti. 

Delno realizirano, saj 

je bilo podpisanih 

manj kot 10 pisem o 

nameri. 

Vključevanje v 

mednarodne programe v 

okviru EU. 

 

Vzpostavitev formalnih 

stikov s tujimi zavodi. 

 

Vzpostavitev stikov s 

petimi zavodi na Erasmus 

charter listini. 

Delno realizirano. Stik 

smo vzpostavili s tremi 

zavodi Erasmus 

charter listine. 

Nadaljnje spodbujanje 

študentov za možnost 

mednarodnih izmenjav 

(Erasmus listina). 

Povečanje števila 

mednarodnih izmenjav 

študentov, profesorjev in 

strokovnega osebja. 

Realizirano. 

Uvajanje vseživljenjskega 

učenja. 

Vzpostavitev koncepta 

vseživljenjskega učenja. 

 

Izdelava pravilnika 

vseživljenjskega učenja za 

povezavo z akreditiranimi 

programi. 

Realizirano. 
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Kazalniki: 

Kazalnik 

Študijsko leto 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija v 

študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

visokošolskih študijskih programih, 

sprejetih pred 11. 6. 2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

univerzitetnih študijskih programih, 

sprejetih pred 11. 6. 2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

študijskih programih prve stopnje, 

sprejetih po 11. 6. 2004, v % 

63 % 57 % 75 % 70 %   

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Odstotek ponavljavcev v študijskih 

programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 

2004 

9 %  15 % 15 %   

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

      

Povprečno število let trajanja študija  v 

univerzitetnih študijskih programih, 

sprejetih pred 11. 6. 2004 

      

Povprečno število let trajanja študija v  

študijskih programi prve stopnje, sprejetih 

po 11. 6. 2004 

  4,5 5   

Število gostujočih visokošolskih učiteljev 

iz gospodarstva na dodiplomskih 

študijskih programih 

7 7 15 15 9 9 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev 

iz domačih raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih programih 

14 / 20 10 10 6 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev 

iz gospodarstva na podiplomskih 

študijskih programih 

/ / / / 4 4 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev 

iz domačih raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih programih 

/ / 3 2 8 8 

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2008/2009: 
 

V študijskem letu 2008/2009 so bili razpisani trije študijski programi. Na visokošolski 

strokovni program 1. stopnje Poslovanje v sodobni družbi, ki se izvaja v študijskem letu 

2008/2009 prvič, se je vpisalo skupno 81 študentov, in sicer na redni študij je vpisanih 70 

študentov (na 70 razpisanih mest), na izredni študij pa 11 študentov (na 20 razpisanih mest). 

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi se je vpisalo 

skupno 68 študentov, in sicer na redni študij je vpisanih 55 študentov (na 70 razpisanih mest), 

na izredni študij pa 13 študentov (na 20 razpisanih mest).  
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Na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management znanja je vpisanih skupno 73 

študentov, od tega 70 študentov na redni študij (na 70 razpisanih mest) in 3 na izredni študij 

(na 40 razpisanih mest).  
 

 

5.1.2 Programi za izpopolnjevanje  
 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni 

predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. MFDPŠ 

bo s programi za izpopolnjevanje zadovoljevala potrebe po usposabljanju in izobraževanju 

predvsem zaposlenih v gospodarstvu in širši skupnosti, ki želijo z akreditiranimi deli 

študijskih programov priti do potrebnega znanja za njihovo delo in življenje s tem pa 

postopoma priti do formalne izobrazbe. 

 

Kratkoročni prednostni cilji 
Pričakovani rezultati v letu 

2008 

Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 

Promocija programov za 

izpopolnjevanje 

Priprava in tisk promocijskega 

materiala, predstavitev 

možnosti vpisa na različne 

oblike vseživljenjskega učenja, 

predstavitev vsebin in oblik 

javnosti. 

Realizirana. 

Vključevati posameznike v izvedbo 

predmetov na izrednem študiju. 

 

 

Vpis petih oseb v predmete na 

izrednem študiju. 

Podelitev javno veljavne listine 

o opravljenem izobraževanju. 

Delno realizirano, v teku. 

 

5.1.3 Oblike neformalnega učenja 
 

Z različnimi oblikami neformalnega učenja bo MFDPŠ razvijala lastni kader za dvig 

kakovosti izobraževanja in raziskovanja, hkrati pa bo vključevala v te oblike učenja tudi 

predstavnike širše javnosti in gospodarstva. 
 

Kratkoročni prednostni cilji 
Pričakovani rezultati v letu 

2008 

Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 

Priprava seznama delavnic in 

praktičnih usposabljanj 

 

 

Spodbuditi lastni kader k 

oblikovanju praktičnih 

usposabljanj in delavnic. 

Izvedba praktičnih usposabljanj 

in delavnic. 

Delno realizirano, v teku. 

Razpis izvedbe praktičnih 

usposabljanj in delavnic. 
Realizirano. 

Promocija neformalnega učenja 

Izdelava kataloga praktičnih 

usposabljanj. Izvedba 2 

delavnic. 

Delno realizirano, katalog v pripravi, 

delavnice izvedene. 

Vrsta študijskega programa Vpisani študenti v 1. letnik 

2008/2009 

Skupaj vpisanih v 

1. letniku 

Dodiplomski programi Podiplomski programi 
redni izredni  

VS 1. stopnja – Poslovanje v 

sodobni družbi 
 70 11 81 

UN 1. stopnja – Ekonomija v 

sodobni družbi 
 55 13 68 

 
MAG 2. stopnja – 

Management znanja 
70 3 73 
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5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

Pričakovani rezultati 

v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 

Pridobitev Ciljno 

razvojnih projektov 

(CRP) na razpisih 

ARRS. 

Prijava vsaj dveh in 

pridobitev enega Ciljno 

razvojnega projekta 

(CRP) na razpisih ARRS. 

Prijava 2 CRP-ov na razpis ARRS, oba projekta sta bila 

sprejeta in že potekata, enega sofinancira MVZT (nosilec 

doc. dr. Srečko Natek), drugega MŠŠ (nosilec doc. dr. 

Kristijan Musek Lešnik) 

Pridobitev 

Aplikativnih 

projektov na razpisih 

ARRS. 

Prijava vsaj enega 

Aplikativnega projekta na 

razpisih ARRS. 

Prijava 2 predlogov projektov na razpis za Aplikativne 

projekte ARRS, en od prijavljenih projektov je izbran v 

drugi krog, ki poteka v letu 2009. 

Vključevanje v 

evropske raziskovalne 

projekte. 

Vključitev v en 

raziskovalni evropski 

projekt. 

Uspešna konzorcijska prijava projekta “Validating 

Learning for an Inclusive Society” v okviru European 

Qualifications Framework (EQF) Projects, nosilec projekta 

je Malta Qualifications Council, sodelujejo še organizacije 

iz Avstrije, Italije, Grčije, Estonije, Portugalske, Romunije, 

Turčije 

Vključevanje v 

mednarodne 

raziskovalne projekte. 

Vključitev v en 

mednarodni raziskovalni 

projekt. 

Vključitev v Global Preferred Explicit Leader Behavior 

Project 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 
Leto 

2007 

Načrt za leto 

2008 

Realizacija 

2008 

Število prijavljenih patentov    

Število odobrenih patentov    

Število prodanih patentov    

Število prijavljenih blagovnih znamk    

Število odobrenih blagovnih znamk    

Število prodanih blagovnih znamk    

Število inovacij    

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki 

znanja in so krajši od enega leta 
   

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki 

znanja in so dolgi vsaj eno leto 
 1 2 

 

5.3 Umetniška dejavnost 

 
MFDPŠ ne izvaja umetniške dejavnosti. 

 

5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

Pričakovani 

rezultati v letu 

2008 

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 

Vključevanje v 

evropske 

raziskovalne 

projekte. 

Vključitev v en 

raziskovalni 

evropski projekt. 

Uspešna konzorcijska prijava projekta “Validating Learning 

for an Inclusive Society” v okviru European Qualifications 

Framework (EQF) Projects, nosilec projekta je Malta 

Qualifications Council, sodelujejo še organizacije iz Avstrije, 

Italije, Grčije, Estonije, Portugalske, Romunije, Turčije 
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Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Študijsko leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Število študentov, ki opravljajo del 

študija v tujini 
0 2 0 1 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 
0 1 0 1 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu 

2 2 1 2 

Število visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu v 

tujini kot gostujoči profesorji 

2 2 0 1 

Število visokošolskih sodelavcev, ki 

se izobražujejo v tujini 
0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli 

v Slovenijo 

0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

0 0 0 0 

 

Že iz imena fakultete je razvidno, da si fakulteta prizadeva delovati v mednarodnem okolju. 

Le-to bo dosegala z vključevanjem v mednarodne mreže na področju visokega šolstva, 

navezovanjem stikov s tujimi visokošolskimi zavodi, izvajanjem mednarodnih projektov, 

vključevanjem tujih predavateljev v izobraževalno dejavnost ipd.  MFDPŠ je od leta 2007 

nosilka Erasmus univerzitetne listine na osnovi katere omogoča mednarodno izmenjavo 

študentov za namen študija in prakse visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.   

 

Svojo mednarodno aktivnost lahko MFDPŠ že sedaj izkazuje s sklenjenimi dogovori o 

sodelovanju s tujimi profesorji iz sledečih institucij: 

- CHEPS, Nizozemska 

- University of Leeds, Velika Britanija,  

- University of Surrey, Velika Britanija, 

- Manchester Metropolitan University, Velika Britanija, 

- Maria-Sklodovska – Curie University, Poljska, 

- Minot State University, ZDA, 

- John Hopkins University, ZDA, 

- University of South Florida, ZDA. 

 

MFDPŠ ima v okviru programa Erasmus podpisane 3 bilateralne sporazume, ki ji omogočajo 

mobilnost študentov, profesorjev in zaposlenih z naslednjimi visokošolskimi institucijami: 

- Instituto Politécnico do Porto (School of Technology and Management of Felgueiras), 

Portugalska, 

- Maria-Sklodovska – Curie University, Poljska, 

- Universidade Portucalense, Portugalska. 
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5.5 Knjižnična dejavnost 

 

MFDPŠ intenzivno razvija knjižnični font. Trenutno ima fakulteta 700 bibliografskih enot, ki 

so razdeljene glede na študijske programe (Ekonomija v sodobni družbi in Poslovanje v 

sodobni družbi 168 bibliografskih enot, Management znanja 263  bibliografskih enot, revije, 

zborniki,  269  bibliografskih enot in interna uporaba 27 bibliografskih enot). Fakulteta je 

naročena na reviji Družbeni razgledi in Managament ter je članica knjižnega kluba 

Management. 

 

5.6 Upravne in pravne naloge  
 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 

 

Urejeno upravljanje fakultete 

Pripravljenih za sprejetje 10 splošnih aktov s 

kadrovskega, izobraževalnega in raziskovalnega 

dela 

 

 

Sprejetje 10 splošnih aktov s kadrovskega, 

izobraževalnega in raziskovalnega dela 

 

Sprejetje spremenjenega in dopolnjenega Statuta 

 

Imenovanje dekana 

 

 

Izvolitev Senata 

MFDPŠ 

 

Izvolitev ŠS fakultete 

Realizirano 

 

 

 

 

Realizirano 

 

 

 

 

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 

Realizirano 

 

 

 

Realizirano 

Nadgradnja visokošolskega 

informacijskega sistema 

 

Urejenost podatkov 
Urejenost podatkov, 

vzpostavitev baz 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko leto 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Načrt za študijsko leto  

2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija za študijsko leto  

2008/2009 

(Leto 2008) 

Število študentov na 

računalnik 

 
4,13 0,1 1,0 

Odstotek elektronskih prijav 

na izpite 
100 200 0 

 

5.7 Nacionalno pomembne naloge  
 

5.7.1 Skrb za slovenščino 

 

MFDPŠ v planu za leto 2008 ni načrtovala posebnih aktivnosti na področju skrbi za 

slovenščino. 
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5.7.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 

MFDPŠ ne opravlja dejavnosti visokošolske prijavno-informacijske službe. 

 

5.7.3 Pisarna za študentske domove 

 

MFDPŠ ne izvaja dejavnosti študentskih domov. 

 

5.8 Univerzitetni šport  

 

MFDPŠ ne predvideva izvajanje univerzitetnega športa.  

 

5.9 Interesna dejavnost študentov 

 

Zaradi kasnejšega konstituiranja študentskega sveta v študijskem letu 2007/2008 študentski 

svet ni sprejel poročila o izvedbi interesnih dejavnosti študentov.  

 

5.10 Druga dejavnost 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

Pričakovani rezultati v letu 

2008 
Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 

 

Promocija. 

Izdaja promocijskih publikacij, 

oglaševanje v medijih, 

prepoznavnost. 

Predstavitvene zloženke za dodiplomski in 

podiplomski študij, učiteljev vodnik, študijski 

vodnik, bilten. Večja prepoznavnost. 

Informiranje v 

javnosti 

 

Informiranje javnosti preko spleta 

in medijev, večja prepoznavnost. 

Sporočila za medije, posodabljanje spletnih strani 

fakultete. 

 

Aktivna vloga v 

družbenem okolju 

Organizacija dogodkov. Interakcija akademske sfere z ostalim okoljem. 

 

5.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

MFDPŠ deluje  v najetih prostorih, zato vse investicije in vzdrževanje zagotavlja lastnik 

nepremičnine. 

 
5.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

 

Glede na prej omenjeno najemno razmerje za zagotavljanje prostorov za študijsko, 

raziskovalno in strokovno dejavnost v letu 2008 MFDPŠ ne namerava izvesti gradnje, obnove 

ali nakupa nepremičnin. 
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5.11.2 Nakup opreme 
 

Št. prioritete iz 

programa dela 

za leto 2008 

Članica Oprema 
Namen opreme 

 

Vrednost 

opreme v letu 

2008 v EUR 

Viri sredstev in njihov 

delež pri opremi (v 

EUR) - NAČRT ZA 

LETO 2008 

Viri sredstev in njihov 

delež pri opremi v letu 

2008 - realizacija (v 

EUR) 

Obrazložitev razlik med načrtom in 

realizacijo 

        Drugo 

 

 
 

Fotoaparat Canon 

Ixus 75 SI s 

torbico 

Izobraževalni 249,95     Lastni viri. 100 %   

Uporaba-pri izvedbi štud. programov 

in pri slikanju različnih dogodkov na 

MFDPŠ. 

 

4 
 

Stensko platno 

dim. 200x200 na 

ročni pot 

 

izobraževalni 101,74 Lastni viri. 100 %   Lastni viri 100 %    

 

 
 Hladilnik Vivax  119,90     Lastni viri 100 %    

1  
Osebni 

računalniki 

Izobraževalni, 

administrativni 
2.787,76 Lastni viri. 100 %   Lastni viri. 100 %    

1  
Programska 

oprema 

Izobraževalni, 

administrativni 
1.809,31 Lastni viri. 100 %   Lastni viri 100 %    

  

Drog za zastavo 

fi 80-3mm L6000 

RAL 9003 

 

Izobešena 

zastava MFDPŠ 
561,00     Lastni viri 100 %   

Vsi uporabniki prostorov so imeli 

svoj drog in zastavo pred zgradbo, 

zato je MFDPŠ postavila še svoj drog 

in izobesila zastavo. 

2  
Druga rač. 

oprema 

Izobraževalni, 

administrativni 
588,60 Lastni viri. 100 %   Lastni viri 100 %    

1  Tiskalniki 
Izobraževalni, 

administrativni 
721,72 Lastni viri. 100 %   ARRS 100 %   

MFDPŠ je v letu 2008 pridobila dva 

CRP-a in je iz postavke inves. 

vzdrževanje nabavila tiskalnike. 

  

SPSS for 

Windows 

akademska 

neom. licenca 

 

Izobraževalni, 

 
1.284,00     ARRS 100 %   

Pri predmetu Metodologija 

družboslovnega raziskovanja in 

Poslovna matematika in statistika 

(ESD in PSD) študenti uporabljajo 

SPSS program. 
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5.11.3 Investicijsko vzdrževanje 

 

V letu 2008 investicijsko vzdrževanje ni bilo predvideno. 

5.11.4 Drugo  

 

MFDPŠ ni načrtovala dodatnih nakupov v letu 2008. 

 

5.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.12.1 Kadrovska politika 
 

Kratkoročni prednostni 

cilji 

Pričakovani 

rezultati v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 

Prijava na razpise MVZT 

– mladi raziskovalci. 

 

Pridobiti novega 

mladega raziskovalca 
Še ni realizirano. 

Postopen prenos 

nosilstva predmetov in 

izvajanja predavanj na 

mlajše sodelavce. 

 

Izvesti izvolitvene 

postopke. Pridobiti 

učitelje z višjimi 

nazivi. 

Realizirano in se še izvaja. 

Vključevanje 

strokovnjakov iz 

gospodarske prakse v 

pedagoški proces. 

 

Zunanje sodelavce 

vključiti  

izobraževalno delo 

Realizirano 

Prehajanje pogodbenih  

delovnih razmerij 

pedagoških delavcev v 

redna. 

Nove zaposlitve. Realizirano, dvig števila zaposlenih. 

Ustrezna prerazporeditev 

obremenitev celotnega 

pedagoškega kadra na 

MFDPŠ 

Izdelati Letni delovni 

načrt – kadrovski 

plan 2007/2008. 

Usklajena obremenitev učiteljev in asistentov. 

Akt o organizaciji in 

sistematizaciji delovnih 

mest MFDPŠ. 

Urejeno področje 

zaposlovanja. 
Realizirano. 

Zaposlitve v strokovnih 

službah. 
Zaposlitve 2-ih oseb. 

Realizirano, do 31. 12. 2008 je bilo v strokovnih službah 

zaposlenih 6 oseb. 

Zaposlitev dekana. 
Večji % zaposlitev 

dekana. 

Realizirano, dekan je zaposlen za 17,5 %, prej 10%. Zaradi 

redne zaposlitve in nemožnosti spremembe pri drugem 

delodajalcu, večji odstotek zaposlitve trenutno ni možen. 

Zaposlitev visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

 

 

Zaposlitev 18– ih 

oseb. 

Delno realizirano, na dan 31. 12. 2008 je bilo v različnih 

odstotkih zaposlenih 16 visokošolskih učiteljev. Do 

odstopanj v planu je prišlo zaradi načrtovanja programa 

izvedbe študija, saj se na določenih programih zaradi 

manjšega števila študentov izvaja le ena skupina in vezanost 

posameznikov na druge delodajalce. 

 

Razvoj kadrov. 
Večja učinkovitost in 

kakovost dela 

Realizirano (sofinanciranje podiplomskih programov 

zaposlenih, udeležba na seminarjih). 

Izvolitve sodelavcev v 

ustrezne nazive zaradi 

vključevanja v študijski 

proces. 

Ustrezno število 

izvolitev v naziv po 

področjih. 

Delno realizirano. Določeni postopki so še v teku. 

Zdravniški pregledi. 
Ocena zdravstvenega 

stanja novo 

Delno realizirano. Zaposleni, so opravili zdravniške 

preglede v decembru 2008 in začetku januarja 2009. 
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zaposlenih. 

Varstvo pri delu. 

Usposobljeni 

zaposleni prejmejo 

potrdila. 

Nerealizirano, v začetku leta 2009. 

 

Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike so obvezna  sestavina poslovnega 

poročila , npr: 

o pojasnilo kako je bil izveden program, če je med kadrovskim načrtom in njegovo 

realizacijo veliko odstopanje; 

V letu 2008 je bilo načrtovanih 20 zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev in 

2 nepedagoških sodelavcev v strokovnih službah za administrativno delo. Zaradi 

dolgotrajnih postopkov izbire in vezanosti posameznih sodelavcev na predhodne 

zaposlitve je fakulteta v letu 2008 (do 31. 12. 2008) zaposlila 16 visokošolskih 

učiteljev v različnih odstotkih zaposlitve in 6 strokovno administrativnih sodelavcev. 

 

o informacijo o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih, ter o strukturi zaposlenih 

po spolu, 

Kadre MFDPŠ zagotavlja iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, 

tako doma kot v tujini. Učitelji imajo izkušnje tako v visokem šolstvu na področju 

izobraževanja in raziskovanja. Fakulteta je k sodelovanju pritegnila tudi številne 

uspešne gospodarstvenike z raziskovalnimi ali strokovnimi dosežki. MFDPŠ mlade 

sodelavce, pretežno asistente, spodbujala k čim prejšnjemu zaključku podiplomskih 

študijskih programov ter k pridobivanju znanstveno-raziskovalnih izkušenj, ki so 

podlaga za njihov strokovni in akademski razvoj.  

 

Med visokošolskimi učitelji, visokošolskimi sodelavci ter strokovnimi sodelavci 

MFDPŠ so bili na dan 31. 12. 2008 zaposleni 2 izredna profesorja, moška v 

starostnem obdobju med 45 do 60, 6 docentov in sicer sta med njima trije moški in tri 

ženske od 30 do 49 let starosti, trije predavatelji in sicer in sicer 2 moška in ena 

ženska v starostnem razdobju od 35 do 45, enega asistenta z magisterijem, moškega 

nad 30 let, tri asistente in sicer tri ženske v starostnem razdobju od 28 do 32 let, enega 

učitelja veščin in sicer žensko v starostnem obdobju nad 30. Med strokovnimi 

službami fakultete sta bile na dan 31. 12. 2008 za področje strokovnih služb za 

študentske in študijske zadeve in strokovne službe zaposlene štiri ženske v starosti od 

25-30 let, in dva moška v obdobju med 25-60. 

 

  

Delovno mesto 
Število 

zaposlenih 
Moški Ženske 

Starostno 

obdobje 

izredni profesor 2 2  45-60 

docent 6 3 3 30-49 

predavatelj 3 2 1 35-45 

učitelj tujega jezika 1  1 35 

asistent 4 1 3 28-32 

dekan 1 1  50 

tajnik 1 1  52 

pomočnik tajnika 1  1 29 

strokovni sodelavec za področje upravno 

pravnih zadev 
1  1 29 

strokovni sodelavec za področje študijskih in 

študentskih zadev 
3 1 2 25-30 

Skupaj 23 11 12  
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o informacijo o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno), 

Večje fluktuacije zaposlenih, odsotnostih in posledično vzrokih zanje ne moremo 

govoriti.  

 

o informacijo o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi 

dejavnostmi, 

Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2008 znaša 1.980,54 EUR. Na dan 

31.12.2008 fakulteta zaposluje 23 (13,13 FTE, povprečno letno 9,13 FTE) 

zaposlencev.  

 

o informacijo o deležu stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja in 

Stroški dela v skupnih odhodkih zavoda predstavljajo (284.825,32 EUR /578.541,99 

EUR = 49,23 %). 

 

o značilnosti in težave uvedbe novega plačnega sistema ter prilagoditve kadrovske 

politike. 

Fakulteta se je zaradi uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju spopadala s 

številnimi dilemami. Fakulteta v letu 2008 ni prešla na uvedbo novega plačnega 

sistema po sistemu javnega sektorja. 
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5.12.2 Kadrovski načrt in realizacija 
 

Tarifni 

razred 
Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 

2008 

 

Število novih zaposlitev v letu 2009, 

ki širijo zasedbo delovnih mest iz 

decembra 2008 

Število upokojitev, ki se 

ne nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 

prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 

2009 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih v 

% ZAPOSLITVE 

v osebah  (v % 

ZAPOSLITVE) 
v mesecih v osebah v mesecih v osebah v mesecih 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih v 

% ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

IX Rektor           

IX Prorektor           

VII/2 Glavni tajnik           

VII/2 Strokovni direktor oz. strokovni vodja           

VII/2 Namestnik direktorja           

VII/2 Pomočnik direktorja           

IX Dekan 1 0,17       1 0,17 

VII/2 Direktor           

IX Direktor           

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH 

DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 
1 0,17       1 0,17 

DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor         1 0,2 

IX Izredni profesor 2 0,32       2 0,32 

IX Docent 6 2,4       8 3,5 

IX Lektor z doktoratom           

VIII Lektor z magisterijem           

VII/2 Lektor           

VII/2 Višji predavatelj         1 1 

VII/2 Predavatelj 3 2,5 +1 2     3 1,88 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 11 5,22       15 6,9 

IX. Asistent z doktoratom           

VIII Asistent z magisterijem 1 0,72       1 0,72 

VII/2 Asistent 3 0,48 -1 2     2 0,3 

IX Bibliotekar z doktoratom           

VIII Bibliotekar z magisterijem           

VII/2 Bibliotekar           

VII/2 Učitelj veščin 1 0,54       1 0,54 

VII/2 Strokovni svetnik           

VII/2 Višji strokovni sodelavec           

VII/2 Strokovni sodelavec           

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 5 1,74       4 1,56 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 
16 6,96       19 8,46 

IX 
Organizator praktičnega usposabljanja z 

doktoratom 
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VIII 
Organizator praktičnega usposabljanja z 

magisterijem 
          

VII/2 Organizator praktičnega usposabljanja           

VII/2 Učitelj slovenščine na tuji univerzi           

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH PODSKUPINE D1 
          

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

IX. Znanstveni svetnik           

IX. Višji znanstveni sodelavec           

IX. Znanstveni sodelavec           

IX. Višji strokovno raziskovalni sodelavec           

IX. Strokovno raziskovalni svetnik           

IX. Strokovno raziskovalni sodelavec           

IX. Razvojni svetnik           

IX. Asistent z doktoratom           

VIII Višji razvojni sodelavec           

VIII Višji raziskovalec z magisterijem           

VIII Samostojni raziskovalec z magisterijem           

VIII Raziskovalec z magisterijem           

VIII 
Mladi raziskovalec z magisterijem na 

doktorskem študiju 
          

VIII Asistent z magisterijem           

VII/2 Višji strokovno raziskovalni asistent           

VII/2 Višji razvijalec           

VII/2 Višji raziskovalec           

VII/2 Višji asistent           

VII/2 Strokovni sodelavec v humanistiki           

VII/2 
Samostojni strokovni sodelavec v 

humanistiki specialist 
          

VII/2 
Samostojni strokovni sodelavec v 

humanistiki 
          

VII/2 Samostojni razvijalec           

VII/2 Samostojni raziskovalec           

VII/2 Razvojni sodelavec           

VII/2 Razvijalec           

VII/2 Raziskovalec           

VII/2 
Mladi raziskovalec na enovitem 

doktorskem študiju 
          

VII/2 Mladi raziskovalec           

VII/2 Asistent           

…..(po potrebi dodajte delovno mesto)           

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE H 
          

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

VII/1 Tehniški sodelavec           

VI Tehniški sodelavec           

SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI           
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IX            

VIII            

VII/2            

VII/1 Samostojni strokovni delavec 2 2 +1 2     3 3 

VII/1 
Strokovni sodelavec za upravno pravne 

zadeve 
1 1       1 1 

VI            

V Strokovni delavec 1 1 -1 2       

IV            

SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI 

 
4 4       4 4 

VII/2 
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA 

UNIVERZI 
          

VII/2 
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA 

ČLANICI 
          

VII/1 
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA 

ČLANICI 
          

VI VODSTVENA DELOVNA MESTA           

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH 
          

VII/2 PR DM VEČ KOT 34 2 2       2 2 

VII/2 PR DM OD 33 DO 34           

VII/2 PR DM OD 32 DO 33           

VII/2 PR DM OD 30 DO 31           

VII/2 PR DM 29           

VII/1 PR DM OD 27 DO 28           

VII/1 PR DM MANJ KOT 27           

VI            

V            

IV            

III            

II            

I            

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, BREZ ZAPOSELNIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH IN 

ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH 

VETERINARJEV 

4 4       4 4 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J 
6 6       6 6 

Delovna mesta skupine E 

IX            

VIII            

VII/2            

VII/1            

V            

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH 

SKUPINE E 
          

Delovna mesta skupine G 
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IX            

VIII            

VII/2            

VII/1            

VI            

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH 

SKUPINE G 
          

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH 

SKUPINE J, E, G.. 
6 6       6 6 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 23 23       26 26 
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Izvolitve v naziv v letu 2008 

Naziv 

Načrtovano število 

izvolitev v naziv v 

letu 2008 

Realizirano število 

izvolitev v naziv v 

letu 2008 

Število zaposlenih, ki so bili v 

letu 2008 vsaj 30 dni brez 

ustrezne izvolitve v naziv 

Obrazložitev 

Docent 2 1 /  

Znanstveni 

sodelavec 
    

Višji 

predavatelj 
2 0 / Postopek ustavljen. 

Predavatelj 2 0 / Postopek v teku. 

Asistent 3 0 / 
Že izvoljeni na 

drugih institucijah. 

 

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in 

izpopolnjevali v letu 2008 
 

 
Pridobivanje 

formalne izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja (več 

kot 1 mesec) v tujini 

Načrt 2008 3 1 3 / 

Realizacija 

2008 

Še v teku (diploma, 

magisterij). 
Realizirano. Realizirano. / 

 

Razlike med načrtom in realizacijo izhajajo iz dejstva, da je bilo v letu 2008 izvedenih več 

izobraževanj/izpopolnjevanj: 

- strokovna sodelavka za mednarodno sodelovanje je vpisana v magistrski študijski 

program  2. stopnje, 

- pomočnica tajnika je bila vpisana v magisterij znanosti, trenutno porodniška, 

- obisk 3 seminarjev v organizaciji CMEPIUSA, 

- strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve je vpisana na magisterij 

- strokovna delavka V. končuje VII. stopnjo izobraževanja.  

 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008 
 

 SKUPAJ 
Pridobivanje 

formalne izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja in 

tečaji 

Sobotno 

leto 

NAČRT 2008  3 1 15 / 

REALIZACIJA 

2008 
 0 1 13 / 

 

Zaposleni opravljajo magisterije in doktorate znanosti zaradi pogojev za izvolitve v nazive 

(ponovne, prve, ipd.). Zaposleni so se tako udeleževali krajših usposabljanj in tečajev. Zaradi 

same izvedbe študijskega procesa je bil zaposleni napoten tudi na strokovno usposabljanje. 

Kot že v preteklem letu prevladujejo predvsem krajša usposabljanja in tečaji, kamor fakulteta 

pošilja svoje zaposlene glede na ustreznost in potrebe samega izobraževalnega procesa. 
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Število registriranih raziskovalcev 
 

 
Št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 
od tega s statusom mladi 

raziskovalci 

Načrt  31. 12. 

2008 
24 24 0 

Realizacija 31. 

12. 2008 
14 14 0 

 

 

Podatki o izvajalcih študijskih programov  
 

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 

 
Stanje 

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje 

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje 

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Število zunanjih 

pogodbenih izvajalcev za 

izvedbo študijskih 

programov 

/ 11 17 / 5 23 / / / 

Število zaposlenih, ki 

študijske programe izvajajo 

na podlagi avtorskih ali 

drugih pogodb 

/ 1 8 / 1 2 / / / 

 

 

 
Prva stopnja 

realizacija 2008 

Druga stopnja 

realizacija 2008 

Tretja 

stopnja 

realizacija 

2008 

Vrednost pogodb zunanjih pogodbenih izvajalcev 

za izvedbo študijskih programov 
15.122,58 24.375,44 / 

Vrednost pogodb zaposlenih, ki študijske programe 

izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb 

4.432,84 

 
3.800,00 / 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

V splošnem je naša ugotovitev, da je bilo leto 2008 za MFDPŠ uspešno, kar je razvidno iz 

doseženih ciljev 
 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela 
/ 

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let 
 

Fakulteta je dosegla zastavljene cilje preteklega leta. 
 

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti 

poslovanja 
 

Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti izhajamo iz načel za financiranje visokošolskih 

zavodov vsebovanih v Resoluciji o nacionalnem programu visokošolskega šolstva Republike 

Slovenije 2007-2010 in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega in strokovnega 

dela. 

 

Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesij, ne more razpolagati prosto, saj 

je njihova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji. 

 

Fakulteta z javnimi sredstvi posluje skladno z merili in standardi, ki jih za porabo 

namenskega denarja določa MVZT. 

 

Fakulteta v polni meri upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s sredstvi. 
 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 
 

Notranji nadzor porabe javnih financ poteka na podlagi računovodskega nadzora. Sistem 

notranje revizije bo fakulteta vzpostavila v letu 2009. 

 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Cilji predvsem zaradi finančne krize in gospodarske recesije niso bili stvarno zastavljeni, kar 

bomo v prihodnjih letih zaradi izkušenj popravili. 

 

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 

V kratkem času svojega obstoja je fakulteta že vzpostavila sodelovanje z gospodarstvom in 

družbenim okoljem tako na področju izobraževanja kot tudi raziskovanja. Kot primer 

takšnega sodelovanja so npr. okrogle mize z aktualno tematiko, vključevanje strokovnjakov iz 

prakse v delo s študenti. Menimo, da bosta takšen način dela in sodelovanje pripomogla k 

nadaljnji rasti in kakovosti izobraževalnega ter raziskovalnega dela na fakulteti ter večji 

zaposljivosti diplomantov v gospodarstvu in javnih organizacijah. 
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7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 
 

7.1 Izobraževalna dejavnost 
 

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in 

realizacije 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 

3. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Poslovanje v 

sodobni 

družbi 

Poslovanje v 

sodobni družbi 

Ekonomija v 

sodobni 

družbi 

Ekonomija v 

sodobni družbi 

Management 

znanja 

Management 

znanja 
/ / 

    

Vodenje in 

kakovost v 

izobraževanju 

Vodenje in 

kakovost v 

izobraževanju 

  

 
Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v 

študijskem letu 2008/2009 
Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredn

i 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/0

9 

načrt 

Štud. leto 

08/09 

realizacij

a 

70 70 20 11 70 55 20 13 70 70 40 3 / / 

 

Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v 

letu 2008 
Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 
študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 
študij 

Visokošolski 

strokovni 
študijski 

programi 1. 

stopnje – izredni 
študij 

Univerzitetni 

študijski 
programi 1. 

stopnje – redni 

študij 
 

Univerzitetni  
študijski 

programi  1. 
stopnje – izredni 

študij 

Študijski 
programi 2. 

stopnje – redni 

študij 

Študijski 
programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski 

programi 3. 
stopnje 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

Let

o 

200
8 

načr

t 

Leto 

2008 
realizacij

a 

/ / / / / / / 1 / / / 9 / / 

 

Tabela 4: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009 

Študijska 

skupina 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija po 

študijskih programih* 

Št. diplomantov 

rednega dodiplomskega 

študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 

rednega študija po novih 

študijskih programih 

Št. diplomantov 2. 

stopnje rednega študija 

po novih študijskih 

programih 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacija 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacija 

1. 

skupina 
200 219 / / 140 129 0 9 

2. 

skupina 
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3. 

skupina 
        

4. 

skupina 
        

5. 

skupina 
        

6. 

skupina 
        

 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost 
 

Tabela 5: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturn

i programi 

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti 
Števil

o 

CRPo

v v 

letu 

2008 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konfere

nc v letu 2008 

Št. 

drugih 
projekto

v v letu 

2008 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letn

o 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letn

o 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letn

o 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letn

o 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letn

o 

Število 

projekto

v v letu 
07 

             

Stanje 

31.12.08 
          2   
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

ZA LETO 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon., doc. dr. Srečko Natek 
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8 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

8.1 Računovodske usmeritve 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni skladno z veljavno zakonodajo. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na 

knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2006) in 

Zakonom o računovodstvu. Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 

(2006), in posebej Standardom 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah 

zasebnega prava.  

 

Pri pripravi sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki, in sicer predpostavka nastanka poslovnega 

dogodka in predpostavka upoštevanja časovne neomejenosti poslovanja. Pri računovodenju so upoštevane 

kakovostne značilnosti kot so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 

 

Visokošolski zavod je davčni zavezanec na podlagi prostovoljne prijave v sistem DDV, vendar pa odbitnih 

postavk zaenkrat ne obračunava, saj ne beleži prihodkov iz lastne, obdavčljive dejavnosti.   

 

Visokošolski zavod prihodke in odhodke na dejavnost javne službe ter lastno dejavnost, kot tudi za porabo 

javnih sredstev, razmejuje na podlagi vsebinske obravnave listin, ki so podlaga za knjiženje. V koledarskem letu 

2008 zavod ni realiziral dohodkov iz lastne dejavnosti. Iz dokumentov, kjer vsebinska razmejitev (tudi znotraj 

dejavnosti opravljanja javne službe) ni mogoča (posredni stroški) je bil uporabljen ključ razdelitve, izračunan na 

podlagi števila vpisanih študentov na posameznih študijskih programih. Za izvajanje javne službe zavod 

obravnava proračunske prihodke (dotacije na podlagi koncesijskih pogodb) – redni študij, prispevke za študij, 

šolnine za izredni študij, druge prihodke neposredno vezane na študij oz raziskovalno dejavnost.  

 

8.2 Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom 

8.2.1 Bilanca stanja 

 

Visokošolski zavod je skladno s SRS 36 pripravil Bilanco stanja na dan 31.12.2008.  Izkaz je pripravljen po 

načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v nadaljevanju. 

 

Neopredmetena sredstva 

         

 Leto 2008 Leto 2007 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 3.279,39 2.540,32 

ČASOVNE RAZMEJITVE     

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 3.279,39 2.540,32 

razmejitve     

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 

 

V letu 2008 je MFDPŠ nabavil za 2.254,80 neopredmetenih osnovnih sredstev, pri čemer gre za nabavo licenc za 

računalniške programe. Sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti ter se amortizirajo skladno s predpisano 

amortizacijsko stopnjo. Vire financiranja je fakulteta v pretežni meri zagotovila iz sredstev ARRS oz. prispevka 

ob vpisu. 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

       

 Leto 2008 Leto 2007 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 12.005,95 11.443,29 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 12.005,95 11.443,29 

4. Druga opredmetena osnovan sredstva 0,00 0,00 
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5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi 0,00 0,00 

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 

 

MFDPŠ izkazuje za 12.005,95 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, kar je neodpisana vrednost opreme. 

Oprema se vrednoti po nabavni vrednosti ter amortizira skladno s predpisano amortizacijsko stopnjo. Pod 

postavko »oprema« izkazujemo računalnike in pisarniško opremo.   

 

V tem letu je zavod nabavil za 5.134,66 EUR opreme. Vire financiranja je fakulteta zagotovila delno iz lastnih 

sredstev, delno pa iz sredstev ARRS in prispevka ob vpisu. 

 

Z drugimi opredmetenimi sredstvi fakulteta ne razpolaga ter jih skladno s potrebami najame. 

 

Kratkoročna sredstva in AČR 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 159.547,38 58.238,31 

      

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0,00 0,00 

II. ZALOGE 1.965,11 0,00 

5. Predujmi za zaloge in storitve 1.965,11 0,00 

      

III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 122.625,32 24.476,72 

1. Kratkoročen poslovne terjatve do kupcev 19.969,98 2.914,00 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 102.655,34 21.562,72 

      

IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.561,26 1.561,26 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 

2. Kratkoročna dana posojila 1.561,26 1.561,26 

3. Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 

      

V. DENARNA SREDSTVA 33.395,69 32.200,33 

      

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 911,83 166,17 

      

MFDPŠ ne izkazuje zalog, izkazuje le dane predujme za storitve v tujini, ki jih je poravnal po predračunu, 

računa pa še ni prejel. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve v višini 19.969,98 izhajajo iz neporavnanih šolnin za izredni študij oz. prispevkov 

za študij. Terjatve se nanašajo v večji meri za tekoče študijsko leto, zato popravkov terjatev zavod še ni delal. 

Zavod redno skrbi za izterjavo terjatev po redni poti (opominjanje), v primeru trajne neodzivnosti, pa bo zavod 

prisiljen v izterjavo po sodni poti. Terjatve v višini 102.655,34 EUR predstavljajo terjatve MFDPŠ do MVZT za 

dotacije na podlagi koncesijske pogodbe in zahtevka v decembru 2008 v višini 43.436,09 EUR ter terjatve po 

pogodbi o financiranju raziskovalnih projektov v višini 59.000,00 EUR, ki bodo poravnane skladno s pogodbo v 

naslednjih dveh letih. 

 

Zavod je na dan 31.12.2008 razpolagal s 33.395,69 EUR denarnih sredstev. Stanje na odprtem TRR pri Banki 

Celje d.d. na dan 31.12.2008 znaša 33.013,60 EUR, v blagajni pa 382,09 EUR. Zavod presežna sredstva ni 

plasiral v depozit, saj so viški likvidnostnih sredstev le kratkotrajni. 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve za vnaprej plačane stroške izkazujemo v višini 911,83 EUR (naročnine 

in zavarovalne premije za leto 2009). 

 

Ustanovitveni vložek 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

A. USTANOVITVENI VLOŽEK 8.345,85 8.345,85 
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1. Ustanovitveni vložek 8.345,85 8.345,85 

2. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

 

Ustanovitveni vložek je vložek ustanovitelja (MRKSI) ob ustanovitvi zavoda v višini 8.345,85 EUR. 

 

 Presežek prihodkov oziroma odhodkov 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

B.  PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV -48.468,69 

 

-49.439,50 

 

1. Presežek prihodkov 0,00 0,00 

2. Presežek odhodkov 48.468,69 49.439,50 

3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

 

Presežek prihodkov in odhodkov je bilančna kategorija, kjer izkazujemo saldo presežka 

odhodkov upoštevajoč poslovni izid v letu 2006  in 2007 ter poslovni izid v letu 2008, ko je 

zavod realiziral presežek prihodkov. V tekočem letu je zavod realiziral minimalni presežek 

prihodkov nad odhodkom v višini 970,81 EUR. Vzroki za izkazan presežek so podrobneje 

opredeljeni v poglavju »presežek prihodkov oz. odhodkov«.  
 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

Č. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

29.827,01 0,00 

1. Rezervacije 0,00 0,00 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 42.802,25 0,00 

 

MFDPŠ je v letošnjem letu oblikovala dolgoročne pasivne razmejitve prihodkov za bodoče odhodke vezane na 

absolventski staž generacij študentov na rednem in izrednem študiju, ki bodo le-tega vpisale predvidoma kasneje 

kot v enem letu ter razmejitve prihodkov iz ciljnih raziskovalnih projektov.     

 

Poslovne in finančne obveznosti 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 94.054,69 76.140,49 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 18.256,75 16.282,90 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 32.188,41 10.497,62 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 43.609,53 49.359,97 

      

D. FINANČNE OBVEZNOSTI 0,00 6.250,00 

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 0,00 0,00 

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 0,00 0,00 

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 0,00 0,00 

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0,00 6.250,00 

 

MFDPŠ izkazuje poslovne obveznosti v višini 94.054,69 EUR, pri čemer obveznosti do dobaviteljev znašajo 

18.256,75 EUR in so rezultat prejetih računov dobaviteljev, ki zapadejo v januarju. Obveznosti do zaposlencev 

in druge kratkoročne obveznosti pa izhajajo iz stroškov zaposlenih za plače za december 2008 skupaj z 

dajatvami ter obveznosti iz avtorskih in podjemnih pogodb, ki v večji meri izhajajo za delo v zadnjem kvartalu 

2008. Obveznosti iz leta 2006 bodo na podlagi dogovora predvidoma poravnane v letu 2009. 
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Zavod nima finančnih obveznosti. 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 79.010,45 31.091,25 

 
Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujemo odložene prihodke iz naslova zaračunanih šolnin, 

prispevkov ob vpisu za študijsko leto 2008/2009 ter prihodkov iz opravljanja raziskovalne dejavnosti, odhodki 

pa še niso nastali. Prihodki so razdeljeni na podlagi časovne komponente in bodo porabljeni v letu 2009 na 

podlagi nastanka odhodkov po posameznem segmentu oblikovanih razmejitev. 

 

Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij, prav tako ne izvenbilančnih postavk. 

 

8.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

Zavod je skladno s SRS 36 pripravil Izkaz poslovnega izida za čas od 1.1.2008 do 31.12.2008.  Izkaz je 

pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v nadaljevanju. 

 

PRIHODKI 

 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 

  Leto 2008 Leto 2007 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih     

javnih služb    (1+2+3-4) 579.283,49 112.310,15 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 434.433,55 76.192,40 

1a) Prihodki od MVZT za izvajanje študijske dejavnosti 418.295,89 64.184,51 

1b) Prihodki od MVZT za razvojne naloge -3.554,22 6.967,00 

1c) Prihodki za raziskovalno dejavnost 17.891,48   

1d) Prihodki iz naslova drugih sredstev javnih financ 1.800,40 5.040,89 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 144.849,94 36.117,75 

2a) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (dodiplomski) 62.958,24 10.907,75 

2b) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (podiplomski) 56.417,40 18.150,00 

2c) Prihodki iz naslova prispevkov ob vpisu 17.466,30 4.275,00 

2d) Drugi prihodki iz opravljanja javne službe 8.008,00 2.785,00 

 

Zavod je iz naslova koncesijske pogodbe za izvedbo dodiplomskih študijskih programov Ekonomija v sodobni 

družbi (ESD), Poslovanje v sodobni družbi (PSD) in Management znanja (MZ) realiziral 418.295,89 EUR 

prihodkov.  

 

Iz naslova razvojnih nalog 2007 je zavod imel obvezo vračila neporabljenih sredstev v višini 3.554,22 EUR. 

 

Za raziskovalno dejavnost namenjeni prihodki iz naslova ciljnih raziskovalnih projektov so znašali 17.891,48 

EUR. 

 

Prihodki iz drugih sredstev javnih financ pa so prihodki za mednarodno izmenjavo v okviru programa 

SOCRATES-ERASMUS. 

 

Skupaj je MFDPŠ v letu 2008 skupaj realiziral za 434.433,55 EUR prihodkov iz sredstev javnih financ.    
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Iz prihodkov za izvajanje javne službe (študijskih programov) je na trgu MFDPŠ realizirala za 144.849,94 EUR, 

pri čemer 62.958,24 EUR odpade na šolnine za izredni študij 1. stopnje (ESD in PSD) ter 56.417,40 EUR na 

šolnine za izredni študij 2. stopnje (MZ). Iz naslova prispevkov ob vpisu je fakulteta realizirala 17.466,30 EUR 

prihodkov ter 8.8008,00 EUR za izvedbo diferencialnih izpitov, vlog za priznavanje znanj in spretnosti, četrto 

opravljanje izpitov. 

 

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 

 

MFDPŠ v letu 2008 ni imela prihodkov iz lastne dejavnosti. 

 

Finančni prihodki in drugi prihodki 

 

 Leto 2008 Leto 2007 

C. Finančni prihodki 129,31 112,91 

Č. Drugi prihodki 100,00 3.000,00 

 

Finančni prihodki izhajajo iz obresti za prosta sredstva, drugi prihodki pa iz donacij pravnih oseb v regiji. 

 

ODHODKI 

 

V okviru odhodkov prikazujemo stroške razdeljene na posamezne oblike izvajanja javne službe, pri čemer 

posebej prikazujemo realizirane stroške za koncesionirane programe, Ekonomija v sodobni družbi (ESD), 

Poslovanje v sodobni družbi (PSD) in Management znanja (MZ), skupaj za vse programe za izredno izvedbo 

programov in za ostale dejavnosti javne službe (diferencialni izpiti, priznavanje znanj in spretnosti, večkratno 

opravljanje izpitov, razvojne naloge, mednarodno sodelovanje, zagon). Stroški, ki so posredni, so na posamezne 

dejavnosti razdeljeni glede na ključ razdelitve (razdelitev glede na število študentov). Delitev med lastno 

dejavnostjo in javno službo v letu 2009 ni bila potrebna, saj tržne lastne dejavnosti še ni opravljala.  

 

 

Stroški materiala 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št.  

- PSD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

izredni 

študij 

Razisk. 

dejavnost 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

ODPIS DROBNEGA 

INVENTARJA 338,96 4,63 342,73 171,19 0,00 492,86 1.350,37 

STROŠKI 

PISARNIŠKEGA 

MAT. IN 

STROKOVNE 

LITERATURE 6.198,38 551,63 6.385,09 2.473,24 0,00 0,00 15.608,34 

DRUGI STROŠKI 

MAT., 

OBRATOVALNI 

STROŠKI 2.029,64 1.235,93 3.036,61 1.474,49 0,00 1.031,57 8.808,24 

SKUPAJ STROŠKI 

MATERIALA IN 

OBRATOVALNI 

STROŠKI  8.566,98 1.792,19 9.764,43 4.118,92 0,00 1.524,43 25.766,95 

 

 

Stroški materiala so nastajal skladno s potrebo fakultete za zagotovitev normalnega poslovanja ter stroškovno 

racionalno izvedbo študijskih programov, pri čemer največji strošek predstavlja nakup pisarniškega materiala ter 

strokovne literature. Glede na lansko leto je povečana tudi postavka obratovalnih stroškov, ki jih plačuje 

fakulteta. 
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Stroški storitev 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št.  

- PSD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

izredni 

študij 

Razisk. 

dejavnost 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

NAJEMNINE 9.483,29 2.503,00 11.522,60 5.672,57 0,00 2.583,30 31.764,76 

POVRAČILA 

STROŠKOV 

ZAPOSLENCEV V 

ZVEZI Z DELOM 5.789,81 30,35 1.684,54 316,36 2.038,02 2.069,79 11.928,87 

STROŠKI 

PLAČILNEGA 

PROMETA IN 

BANČNIH 

STORITEV 661,83 85,90 731,07 335,96 0,00 0,00 1.814,76 

STROŠKI INTELEKT. 

IN OSEBNIH 

STORITEV 10.539,65 1.582,74 11.738,19 5.453,67 0,00 1.241,66 30.555,91 

STROŠKI REKLAME 

IN 

REPREZENTANCE 6.460,18 201,88 6.239,03 2.780,56 48,00 11.516,28 27.245,93 

STROŠKI STORITEV 

FIZIČNIH OSEB 37.759,93 8.520,88 31.615,28 18.444,95 0,00 645,00 96.986,04 

STROŠKI DRUGIH 

STORITEV  

(telefon, poštne 

storitve, 

čiščenje,študentski 

servis,internet) 25.966,30 2.024,40 22.974,24 8.579,04 0,00 1.689,49 61.233,47 

SKUPAJ STROŠKI 

STORITEV 96.660,99 14.949,15 86.504,95 41.583,11 2.086,02 19.745,52 261.529,74 

 

 

Stroški storitev skupaj znašajo 261.529,74, večji del pa odpade na izvedbo rednega študija. Znotraj stroškov 

storitev večjo postavko predstavljajo stroški storitev fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji), ki se 

nanašajo predvsem na stroške gostujočih profesorjev in gostov iz prakse. V okviru stroškov drugih storitev so 

izkazani stroški telefona, poštnih storitev, čiščenja, študentskega servisa, interneta  itd. Stroški intelektualnih 

storitev nastajajo v okviru storitve zunanjega računovodenja in pravnega svetovanja. V letu 2008 so stroški 

najemnin za osnovna sredstva, ki jih fakulteta uporablja za izvajanje dejavnosti, znašali 31.764,76 EUR. 

 

Amortizacija 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št.  

- PSD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

izredni 

študij 

Razisk. 

dejavnost 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

AMORTIZACIJA 

OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 113,64 5.974,09 6.087,73 

AMORTIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 113,64 5.974,09 6.087,73 

 

 

Amortizacija je izračunana za sredstva v lasti zavoda in v večji meri bremeni stroškovno 

mesto zagona, ki ga je financiral ustanovitelj, delno pa raziskovalno dejavnost za sredstva, ki 

so bila nabavljena iz sredstev namenjenih raziskovanju.    
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Stroški dela 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št.  

- PSD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

izredni 

študij 

Razisk. 

dejavnost 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

PLAČE 

ZAPOSLENCEV 98.882,14 11.379,06 68.718,66 32.549,16 5.142,26 316,97 216.988,25 

REGRES ZA LETNI 

DOPUST,POVRAČILA, 

NADOMESTILA 13.247,79 1.226,37 9.445,56 4.606,57 843,15 0,00 29.369,44 

DELODAJALČEVI 

PRISPEVKI 16.042,32 1.832,06 11.186,05 5.301,56 827,94 51,03 35.240,96 

DRUGE 

DELODAJALČEVE 

DAJATVE OD PLAČ, 

NAD. 1.385,14 144,80 1.128,74 509,98 58,01 0,00 3.226,67 

SKUPAJ STROŠKI 

DELA 129.557,39 14.582,29 90.479,01 42.967,27 6.871,36 368,00 284.825,32 

 

 

Večino stroškov dela odpade na izvedbo študijskih programov, skupaj znaša strošek dela za 

redni študij 234.618,69 EUR. 
 

Stroški dela v skupnih odhodkih zavoda predstavljajo (284.825,32 EUR /578.541,99 EUR = 

49,23 %). Procent je relativno visok, saj zavod aktivno zaposluje šele od začetka izvedbe 

programov dalje (oktober 2007) ter bo predvidoma v naslednjem letu še višji. Redni študij 

namreč še vedno ne poteka v vseh treh letnikih na dodiplomski ravni (prva generacija 

obiskuje 2. letnik). Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2008 znaša 1.980,54 EUR. 

Na dan 31.12.2008 fakulteta zaposluje 23 (13,13 FTE, povprečno letno 9,13 FTE) 

zaposlencev.  

 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV oz. ODHODKOV  

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št.  

- PSD 

Redni št. - 

MZ 

Skupaj 

izredni 

študij 

Razisk. 

dejavnost 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

SKUPAJ STROŠKI 234.918,08 31.323,89 186.881,29 88.735,67 9.071,02 27.612,04 578.541,99 

PRIHODKI IZ 

SREDSTEV JAVNIH 

FINANC 234.138,16 17.915,67 166.242,06 0,00 17.891,48 -1.753,82 434.433,55 

PRIHODKI OD 

OPRAVLJANJA 

DEJAVNOSTI 

JAVNIH SLUŽB 390,00 0,00 25,00 119.375,64 0,00 25.059,30 144.849,94 

FINANČNI 

PRIHODKI  30,11 1,23 31,11 15,49 0,00 51,37 129,31 

DRUGI FINANČNI 

PRIHODKI IN 

OSTALI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

SKUPAJ PRIHODKI 234.558,27 17.916,90 166.298,17 119.391,13 17.891,48 23.456,85 579.512,80 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV oz. 

ODHODKOV -359,81 -13.406,99 -20.583,12 30.655,46 8.820,46 -4.155,19 970,81 
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Fakulteta v letu 2008 skupno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 970,81 EUR. 

Večji presežek odhodkov nad prihodki fakulteta izkazuje pri rednem študiju na študijskem 

programu PSD in MZ. Presežek odhodkov izhaja iz tega, da bo uskladitev zneska financiranja 

glede na dejansko stanje (število vpisanih študentov ipd.) narejena šele v letu 2009, stroški pa 

nastajajo skozi celotno študijsko leto 2008/2009. Presežek odhodkov bo tako predvidoma 

pokrit z usklajenimi zneski financiranja, predvidoma v aprilu 2009. Iz rezultata na programu 

ESD izhaja, da so stroški relativno uravnoteženi s prihodki.  

 

Večji presežek prihodkov na odhodki fakulteta beleži pri izvajanju izrednega študija, kjer 

bodo stroški nekoliko večji v drugem in tretjem trimestru, ko načrtujemo več gostov iz prakse 

in gostujočih profesorjev. 

 

Pri izvajanju raziskovalne dejavnosti izkazujemo presežek prihodkov v višini 8.820,46 EUR. 

Ciljni raziskovalni projekti so se začeli izvajati šele v zadnjih mesecih leta 2008, zato večji 

del stroškov še ni nastal. 

 

Pri izvajanju drugih dejavnosti je presežek odhodkov 4.155,19 in bo predvidoma pokrit z 

bodočimi prihodki v letu 2009, v nasprotnem ga bo pokril ustanovitelj. 

 

Obveznosti za plačilo davka od dohodkov iz pridobitne dejavnosti v letu 2008 nimamo. 
 

8.3 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

O prejetih in porabljenih namenskih sredstvih poročamo skladno z navodili MVZT, v za to 

predloženih tabelah (v prilogi). Podatke podajamo po načelu denarnega toka. V nadaljevanju 

podajamo izvlečke tabel ter vsebinsko razlago. 

 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2008 

Namen MVZT ARRS 
Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 
Drugi viri Skupaj 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 

PRIHODKI 256.442     256.442   256.442 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 

ODHODKI: 244.738 0 0 244.738 0 244.738 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje 99.769     99.769   99.769 

Prispevki delodajalca  16.063     16.063   16.063 

Drugi osebni prejemki  11.609     11.609   11.609 

Izdatki za blago in storitve 115.739     115.739   115.739 

Davek na izplačane plače 1.558     1.558   1.558 

Drugo: 

__________________________       0   0 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 

ODHODKI 11.704 0 0 11.704 0 11.704 
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Fakulteta je v letu 2008 s strani MVZT prejela 256.442 EUR za izvajanje študijskega 

programa 1. stopnje. V letu 2008 je MFDPŠ realizirala odlive v višini 244.738 EUR, pri 

čemer slaba polovica odlivov odpade na plačilo stroškov dela - 127.441 EUR. Izdatki za 

blago in storitve znašajo 115.739 EUR in se nanašajo na odlive za podjemne in avtorske 

pogodbe, tekoče materialne stroške in odlive za opravljene storitve. Presežek sredstev bo 

porabljen v okviru izvajanja programov v letu 2009. Zadnje dni leta 2008 (30.12.2008) smo 

namreč prejeli nakazilo dela zapadle terjatve iz koncesijske pogodbe (7.473,82 EUR), ki 

zaradi napake ni bil nakazana ob zapadlosti tozadevnega zahtevka in bo porabljena za že 

zapadle obveznosti.   

  

Delež realiziranih odhodkov za dodiplomski študij iz proračunskih sredstev glede na finančni 

načrt za leto 2008 znaša 90 %, približno toliko (91 %) znaša tudi znesek realiziranih 

prihodkov za študijske programe 1. stopnje. Primerjava z realizacijo v prejšnjem letu (2007) 

ni realna, saj je fakulteta v letu 2007 programe izvajala le 3 mesece in samo 1. letnik enega 

programa, v letu 2008 pa izvaja 2 programa (ESD in PSD) ter 2. letnik programa ESD. 

 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2008 

Namen MVZT ARRS 
Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 
Drugi viri Skupaj 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. 

STOPNJE - PRIHODKI 172.759     172.759   172.759 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. 

STOPNJE - ODHODKI 181.216 0 0 181.216 0 181.216 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje 66.444     66.444   66.444 

Prispevki delodajalca  11.064     11.064   11.064 

Drugi osebni prejemki  8.601     8.601   8.601 

Izdatki za blago in storitve 93.944     93.944   93.944 

Davek na izplačane plače 1.163     1.163   1.163 

Drugo: ______________________       0   0 

ŠTUDIJSKA PROGRAMI 2. 

STOPNJE - RAZLIKA MED 

PRIHODKI IN ODHODKI -8.456 0 0 -8.456 0 -8.456 

 

 
Zavod je letu 2008 prejel sredstva za izvedbo rednega študija na 2. stopnji v višini 172.759 EUR. Do 31.12.2008 

je MFDPŠ realizirala za 181.216 EUR odlivov za stroške. 86.109 EUR odpade na stroške dela za zaposlene, 

93.944 pa na izdatke za stroške blaga in storitev (podjemne in avtorske pogodbe, pisarniški material, tekoči 

stroški storitev). Presežek odhodkov izkazujemo, ker v letu 2008 fakulteta še ni prejela preračunanih sredstev za 

izvajanje 2. stopnje s strani MVZT in bodo poravnani iz teh sredstev. Preračun bo predvidoma opravljen v aprilu 

2009. 

 

Fakulteta je ob pripravi finančnega načrta 2008 točno predvidela prihodke za izvajanje 

študijskega programa 2. stopnje, odhodki pa so za 5 % višji od predvidenih, zato v finančni 

načrt 2007 teh prihodkov ni vključila. Primerjava z realizacijo v prejšnjem letu (2007) ni 

realna, saj je fakulteta v letu 2007 program izvajala le 3 mesece, samo 1 letnik. 
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RAZVOJNE NALOGE 2007 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2008 

Namen MVZT ARRS 
Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 
Drugi viri Skupaj 

RAZVOJNE NALOGE - 

PRIHODKI 0     0   0 

RAZVOJNE NALOGE - 

ODHODKI: 3.554 0 0 3.554 0 3.554 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje       0   0 

Prispevki delodajalca        0   0 

Drugi osebni prejemki        0   0 

Izdatki za blago in storitve       0   0 

Davek na izplačane plače       0   0 

Drugo:  Vračilo sredstev 3.554     3.554   3.554 

RAZVOJNE NALOGE - 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 

ODHODKI -3.554 0 0 -3.554 0 -3.554 

 

Fakulteta je v letu 2007 prejela 6.967 EUR iz naslova Razvojne naloge 2007. Ker vseh prejtih 

sredstev ni prejela, je sredstva v višini 3.554 EUR v letu 2008 vrnila izplačevalcu. 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2008 

Namen MVZT ARRS 
Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 
Drugi viri Skupaj 

RAZISKOVALNA IN 

RAZVOJNA DEJAVNOST - 

PRIHODKI 7.000 10.000 4.000 21.000 0  21.000 

RAZISKOVALNA IN 

RAZVOJNA DEJAVNOST - 

ODHODKI: 3.008 4.206 1.493 8.707 0 8.707 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje 1.119 1.638 684 3.441   3.441 

Prispevki delodajalca  180 264 110 554   554 

Drugi osebni prejemki  207 266 89 562   562 

Izdatki za blago in storitve 484 1.007 595 2.086   2.086 

Davek na izplačane plače 15 28 15 58   58 

Oprema 1.003 1.003   2.006   2.006 

Drugo: 

__________________________ 0     0   0 

RAZISKOVALNA IN 

RAZVOJNA DEJAVNOST - 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 

ODHODKI 3.992 5.794 2.507 12.293 0 12.293 
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Fakulteta je za izvajanje ciljnih raziskovalnih programov (CRP) skladno s pogodbo v letu 

2008 prejela sredstva v višini 21.000 EUR. Fakulteta je sredstva dobila šele v zadnjem 

mesecu, prav tako večji del predvidenih stroškov še ni nastala, zato jih tudi porabiti še ni 

mogla. Sredstva za raziskovalno dejavnost v finančnem načrtu za leto 2008 ni predvidela, 

prav tako v letu 2007 še ni izvajala raziskovalne dejavnosti, zato primerjava z realiziranim ni 

možna.  

 

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

Planirana sredstva za obštudijsko dejavnost v letu 2008 ni prejela 

 

DRUGE DEJAVNOSTI  

 

Prihodkov za druge dejavnosti fakulteta na podlagi uredbe v letu 2008 ni prejela. 
 

8.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 

 

Fakulteta v letu 2008 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti. 

 

8.5 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev 

 

8.5.1 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008  po virih sredstev za izvajanje 

študijskih programov s koncesijo 

 

  Prihodki v 

EUR 

Odhodki v 

EUR 

Prihodki v 

% 

Odhodki v 

% 

MVZT – sredstva za izobraževalno dejavnost - 

uredba  

    418.295,89          453.123,26      96% 98% 

MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno 

dejavnost* 

      17.891,48              9.071,02      4% 2% 

Drugi proračunski viri (druga ministrstva in 

proračuni lokalnih skupnosti) 

    0% 0% 

Evropski proračun, razpisi izven proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

                   -                           -        0% 0% 

Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne 

službe 

           477,45                         -        0% 0% 

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 

(lastna dejavnost) 

                   -                           -        0% 0% 

Skupaj     436.664,82          462.194,28      100% 100 

* vključuje tudi sredstva MŠŠ za izvajanje CRP 
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Vir sredstev Prihodki v 

EUR 

Prihodki v % od prihodkov iz 

tržne dejavnosti 

Prihodki od intelektualnih storitev O O 

Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in 

drugimi uporabniki znanja* 

O  

 

 

Drugo O O 

Skupaj O O 

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, 

zbornice in druge pravne osebe. 

 

 

8.5.2 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008  po virih sredstev za visokošolski 

zavod: 

 

  Prihodki v EUR Odhodki v EUR Prihodki v % Odhodki v % 

MVZT – sredstva za 

izobraževalno dejavnost - 

uredba  

    418.295,89          453.123,26      72% 78% 

MVZT oz. ARRS – 

sredstva za raziskovalno 

dejavnost 

      17.891,48              9.071,02      3% 2% 

Drugi proračunski viri 

(druga ministrstva in 

proračuni lokalnih 

skupnosti) 

-       3.554,22                         -        -1% 0% 

Evropski proračun, 

razpisi izven proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

        1.800,40              2.437,79      0% 0% 

Druga sredstva za 

izvajanje dejavnosti javne 

službe 

    144.849,94          113.909,92      25% 20% 

Sredstva od prodaje 

blaga in storitev na trgu 

(lastna dejavnost) 

                   -                           -        0% 0% 

Skupaj     579.283,49          578.541,99      100% 100 

  * Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije. 

http://www.gzs.si/slo//15320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gzs.si/slo/15320
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Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov iz 

tržne dejavnosti 

Prihodki od intelektualnih 

storitev 

0 0 

Prihodki od sodelovanja z 

gospodarstvom in drugimi 

uporabniki znanja* 

0 0 

 

 

Drugo 0 0 

Skupaj 0 0 

   

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, 

zbornice in druge pravne osebe. 

 

8.6 Drugo 

 

Zavod ni izplačeval sredstev na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav. 

 

 

9 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

9.1 Bilanca stanja  

 

Med. fakulteta za druž. in posl. št Matična številka: 2213818 

Mariborska cesta 7 Davčna številka: 95628428 

3000 Celje Šifra dejavnosti: 80.303 

   
BILANCA STANJA na dan 31.12.2008  

   
   
  V EUR 

POSTAVKA Tekočega leta Preteklega leta 

SREDSTVA 175.744,55 72.388,09 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 15.285,34 13.983,61 

   
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

3.279,39 2.540,32 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 3.279,39 2.540,32 

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 

   
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 12.005,95 11.443,29 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 12.005,95 11.443,29 

4. Druga opredmetena osnovan sredstva 0,00 0,00 

5. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi 0,00 0,00 

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva 0,00 0,00 

   
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE 0,00 0,00 

   
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0,00 0,00 

1. Dolgoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 



 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije  
        

 44 

2. Dolgoročna dana posojila 0,00 0,00 

3. Dolgoročni depoziti 0,00 0,00 

   
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE 0,00 0,00 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0,00 0,00 

2. Druge dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 

   
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 159.547,38 58.238,31 

   
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0,00 0,00 

II. ZALOGE 1.965,11 0,00 

1. Material 0,00 0,00 

2. Proizvodi 0,00 0,00 

3. Nedokončani proizvodi in storitve 0,00 0,00 

4. Trgovsko blago 0,00 0,00 

5. Predujmi za zaloge 1.965,11 0,00 

   
III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 122.625,32 24.476,72 

1. Kratkoročen poslovne terjatve do kupcev 19.969,98 2.914,00 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 102.655,34 21.562,72 

   
IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.561,26 1.561,26 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 

2. Kratkoročna dana posojila 1.561,26 1.561,26 

3. Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 

   
V. DENARNA SREDSTVA 33.395,69 32.200,33 

   
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 911,83 166,17 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 175.744,55 72.388,09 

   
A. USTANOVITVENI VLOŽEK 8.345,85 8.345,85 

1. Ustanovitveni vložek 8.345,85 8.345,85 

2. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

   
B.  PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV -48.468,69  

1. Presežek prihodkov 0,00 0,00 

2. Presežek odhodkov 48.468,69 49.439,50 

3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

   
C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 42.802,25 0,00 

RAZMEJITVE   

1. Rezervacije 0,00 0,00 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 42.802,25 0,00 

   
Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 94.054,69 76.140,49 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 18.256,75 16.282,90 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 32.188,41 10.497,62 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 43.609,53 49.359,97 

   
D. FINANČNE OBVEZNOSTI 0,00 6.250,00 

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij 0,00 0,00 

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb 0,00 0,00 

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij 0,00 0,00 

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb 0,00 6.250,00 

   
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 79.010,45 31.091,25 

   
SKUPAJ SREDSTVA 175.744,55 72.388,09 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 175.744,55 72.388,09 



 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije  
        

 45 

 

 

9.2 Izkaz prihodkov in odhodkov  

 

Med. fakulteta za druž. in posl. št Matična številka: 2213818 

Mariborska cesta 7 Davčna številka: 95628428 

3000 Celje Šifra dejavnosti: 80.303 

   
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV   

za obdobje od 01.01.2008 do 31.12.2008   

   
   v EUR  

Postavka Tekočega leta Preteklega leta 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih 

javnih služb    (1+2+3-4) 

579.283,49 112.310,15 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 434.433,55 76.192,40 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih 

služb 

144.849,94 36.117,75 

3. Povečanja vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 0,00 

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 0,00 

   
B. Poslovni prihodki od oprvljanja lastne dejavnosti (1+2-3) 0,00 0,00 

1. Poslovni  prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 0,00 0,00 

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 0,00 

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0,00 0,00 

   
C. Finančni prihodki 129,31 112,91 

   
Č. Drugi prihodki 100,00 3.000,00 

   
D. Celotni prihodki (A+B+C+Č) 579.512,80 115.423,06 

   
E. Stroški blaga, materiala in storitev 287.296,69 78.231,13 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga 0,00 0,00 

2. Stroški materiala 25.766,95 7.562,72 

3. Stroški storitev 261.529,74 70.668,41 

   
F. Stroški dela 284.825,32 29.648,78 

1. Plače in nadomestila plač 218.887,24 23.275,59 

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 35.240,96 3.747,44 

3. Drugi stroški dela 30.697,12 2.625,75 

   
G. Amortizacija 6.087,73 677,54 

1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih 

prihodkov 

0,00 0,00 

2. Druga amortizacija 6.087,73 677,54 

   
H. Rezervacije 0,00 0,00 

   
I. Drugi stroški 0,00 6,34 

   
J. Finančni odhodki 332,25 0,00 

   
K. Drugi odhodki 0,00 0,00 

   
L. Celotni odhodki (E+F+G+H+I+J+K) 578.541,99 108.563,79 

   
M. Presežek prihodkov (D-L) 970,81 6.859,27 

   
N. Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti 0,00 0,00 
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O. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja (M-N) 970,81 6.859,27 

   
P. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (L+N-D) 0,00 0,00 

   
R. Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka 

odhodkov ali izbranih stroškov obračunskega obdobja 

0,00 0,00 

 

 

 


