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1 POROČILO DEKANA 

 
 

Leto 2007 je bilo prvo akademsko leto Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije 

(MFDPŠ), saj smo začeli izvajati dva študijska programa: univerzitetni študijski program 1. 

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

znanja. Zanimanje študentov je preseglo pričakovanja fakultete, saj smo v oba programa 

vpisali skoraj dvesto 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… Pri vseh 

predmetih na 1. in 2. stopnji so se v letu 2007 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 je MFDPŠ že v letu 2007 začela izvajati aktivno politiko zaposlovanja, tako strokovno-

administrativnega kot pedagoškega 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 
 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) razvija in izvaja študijske 

programe s področja družbenih oz. ekonomskih, poslovnih in upravnih ved na 1. in 2. stopnji 

študija, prav tako pa je dejavna na področju raziskovanja v lokalnem, nacionalnem in 

mednarodnem okviru. 

 

MFDPŠ vzpostavlja sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem tudi na 

področju svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter vseživljenjskega učenja.   

 

MFDPŠ ocenjuje, da se bo z zanimivimi in sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi 

pristopi pri izobraževanju še naprej uveljavljala predvsem v širši Savinjski regiji in da se bo 

intenzivno povezovala v slovenski in mednarodni prostor na področju terciarnega 

izobraževanja. Prav tako bo v širši regiji tudi v nadaljevanju poiskala ustrezen način 

sodelovanja z gospodarstvom, raziskovalno-razvojnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 

lokalnimi skupnostmi. Tako bo prispevala k razvoju človeških virov ter k dostopnosti 

izobraževanja, kar bo posledično prispevalo k ustvarjanju novih, kakovostnih delovnih mest 

in zmanjševalo »beg možganov« iz regije. 

 

Vizija MFDPŠ 

 

MFDPŠ bo postala ena izmed najboljših fakultet s področja družbenih in poslovnih ved v 

Sloveniji, ki bo prepoznavna v slovenskem in mednarodnem okolju. 
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3 PREDSTAVITEV  

 

MFDPŠ izvaja v študijskem letu 2007/08 izobraževalno dejavnost tako, da izvaja študijske 

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

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

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

 

V nadaljevanju so podani podatki o številu vpisanih v tekočem študijskem letu: 

 

Podatki o številu vpisanih študentov na MFDPŠ v študijskem letu 2007/08 

 

 

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

MFDPŠ 31. 12. 2007. 
 

Delovno mesto Število zaposlenih FTE 

docent 4 0,8 

višji predavatelj 3 0,8 

predavatelj 3 1,7 

asistent 2 0,4 

vodja strokovnih služb 1 1 

strokovni sodelavec za področje 

študijskih in študentskih zadev 

1 1 

Skupaj 14 5,7 

 

 

Organiziranost 

 

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

upravni odbor fakultete dne, 22. 6. 2007 in z Aktom o začasni sistemizaciji delovnih mest ter 

sistemizacijo. Naloge posameznih organov so predstavljene v nadaljevanju. 

 

Senat MFDPŠ opravlja naloge v skladu s Statutom MFDPŠ in sicer: 

- sprejema Statut MFDPŠ,  

- sprejema študijske programe za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje, 

- v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in 

visokošolskega sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev 

usposobljenosti kandidata,  

- voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv po 

pridobitvi soglasja Sveta RS za visoko šolstvo, razen v primerih ponovne izvolitve v isti 

naziv, 

- sprejema Program dela MFDPŠ,  

 

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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- določa število vpisnih mest na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,  

- sprejema pravilnike s področja izobraževanja in raziskovanja,  

- daje soglasje k imenovanju prodekanov in mnenje o kandidatu za direktorja MFDPŠ, 

- na predlog dekana MFDPŠ imenuje predstojnike kateder, predstojnike študijskih 

programov ter predstojnike inštitutov in centrov MFDPŠ,  

- imenuje komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije in usposobljenosti 

kandidata za opravljanje doktorata znanosti ter potrjuje temo doktorske disertacije,  

- imenuje poročevalce za oceno in komisijo za zagovor predložene doktorske disertacije,  

- imenuje komisije in delovna telesa Senata MFDPŠ,  

- kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah študentov v študentskih in študijskih 

zadevah,  

- oblikuje predloge za priznanja in nagrade MFDPŠ, 

- razpravlja in odloča o mnenjih Študentskega sveta MFDPŠ s področja njegove 

pristojnosti,  

- skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega 

dela in sprejema poročilo o organizaciji, o izvedbi in o razvoju izobraževalne dejavnosti in 

poročilo o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, 

- predlaga imenovanja predstavnikov MFDPŠ v strokovne organizacije in organe zunaj 

MFDPŠ, 

- opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, s Statutom MFDPŠ ali z drugim 

splošnim aktom MFDPŠ. 

 

Akademski zbor MFDPŠ: 

- voli člane Senata MFDPŠ in predlaga Senatu MFDPŠ kandidate za dekana MFDPŠ s tem, 

da imajo pravico glasovanja na volitvah članov Senata MFDPŠ in pri oblikovanju 

predlogov za dekana samo člani Akademskega zbora MFDPŠ iz vrst visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, 

- obravnava poročila dekana MFDPŠ o delu MFDPŠ ter daje predloge in pobude Senatu 

MFDPŠ. 

 

Upravni odbor MFDPŠ: 

- sprejema Statut MFDPŠ in njegove spremembe oz. dopolnitve, 

- sprejema Program dela s finančnim načrtom in Letno poročilo, 

- sprejema interne akte MFDPŠ, ki niso vezani na izvajanje študijskih programov, 

- odloča o vlaganjih v osnovna sredstva in o investicijah, 

- na predlog direktorja sprejema sklep o višini šolnin in drugih prispevkov za študij, 

- vodi postopek razpisa za direktorja MFDPŠ in ga imenuje, 

- imenuje disciplinsko komisijo za delavce MFDPŠ, 

- je drugostopenjski organ v disciplinskih postopkih za hujše kršitve delovnih 

obveznosti, 

- imenuje svoja delovna telesa, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

 

Dekan MFDPŠ je v skladu  z 39. členom Statuta MFDPŠ strokovni vodja MFDPŠ, ki 

predstavlja in zastopa MFDPŠ. Dekan MFDPŠ opravlja naloge v skladu s statutom MFDPŠ. 

Med njimi so najpomembnejše, da:  

- organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter 

poslovanje MFDPŠ,  

- v skladu s svojimi pooblastili skrbi za zakonitost dela MFDPŠ,  
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- spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost MFDPŠ, študijskih programov, znanstveno-

raziskovalnega in razvojnega dela ter usklajuje pripravo poročila o spremljanju, 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti, 

- predlaga temeljne razvojne in poslovne politike,  

- sodeluje pri določanju organiziranosti MFDPŠ in predlaga ustanavljanje izobraževalnih in 

raziskovalnih organizacijskih enot,  

- predlaga letno in večletno poročilo o izvajanju programa Senatu MFDPŠ,  

- sklicuje in vodi seje Senata MFDPŠ ter izvršuje sprejete sklepe,  

- najmanj enkrat letno poroča o delu Akademskemu zboru MFDPŠ,  

- s soglasjem Senata MFDPŠ imenuje prodekane ter komisije in druga delovna telesa,  

- podpisuje diplome, 

- podeljuje nagrade in priznanja za uspehe pri izobraževalnem delu in študiju,  

- ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in jim izreka ukrepe, 

- kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov MFDPŠ v študijskih zadevah, če ni s 

Statutom MFDPŠ določeno drugače,  

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, s Statutom MFDPŠ in s splošnimi akti 

MFDPŠ ter s Pravili MFDPŠ.  

 

Tajništvo fakultete MFDPŠ vodi vodja strokovnih služb, ki organizira in usklajuje delo 

strokovnih služb fakultete. 

 

Referat za študentske in študijske zadeve spremljanja zakonodajo s področja visokega 

šolstva ter svetuje dekanu ter vodji strokovnih služb, opravljanja organizacijska in strokovna 

dela na področju študijskih programov in študentskih zadev, spremljanja zakonodajo s 

področja visokega šolstva, organizira in vodi evidenc študijskih programov fakultete in 

evidenc študentov fakultete, opravlja organizacijske naloge za izvedbo študijskih programov 

fakultete, sodeluje z nepedagoškimi in pedagoškimi delavci fakultete, pripravlja ustrezne 

oblike spremljanja pedagoškega dela na fakulteti in analizo le-teh, pripravlja letna poročila za 

področje študijskih zadev, podatke za najzahtevnejše analize, informacije o programih in 

pogojih študija na fakulteti in analize z delovnega področja. Prav tako sodeluje pri pripravi 

projektov fakultete in v organih in komisijah fakultete ter pomaga pri delu le-teh  ter opravlja 

ostale naloge po odredbi ali pooblastilu dekana.  Referat za študentske in študijske zadeve 

sodeluje s študenti na področju  študentskih zadev kakor tudi z nepedagoškimi in pedagoškimi 

delavci fakultete. Med naloge referata sodi tudi priprava ustreznih oblik spremljanja 

pedagoškega dela na fakulteti in analiza le-teh, priprava letnih poročil za področje študentskih 

zadev, priprava podatkov za najzahtevnejše analize, priprava informacij o programih in 

pogojih študija na fakulteti, priprava analiz z delovnega področja kakor tudi sodelovanje pri 

pripravi projektov fakultete in v organih in komisijah fakultete, ter pomoč pri delu le-teh.     

 

Na MFDPŠ delujejo tudi komisije senata in sicer: 

- komisija za študijske zadeve, 

- komisija za študentske zadeve,  

- komisija za izvolitve v nazive, 

- komisija za znanstveno-raziskovalno delo, 

- komisija za priznavanje znanja in spretnosti. 

 

 

Nosilke raziskovalnega dela MFDPŠ ter snovalke izobraževalnih programov in predmetov so 

katedre: 
- katedra za ekonomijo, 

- katedra za organizacijo in management, 
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- katedra za poslovne vede, 

- katedra za šolske politike in sisteme, 

- katedra za človeški kapital, 

- katedra za tehnologijo, 

- katedra za informatiko, 

- katedra za pravo, 

- katedra za medkulturni dialog. 

 

Pomembni členi v izvajanju dejavnosti na MFDPŠ so tudi centri: 

- center za razvoj visokega šolstva, 

- center za poslovne jezike, 

- center za metodologijo raziskovanja, 

- center za sodelovanje z gospodarstvom in ostalim okoljem. 
 

 

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 321 m
2  

velika predavalnica 80 sedežev, mala predavalnica 30 

sedežev in računalniška učilnica 30 sedežev), 

- za strokovno-administrativna dela (dekanat, referat in trije kabineti), toaletne prostore in 

skladišče 163 m
2
, 

- skupni prostori (stopnišča, avla, hodniki) 400 m
2
.  

 

Od marca 2008 bo MFDPŠ delovala na 1378,85 m
2
.   

 

 

4 USMERITVE IN CILJI  

4.1 Zakonske in druge pravne podlage  

Delovanje MFDPŠ v letu 2007 opredeljujejo naslednje pravne podlage: 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije deluje na podlagi:  

- Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. L. RS, št. 119/06),  

- Statuta MFDPŠ,  

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 105/06),  

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1, Ur. l. RS, št. 83/03, 61/06),   

- Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti 2003-2008 

(Ur. l. RS, št. 96/02),  

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01),  

-  Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07),   

- Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-

I-34/98, 36/00, 127/06),  

- Zakon  priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),    

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99, 114/06),  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI-UPB3/ Ur.l. RS, št. 

12/9619,,(23/1996 - popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2001Odl.US: U-I-68/98-42, 

108/2002, 34/2003, 79/2003, 65/2005, 117/20055 Odl.US: U-I-240/04-11,)  

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06),  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1227.html
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- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 56/06, 

117/06),  

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 

76/05),  

-  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS(Ur. l. RS, št. 52/94, 

49/95, 34/96 (45/96 - popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 - popr.), 

56/02),  

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

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 117/2002, 

1/2004, 2/2005, 34/2005, 4/2006,76/2006), panožne zakonodaje oziroma predpisov ter 

pravilnikov in ostalih internih aktov fakultete. 

4.2 Dolgoročni cilji 

 

V nadaljevanju so predstavljeni dolgoročni cilji MFDPŠ za leto 2007: 

 

Organiziranost fakultete: 

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

zaposlenih, 

- MFDPŠ bo zagotovila ustrezne prostore in tudi s tem prispevala k večjemu zadovoljstvu 

študentov in zaposlenih, 

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

mednarodno telo/organizacijo za izvedbo zunanjih evalvacij. 

 

Izobraževalna dejavnost: 

- Priprava novih, zanimivih študijskih programov, predvsem na podiplomski ravni in 

njihova akreditacija na Svetu RS za visoko šolstvo. 

- Pospeševanje mednarodnih izmenjav visokošolskih profesorjev/sodelavcev ter študentov. 

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

- Vzpostavitev 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. 

- Težiti k objavam 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 polovici predmetov. 

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

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

upravljanja.  

 

Mednarodno sodelovanje:  

- Vključevanje v programe mobilnosti EU in drugih (Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, 

CEEPUS…).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=900
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003115&stevilka=5028
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- Vzpostavitev sodelovanja s priznanimi tujimi fakultetami/univerzami, ki se uvrščajo med 

prvih 500 po Šanghajski lestvici.  

- Izvajanje nekaterih 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. 
 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007 

 

Glavni zastavljeni kratkoročni cilji, ki so bili opredeljeni  v programu dela MFDPŠ v letu 

2007 so: 

- pripraviti in sprejeti ustrezne akte oz. pravilnike potrebne za delovanje MFDPŠ (v letu 

2007 so bile sprejete spremembe statuta, sistematizacija z aktom o sistematizaciji delovnih 

mest, ključni pravilniki vezani na izobraževanje),  

- vzpostaviti ustrezno organiziranost visokošolskega zavoda, izpeljati zaposlitve 

visokošolskih učiteljev/sodelavcev ter strokovnih služb (v letu 2007 je bilo sklenjenih 14 

pogodb o zaposlitvi, od tega 12 za pedagoške delavce in 2 za strokovne sodelavce), 

- vzpostaviti ustrezne prostorske pogoje ter nakup licence visokošolskega informacijskega 

sistema ter njegova vzpostavitve (MFDPŠ je v letu 2007 izvajala pedagoški proces v eni 

veliki predavalnici, eni mali predavalnici in računalniški učilnici, zagotovljena je bila IKT 

oprema, licenco bo fakulteta najela v letu 2008),   

- vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega izobraževalnega procesa ter spremljanje 

njegovega izvajanja (sprejet je bil postopek spremljanja dejanske obremenitve študentov, 

izvedena anketa med vsemi študenti 1. in 2. stopnje),  

- uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja (v letu 2007 je MFDPŠ postala nosilka 

Erasmus univerzitetne listine), 

- razvoj in akreditacija novih študijskih programov na 2. in 3. Stopnji (akreditacija dveh 

študijskih programov, 1. in 2. stopnja), 

- ustanovitev raziskovalne skupine in prijava  projektov na razpis ARRS (v začetku leta 

2008), 

- vzpostaviti kontakte z gospodarstvom in drugimi organizacijami (v 3 treh mesecih 

delovanja fakultete je bilo v pedagoški proces na 1. in 2. stopnji  vključenih pet 

strokovnjakov iz gospodarstva/negospodarstva),  

- vzpostavitev mednarodnih stikov (MFDPŠ postala nosilka Erasmus univerzitetne listine, 

objava razpisa za zaposlitev tujega profesorja iz EU, zaposlitev  s 1. 1. 2008). 
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5 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH 

CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI  

5.1 Izobraževalna dejavnost 

 

MFDPŠ je v študijskem letu 2007/08 začela izvajala 3-letni univerzitetni študijski program 1. 

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

Management znanja (120 KT), ki sta akreditirana v skladu z ZVIS 2004.  

Študijski programi se izvajajo na način rednega in izrednega študija.  
 

5.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Pričakovani rezultati v letu 

2007 
Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Razvoj sistema 

vodenja kakovosti 

MFDPŠ. 

Začetek dela na področju 

evalvacije študijske 

dejavnosti. 

Delno realizirano, pripravljen postopek 

spremljanja dejanske obremenitve študentov, 

oblikovanje komisije za evalvacije v pripravi. 

Izvedba študijskih 

programov 1. in 2. 

stopnje. 

Kakovostna izvedba 

pedagoškega procesa. 

Zadovoljstvo študentov.  

Realizirano. 

Razvoj študijskih 

programov 2. stopnje. 

Akreditacija programov 

na Svetu RS za visoko 

šolstvo v letu 2007 in 

razpis za vpis v št. letu 

2008/09. 

Realizirano.  

Razvoj študijskega 

programa 3. stopnje. 

 

Akreditacija programa 

na Svetu RS za visoko 

šolstvo v letu 2007 in 

razpis za vpis v št. letu 

2008/09. 

Nerealizirano, v letu 2008. 

 

 

Kazalniki: 

 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2007/2008 

(Leto 2007) 

Realizacija v študijskem letu 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v % (študijski programi s 

koncesijo) 

75 % 70 % 

 

 

V teku, saj je leto 2007/08 

prvo akademsko leto MFDPŠ 

in še nimamo podatkov o 

prehodnosti. 

Odstotek ponavljavcev – študijski 

programi s koncesijo 
15 % 15 % 

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – univerzitetni 

študijski programi s koncesijo 

4,5 % 5 % 
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5.1.2 Podiplomski študij 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

Izvedba študijskih programov 1. 

in 2. stopnje. 

Kakovostna izvedba 

pedagoškega procesa. 

Zadovoljstvo študentov.  

Realizirano. 

Razvoj študijskih programov 2. 

stopnje. 

Akreditacija programov 

na Svetu RS za visoko 

šolstvo v letu 2007 in 

razpis za vpis v št. letu 

2008/09. 

Realizirano.  

 

 

 

 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2007/2008 

Realizacija v študijskem letu 

2007/2008 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Odstotek 

prehodnosti 

študentov iz prvega  

v drugi letnik 

magistrskega študija  

    

 

        85 % 

 V teku, saj je leto 

2007/08 prvo 

akademsko leto 

MFDPŠ in še 

nimamo podatkov 

o prehodnosti. 

 

 

Vpis v 1. letnik študija 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2007/2008 
 

V študijskem letu 2007/08 sta bila razpisana dva študijska programa. Na univerzitetni 

študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi se je vpisalo skupno 85 študentov, in 

sicer na redni študij je vpisanih 62 študentov (1. letnik), na izredni študij pa 23 študentov. Na 

podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Management znanja je vpisanih skupno 104 

študentov, od tega 75 študentov na redni študij (1. letnik) in 29 na izredni študij. Primerjave s 

preteklim letom ni možna, saj je bil prvi vpis šele v letu 2007/08. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta študijskega programa 
Število študentov Število študentov 

skupaj Dodiplomski 

programi 
Podiplomski programi 

redni izredni 

UN 1. stopnja  62 23 85 

 MAG 2. stopnja 75 29 104 
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5.1.3 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 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

Povečati zavedanje javnosti o 

možnostih študija po delih. 

Seznanjanje javnosti. Poteka. 

Vključevati posameznike v 

izvedbo predmetov na izrednem 

študiju. 

Podelitev javno veljavne 

listine o opravljenem 

izobraževanju. 

Realizirano, v teku. 

 

 

5.1.4 Oblike neformalnega učenja 

 

Z različnimi oblikami neformalnega učenja bo MFDPŠ razvijal lastni kader, predvsem za 

potrebe boljšega izobraževanja in raziskovanja. 
 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

Razvoj lastnih kadrov. 

 

Boljša usposobljenost 

učiteljev, večja kakovost 

študijskega procesa. 

Realizirano. 

 

 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

MFDPŠ je v letu 2007 zagotovila vse potrebno za zagon fakultete in pripravo pedagoškega 

procesa, ki je bilo prvo akademsko leto fakultete, zato ni časovno niti kadrovsko imela dovolj 

kapacitet, da bi vzpostavila registracijo raziskovalne skupine pri ARRS. Registracija bo 

izvedena v začetku marca 2008. 
 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

 

Registracija raziskovalne skupine 

MFDPŠ pri ARRS. 

Pogoji za raziskovalno 

dejavnost na MFDPŠ. 

Nerealizirano, zaradi velikega 

angažmaja za vzpostavitev prvega 

akademskega leta. V marcu 2008. 

Prijava znanstveno-

raziskovalnega projekta na 

nacionalni razpis ARRS. 

 

Prijava enega projekta. Nerealizirano, v letu 2008. 
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Kazalniki: 

Kazalnik 
Načrt za leto 

2007 

Realizacija 

2007 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi vsa 

eno leto 

1 0 

 

5.3 Umetniška dejavnost 

V planu 2007 nismo predvideli izvajanja umetniške dejavnosti. 

5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

Vzpostaviti mednarodne povezav 

s tujimi institucijami. 

Podpisanih 5 pisem o 

sodelovanju. 

Ni realizirano (v načrtu za leto 

2008). 

Tuji predavatelji. Udeležba tujih predavateljev 

pri 6 predmetih. 

Ni realizirano (zaposlitev tujega 

učitelja s 1. 1. 2008, obisk tujega 

profesorja v maju 2008). 

Najaviti mednarodno konferenco. Pridobitev novih znanj. Ni realizirano, plan v letu 2009. 

 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 

 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Načrt za 

študijsko 

leto 

2007/08 

Realizacija 

za študijsko 

leto 2007/08 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2007/08 

 

Realizacij

a za 

študijsko 

leto 

2007/08 

 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, 

ki sodelujejo pri pedagoškem procesu 
0 10 6 6 

V študijskem letu 2007/08 na MFDPŠ vključujemo v pedagoški proces strokovnjake iz prakse 

tako na dodiplomskih kot na podiplomskih študijskih programih. Težnja fakultete je, da se pri 

vsakem predmetu vključi eden strokovnjak, tako na dodiplomskem kot na podiplomskem 

študiju. Iz tabele je razvidno, da je realizacija večja od plana, kar je zagotovo pozitivno. 

 

5.5 Knjižnična dejavnost 

 

MFDPŠ v letu 2007 ni planirala knjižnične dejavnosti. 

 

5.6 Dejavnost študentskih domov 

 

MFDPŠ v svojem programu dela za leto 2007 ni načrtovala dejavnosti študentskih domov. 
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5.7 Upravne naloge   

 
Kratkoročni prednostni 

cilji  

Pričakovani rezultati v 

letu 2007 
Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Sprejeti akte/pravilnike. Pravne podlage za 

delovanje MFDPŠ. 

Delno realizirano, sprejem vseh aktov ni bil 

mogoč zaradi kratkega delovanja fakultete. 

Nadgraditi spletno stran 

MFDPŠ. 

Urejene baze podatkov. 
Realizirano. 

Visokošolski 

informacijski sistem. 

E-baze podatkov o 

študentih in študijskem 

procesu. 

Nerealizirano, v marcu 2008.  

Zastopanost študentov v 

organih MFDPŠ. 

Razpis in izpeljava 

volitev. 

Ni realizirano, volitve v 2008. 

 

 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Načrt za 

študijsko 

leto  

2007/2008 

Realizacija 

za študijsko 

leto 

2007/2008 

Število študentov na računalnik 

 
15 12,6 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 % 0 

 

 

5.8 Nacionalno pomembne naloge  

5.8.1 Skrb za slovenščino 

 

MFDPŠ v planu za leto 2007 ni načrtovala posebnih aktivnosti na področju skrbi za 

slovenščino.  

5.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 

MFDPŠ ne opravlja dejavnosti visokošolske – informacijske službe.  

 

5.8.3 Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva 

 

MFDPŠ ne izvaja dejavnosti NKKVŠ. 

5.9 Univerzitetni šport  

 

MFDPŠ v planu 2007 ni predvidela izvajanja univerzitetnega športa v letu 2007. 
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5.10 Interesna dejavnost študentov 

 

Študenti se preko interesnih dejavnosti (športnih, kulturnih, študijskih in ostalih prireditev) 

praviloma aktivno vključujejo v družabno življenje.  
 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v letu 

2007 

Realizacija v letu 2007 z 

obrazložitvijo razlik 

Izvesti družabni dogodke. Druženje, pripadnost in 

zadovoljstvo študentov. 

Realizirano.  

Brucovanje. Pripadnost in zadovoljstvo 

študentov. 

Realizirano. 

 

 

5.11 Druga dejavnost visokošolskega zavoda 

 

MFDPŠ je v letu 2007 planirala sledeče dejavnosti. 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2007 

Pričakovani rezultati v 

letu 2007 

Predvideni viri 

financiranja 

Promocija.  

Izdaja promocijskih 

publikacij. 

 

Predstavitvena zloženka za 

dodiplomski in podiplomski 

študij. Brošuri za 

dodiplomski in podiplomski 

študij 

Proračun RS in 

lastna sredstva. 

Oglaševanje v medijih. prepoznavnost 

Informiranje javnosti. 
Informiranje javnosti prek 

spleta in medijev. 

Posodabljanje spletnih 

strani fakultete. 

Sporočila za medije. 

Aktivna vloga v 

družbenem okolju. 

Organizacija dogodkov. 

Interakcija akademske 

sfere z ostalim okoljem. 
Podpiranje organizacij in 

mladostnikov v lokalnem 

okolju. 

 
 

6 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 

MFDPŠ v planu za leto 2007 ni načrtovala investicij in investicijskega vzdrževanja, saj je 

nameravala delovati v najetih prostorih. 

 

6.1.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

 

V letu 2007 MFDPŠ ni načrtovala gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin. 
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6.1.2 Nakup opreme 

V programu dela 2007 smo predvideli nakup sledeče opreme: 

 

Št. 

priorit

ete 

Zap. 

št. 
Oprema 

Namen opreme  

 

Vrednost 

opreme v letu 

2007 v EUR 

Viri sredstev v letu 

2007 (v EUR) - 

načrt 

Viri sredstev v 

letu 2007 (v 

EUR) - 

realizacija 

    

1 1 
Osebni 

računalniki. 

Izobraževalni, 

administrativni. 

 

12.500 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti .  

100 % 100 % Lastni 

viri 

2 2 
Prenosni 

računalniki. 
Upravni. 2.500 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti. 

 ni bilo izvedeno 

1 3 Tiskalniki 
Administrativni, 

upravni. 
400 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti.  

100 % 100 % Lastni 

viri 

2 4 

Druga 

računalniška 

oprema. 

Administrativni, 

upravni. 
1.400 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

1 5 Strežnik. 

urediti prostore s 

strežniško opremo 

in varovanje 

2.000 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti.  

 ni bilo izvedeno 

1 6 
Programska 

oprema. 

Za pedagoške in 

nepedagoške 

sodelavce. 

3.450 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

1 7 

Office, 

računovodski 

programi, 

evidence 

Nakup licenc za 

pisarniško delo za 

pedagoške in 

nepedagoške 

sodelavce. 

5.000 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti.  

100 % 100 % Lastni 

viri 

3 8 
Oprema za 

učilnice. 

Sodobna oprema 

učilnic 
4.150 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

3 9 
Pisarniška 

oprema. 

Pohištvo in 

oprema 
3.000 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti.  

100 % 100 % Lastni 

viri 

2 10 
Fotokopirni 

stroj. 

administrativni, 

pedagoški 
800 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

4 11 Platno.  pedagoški 150 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti.  

100 % 100 % Lastni 

viri 

4 12 
Drobni 

inventar. 
pedagoški, drugo 500 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

5 13 

Mobilni 

telefoni in 

ostalo. 

Dostopnost 

zaposlenih 
300 

Ministrstva 

in lokalne 

skupnosti 

100 % 100 % Lastni 

viri 

 

Večino opreme za pedagoško dejavnost za MFDPŠ zagotavlja Mestna občina Celje, ki 

zagotavlja tudi prostore za fakulteto. Vseeno je fakulteta v letu 2007 nakupila nekaj IKT 

opreme,  opremo za kabinete, računalniško opremo za izvedbo administrativno – strokovnega 

dela in pedagoškega procesa. V letu 2007 ni bil izveden nakup prenosnih računalnikov, saj 

fakulteta normalno deluje s stacionarnimi računalniki. Nakup strežnika bo izveden v 

prihodnjem letu.   
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6.1.3 Investicijsko vzdrževanje 

 

V planu dela 2007 nismo planirali investicijskega vzdrževanja. 
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7 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

7.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2007 Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 

MFDPŠ. 

Urejeno področje zaposlovanja.   Realizirano. 

Zaposlitve v strokovnih službah. Zaposlitve 5-ih oseb. Delno realizirano, do 31. 12. 2007 sta bili v strokovnih 

službah zaposleni dve osebi. Ostale zaposlitve so se 

zaradi dolgotrajnosti postopkov, vezanosti kandidatov 

na predhodne pogodbe, ipd. izvedle s 1. 1. 2008. 

Zaposlitev dekana in prodekana za izobraževanje. 50 % zaposlitev dekana in prodekana za 

izobraževanje. 

Delno realizirano, v. d. dekan je zaposlen le za 10% 

zaradi redne zaposlitve in nemožnosti spremembe pri 

drugem delodajalcu. MFDPŠ ima dva prodekana za 

izobraževanje. 

 

Zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

 

 

Zaposlitev 18– ih oseb. Delno realizirano, na dan 31. 12. 2007 je bilo v 

različnih odstotkih zaposlenih 12 visokošolskih 

učiteljev. Do odstopanj v planu je prišlo zaradi 

načrtovanja programa izvedbe študija, saj fakulteta 

deluje prvo leto in se je program (prvi trimester)  

pričel izvajati s 1. 10. 2007.  

Razvoj kadrov. Večja učinkovitost in kakovost dela Realizirano (sofinanciranje podiplomskih programov 

zaposlenih, udeležba na seminarjih). 

Sprejem Meril za izvolitve v nazive na MFDPŠ. Urejena možnost izvolitev v naziv Delno realizirano, Merila so bila sprejeta na seji senata 

MFDPŠ, sedaj so v postopku potrditve na Svetu RS za 

visoko šolstvo. 

Izvolitve zunanjih sodelavcev v ustrezne nazive zaradi 

vključevanja v študijski proces.  

Ustrezno število izvolitev v naziv po 

področjih. 

Nerealizirano, saj so Merila še vedno v postopku na 

Svetu RS za visoko šolstvo. 

Zdravniški pregledi. Ocena zdravstvenega stanja novo zaposlenih. Nerealizirano, v začetku leta 2008. 

Varstvo pri delu. Usposobljeni zaposleni prejmejo potrdila. Nerealizirano, v začetku leta 2008. 
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Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike so obvezna  sestavina poslovnega poročila , naj vsebuje: 

o informacijo kako se izvajajo študijski programi s koncesijo in kako študijski programi brez koncesije (z vidika kadrovske politike),  

MFDPŠ izvaja v študijskem letu 2007/08 izobraževalno dejavnost, saj izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe s področja (31) 

družbenih ved, in sicer univerzitetni študijski program »Ekonomija v sodobni družbi«, s področja (34) poslovne in upravne vede pa magistrski 

študijski program »Management znanja«. Za oba programa je MFDPŠ pridobila koncesijo. Prav tako fakulteta na omenjenih programih izvaja 

tudi izredni študij. MFDPŠ vodi politiko aktivnega zaposlovanja, zato teži k zaposlovanju pedagoškega osebja. V prvem letu prevladujejo delne 

zaposlitve, saj glede na to, da redno tečeta šele dva 1. letnika obseg ur ne dovoljuje večjega obsega zaposlitev. V letu 2007 je bila izvedena tudi 

zaposlitev za dveh visokošolskih učiteljev, ki v letu 2007/08 učita na izrednem študiju, saj želimo z njima dolgoročno sodelovati. Ostali 

visokošolski učitelji na izrednem študiju sodelujejo preko pogodb, zaposlitve z njimi se bodo sklenile v kasnejših letih, ko bodo predmeti, ki jih 

poučujejo postali predmeti rednega študija.   

 

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

V letu 2007 je bilo načrtovanih 20 zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 5 nepedagoških delavcev v strokovnih službah za 

administrativno upravne zadeve. Zaradi dolgotrajnih postopkov izbire ustreznih kandidatov, vezanosti izbranih kandidatov na predhodne 

zaposlitve in dejstva, da je fakulteta v nastajanju ter da se redno v študijskem letu 2007/08 izvajata le dva letnika, je bilo 31. 12. 2007 zaposlenih 

4 docenti v seštevku 0,8 FTE (med navedenimi je tudi dekan, ki je kot dekan zaposlen  za 0,1 FTE), 3 višji predavatelji v seštevku 0,8 FTE, 3 

predavatelji v seštevku 1,7 FTE in 2 asistenta v seštevku 0,4 FTE. 

  

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. 2007 zaposleni 4 docenti in sicer 

sta med njima dva moška in dve ženski od 44 do 49 let starosti, 3 višji predavatelji in sicer 2 moška in ena ženska v starostnem razdobju od 34 

do 42, trije predavatelji in sicer in sicer 2 moška in ena ženska v starostnem razdobju od 35 do 45 in dva asistenta in sicer dve ženski v 

starostnem razdobju od 28 do 30 let. Med strokovnimi službami fakultete sta bile na dan 31. 12 2007 za področje strokovnih služb za študentske 

in študijske zadeve in vodenje strokovnih služb zaposleni dve ženski v starosti 29 let. 
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o informacijo o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno), 

Glede na dejstvo, da je fakulteta v prvem letu nastajanja ne moremo govoriti o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih in posledično vzrokih zanje. 

 

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

Povprečna plača zaposlenih na MFDPŠ v letu 2007 je znašala 1.563,52 EUR. Razlog za nižjo plačo v primerjavi z ostalimi je v tem, da fakulteta 

v letu 2007 ni zaposlovala še nobenega rednega, izrednega profesorja, kar se je spremenilo v letu 2008. 

 

 

o če se študijski programi izvajajo pretežno s pogodbenimi delavci je treba v obrazložitev (ne v tabelo) dodati še podatke o njih. 

Učitelji, ki izvajajo določene študijske programe imajo izkušnje tako v visokem šolstvu na področju izobraževanja in raziskovanja. Med njimi so 

štirje docenti, izreden in reden profesor, dva višja predavatelja in asistent. Fakulteta je k sodelovanju tudi pritegnila številne uspešne 

gospodarstvenike z raziskovalnimi ali strokovnimi dosežki in sicer je fakulteta do 31. 12. 2007 k sodelovanju privabila 5 strokovnjakov iz 

prakse, med katerimi sta dva doktorja znanosti, docent in magister ter strokovnjak. 

 

7.2 Kadrovski načrt 

 

Tarifn

a 

skupi

na 

Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2007 - 

NAČRT 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2007 - 

REALIZACIJA 

Odstopanje realizacije od 

načrta  

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v FTE 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih 

v FTE 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih 

v FTE 

a b c d e f g=e-c h=f-d 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

 Rektor       

 Glavni tajnik 1 1 0 0 - 1 - 1 

 Strokovni direktor oz. strokovni vodja       

 Namestnik direktorja       

 Pomočnik direktorja       

 Dekan 1 0,5 1 0,1 0 - 0,4 

 Direktor       

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH 

DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

 

2 1,5 1 0,1 1 1,4 
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VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 

IX. Redni profesor 4 1,5 0 0 - 4 - 1,5 

 Izredni profesor 5 1,85 0 0 - 5 - 1,85 

 Docent 6 2,1 3 0,7 - 3 - 1,4 

 Lektor z doktoratom       

 Asistent z doktoratom 1 0,5 0 0 - 1 - 0.5 

 Bibliotekar z doktoratom       

VIII. Lektor z magisterijem       

 Višji predavatelj 0 0 3 0,8 3 0,8 

 Asistent z magisterijem 2 1,5 0 0 - 2 - 1,5 

 Bibliotekar z magisterijem       

VII. Predavatelj 0 0 3 1,7 3 1,7 

 Lektor       

 Asistent 0 0 2 0,4 2 0,4 

 Bibliotekar       

 Učitelj veščin       

 Strokovni svetnik       

 Višji strokovni sodelavec       

 Strokovni sodelavec       

VI. Laborant, tehniški sodelavec       

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN 

LABORANTI 

18 7,45 11 3,6 7 3,85 

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  

IX. Znanstveni svetnik       

 Višji znanstveni sodelavec       

 Znanstveni sodelavec       

 Višji raziskovalno-razvojni asistent       

 Višji raziskovalno-razvojni sodelavec       

 Samostojni strokovni sodelavec       

 Asistent z doktoratom       

VIII. Mladi raziskovalec z magisterijem       

 Raziskovalec z magisterijem       

 Višji raziskovalec z magisterijem       

 Samostojni raziskovalec z magisterijem       

 Asistent z magisterijem       

VII. Mladi raziskovalec       



Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije        

 24 

 Raziskovalec       

 Višji raziskovalec       

 Samostojni raziskovalec       

 Strokovni sodelavec v humanistiki       

 Asistent       

VI.  Laborant (tehniški sodelavec)       

V. Laborant       

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI       

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

IX. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40 3 2 0 0 - 3 - 2 

VIII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30 0 0 1 1 1 1 

 IK od 4,00 do 4,40       

VII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40       

 IK od 3,25 do 3,80 1 1 1 1 0 0 

VI.        

V.        

IV.        

III.        

II.        

I.        

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH 

DELOVNIH MESTIH 

4 3 2 2 2 1 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 24 11,95 14 5,7 10 6,25 
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Izvolitve v naziv v letu 2007 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2007 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2007 

Obrazložitev razlik med 

načrtom in realizacijo 

Redni profesor 1 0 MFDPŠ v letu 2007 še ni 

izvajala izvolitev v nazive za 

visokošolske učitelje in 

sodelavce, saj še ni imela 

potrjenih Meril s strani Sveta 

RS za visoko šolstvo 

Izredni profesor 1 0 

Docent 5 0 

Višji predavatelj 5 0 

Predavatelj 5 0 

Asistent 8 0 

 

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

izpopolnjevali v letu 2007 

 

 

Pridobivanj

e izobrazbe 

na peti ravni 

Pridobiva

nje 

izobrazbe 

na 

podravni 

6/1 

Pridobi

vanje 

izobraz

be na 

podrav

ni 6/2 

Pridobiva

nje 

izobrazbe 

na sedmi 

ravni 

Pridobivanje 

izobrazbe na 

osmi ravni 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Načrt 

2007 

     3  

Realiza

cija 

2007 

   1 1 3  

 

Razlike med načrtom in realizacijo izhajajo iz dejstva, da je bilo v letu 2007 izvedenih več 

izobraževanj/izpopolnjevanj: 

- strokovna sodelavka za študentske in študijske zadeve se je vpisala v magistrski študijski 

program  2. stopnje, 

- vodja strokovnih služb je bila vpisana v magisterij znanosti, 

- obisk 3 seminarjev v organizaciji CMEPIUSA.  

 

Razliko utemeljujemo z dejstvom, da v času nastajanja plana MFDPŠ 2007 še fakulteta ni 

zaposlovala strokovno administrativnega osebja, saj je bil prvi vpis na fakulteto v letu 

2007/08,  torej ni bilo znano kakšno izobrazbo bo imel kateri od kasnejših sodelavcev.  

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007 

 

 

Pridobivanje 

izobrazbe na 

osmi ravni 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Načrt 2007   7  

Realizacija 

2007 

2 1 0  
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Za leto 2007 smo načrtovali sedem krajših usposabljanj in tečajev, vendar so bila izvedena 

sledeča izpopolnjevanja: 

- dve visokošolski sodelavki sta v postopku pridobivanja magisterija znanosti, 

- visokošolska učiteljica se je udeležila seminarja Quality Higher Education: Here, There 

Anywhere? – Developing External Quality »Assurance« 

- glede na to, da je bilo leto 2007/08 prvo akademsko leto so bili v letu 2007 izvedeni le 3 

meseci, ki so bili v prvi fazi namenjeni kakovostni izvedbi in pripravi pedagoškega 

procesa, zato ni bilo izvedenih večje število usposabljanj in tečajev.   
 

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. 2007 25 0 0 

Realizacija 31. 12. 2007 12 12 0 

 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, raziskovalcev 

in strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 

znanstveno raziskovalni 

oziroma strokovno 

raziskovalni naziv 

Št. vseh raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, 

ki imajo tudi izvolitev v 

naziv visokošolskega 

učitelja oziroma 

visokošolskega 

sodelavca 

Načrt  31. 12. 2007    

Realizacija 31.12. 

2007 
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8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

 
 

V splošnem je naša ugotovitev, da je bilo leto 2007 za Mednarodno fakulteto za družbene in 

poslovne študije (MFDPŠ) uspešno, kar je razvidno iz doseženih ciljev 

 

8.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela 

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela MFDPŠ nismo zasledili, 

prihaja pa do zamika v izpolnjevanju ciljev, predvsem pri kadrih. Do odstopanj je prišlo 

zaradi načrtovanja programa izvedbe študija, saj fakulteta deluje prvo leto in sta se študijska 

programa na 1. in 2. stopnji pričela izvajati s 1. 10. 2007. 
 

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

preteklega leta ali več preteklih let 

 

Glede na dejstvo, da fakulteta deluje komaj prvo leto ni mogoča ocena v primerjavi z 

doseženimi cilji iz poročila preteklega leta oz. več let. 
 

8.3 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 Nacionalnem programu visokošolskega šolstva 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 

proračunskimi sredstvi. 

 

Kar se tiče drugih sredstev, ki jih za izvajanje javne in druge dejavnosti pridobiva fakulteta, se 

z  temi sredstvi zagotavlja poslovanje. 
 

8.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

 

Prilagamo Izjavo dekana o oceni notranjega nadzora javnih financ. 
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8.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Področij, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, ni. V nekaterih primerih cilji niso bili realno 

zastavljeni, kar bomo pa vsekakor v naslednjih letih popravili v okviru boljšega planiranja 

aktivnosti. 
 

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

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

 

Glede na to, da MFDPŠ deluje šele prvo leto ni zaznati večjih učinkov poslovanja na druga 

področja. 
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9 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 

Izobraževalna dejavnost 

 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008, in primerjava z načrtom 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Univerzitetni 

programi 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2007/2008 

NAČRT 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 2007/2008 

REALIZACIJA 

Magistrski 

programi 

za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 2007/2008 

REALIZACIJA 

Doktorski 

programi 

za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 2007/2008 

REALIZACIJA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 

2. stopnje 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 

3. stopnje 

za 

študijsko 

leto 

2007/2008 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2007/2008 

REALIZACIJA 

0 0 1 1 1 1 0 0 
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem 

letu 07/08 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

v študijskem letu 

07/08 

REALIZACIJA 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

07/08 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

07/08 

REALIZACIJA 

0 0 5 0 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Univerzitetni 

študijski 

programi 

 

Univerzitetni  

študijski 

programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski 

študijski 

programi 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizac

ija 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpce se vpiše podatke o številu študentov. Za študijsko leto 2007/2008 je treba upoštevati podatke, poslane Ministrstvu 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov. 
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in primerjava z načrtom 

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 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

Izredni 

študij 

07/08 

realizac

ija 

Redni 

študij 

07/08 

načrt 

Redni 

študij 

07/08 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

07/08 

načrt 

0 0 0 0 70 62 50 23 75 40 29 110 0 0 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpce se vpiše podatke o številu študentov. Za študijsko leto 2007/2008 je treba upoštevati podatke, poslane Ministrstvu 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov. 

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in primerjava z načrtom 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

reali

zacij

a 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

reali

zacij

a 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiz

acija 

Leto 

2007 

načrt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpce se vpiše podatke o številu študentov. Za študijsko leto 2007 je treba upoštevati podatke, poslane Ministrstvu za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

 

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007 
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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 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizac

ija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizacij

a 

Leto 2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 2007 

realizacija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizac

ija 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realiza

cija 

Leto 

2007 

načrt 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navodilo za izpolnjevanje tabele: V stolpce se vpiše podatke o številu študentov. Za študijsko leto 2006/2007 je treba upoštevati podatke, poslane Ministrstvu 

za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Upoštevajo se prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov. 

 

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008 

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 07/08 

načrt 

Študijsko 

leto 

07/08 

realizacij

a 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizacij

a 

Študijsko 

leto 07/08 

načrt 

Študijsko 

leto 

07/08 

realizacij

a 

Leto 

2007 

načrt 

Leto 

2007 

realizacij

a 

1. skupina 70 62 70 62 40 75 40 75 

2. skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov in novih študijskih programov 1. stopnje. 
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Navodilo: Podatke iz tabele 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. 

Raziskovalna dejavnost 

 

Tabela 9: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2007 in primerjava z načrtom 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov v 

letu 2007 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konfe

renc v letu 2007 

Št. drugih 

projektov v 

letu 2007 Število 

Št. 

FTE 

letno 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letno 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letno 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letno 

Števil

o 

Št. 

FTE 

letno 

Stanje 

31.12.07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Št. novih 

projektov 

v letu 07 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je oz. jih bo organiziral 

visokošolski zavod. Šteje se vse programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2007 se šteje tudi programe, ki se 

iztečejo 31.05.07). 
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Priloga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO 

ZA LETO 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorna oseba za pripravo poročila: 

Mitja Sevšek, univ. dipl. ekon. 
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10 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

10.1 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). 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 2007 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 kontaktnih 

ur pri izvajanju posameznih študijskih programov. Za izvajanje javne službe zavod tako 

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

prispevke za študij, šolnine za izredni študij, druge prihodke neposredno vezane na študij.  

 

 

10.2 Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom 

 

10.2.1 Bilanca stanja 

 

Visokošolski zavod je skladno s SRS 36 pripravil Bilanco stanja na dan 31.12.2007.  Izkaz je 

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

 

 

Neopredmetena sredstva 

         

 Leto 2007 Leto 2006 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. 

AKTIVNE 

2.540,32 0,00 

ČASOVNE RAZMEJITVE     

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 2.540,32 0,00 

razmejitve     

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 
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V letu 2007 je MFDPŠ nabavil za 2.540,32 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. V prejšnjem letu zavod ni izkazoval 

neopredmetenih sredstev, saj je z opravljanjem dejavnosti začel šele v letu 2007 ter tako 

sredstva s katerimi razpolaga v celoti nabavil v tem letu.    

 

Vire financiranja je fakulteta zagotovila iz lastnih sredstev (ustanovitelj). 

 

 

Opredmetena osnovna sredstva 

       

 Leto 2007 Leto 2006 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 11.443,29 0,00 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 11.443,29 0,00 

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 

 

MFDPŠ izkazuje za 11.443,29 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, kar je neodpisana 

vrednost opreme nabavljene v letu 2007. Oprema se vrednoti po nabavni vrednosti ter 

amortizira skladno s predpisano amortizacijsko stopnjo. Pod postavko »oprema« izkazujemo 

računalnike in pisarniško opremo.  

 

Vire financiranja je fakulteta zagotovila iz lastnih sredstev, ustanovitelj. 

 

V prejšnjem letu zavod ni izkazoval opredmetenih sredstev, saj je z opravljanjem dejavnosti 

začel šele v letu 2007 ter tako sredstva s katerimi razpolaga v celoti nabavil v tem letu.    

 

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

 

 

Kratkoročna sredstva in AČR 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 58.238,31 8.270,94 

      

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA 

PRODAJO 

0,00 0,00 

II. ZALOGE 0,00 0,00 

      

III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 24.476,72 78,25 

1. Kratkoročen poslovne terjatve do kupcev 2.914,00 0,00 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 21.562,72 78,25 

      

IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.561,26 7.511,26 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 
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2. Kratkoročna dana posojila 1.561,26 7.511,26 

3. Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 

      

V. DENARNA SREDSTVA 32.200,33 681,43 

      

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

166,17 0,00 

      

 

 

MFDPŠ ne izkazuje zalog. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve v višini 2.914,00 izhajajo iz neporavnanih šolnin za izredni 

študij oz. prispevkov za študij za tekoče študijsko leto. Popravkov terjatev zavod še ni delal, 

saj so terjatve nastale v letu 2007 ter bodo predvidoma izterjane v prihodnjem letu. Terjatev v 

višini 21.562,72 EUR je terjatev MFDPŠ do MVZT za dotacijo na podlagi koncesijske 

pogodbe in zahtevka za december 2007, ki zapade v plačilo januarja 2008. 

 

Zavod je na dan 31.12.2007 razpolagal s 32.200,33 EUR denarnih sredstev. Stanje na odprtem 

TRR pri Banki Celje d.d. na dan 31.12.2007 znaša 32.017,02 EUR, v blagajni pa 183,31 

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 

166,17 EUR (naročnine za leto 2007). 

 

 

Ustanovitveni vložek 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

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 

 

Ustanovitveni vložek je vložek ustanovitelja (MRKSI) ob ustanovitvi zavoda v višini 

8.345,85 EUR. 

 

 

 Presežek prihodkov oziroma odhodkov 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

B.  PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA 

ODHODKOV 

-49.439,50 

 

56.298,77 

1. Presežek prihodkov 0,00 0,00 

2. Presežek odhodkov 49.439,50 56.298,77 

3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 
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Presežek prihodkov in odhodkov je bilančna kategorija, kjer izkazujemo saldo presežka 

odhodkov upoštevajoč poslovni izid v letu 2006, ko je zavod realiziral presežek odhodkov ter 

poslovni izid v letu  2007, ko je zavod realiziral presežek prihodkov. V tekočem letu je zavod 

realiziral presežek prihodkov nad odhodkom v višini 6.859,27 EUR. Presežek prihodkov 

rezultat zamika pri izvedbi študijskih programov,  ki so s klasično izvedbo (po urniku) začeli 

šele v zadnji tretjini oktobra, saj so bili uvodni tedni namenjeni delavnicam za uvajanje v 

študij (računalniška pismenost, pisanje strokovnih besedil), sredstva pa zavod prejema v 

enakih mesečnih obrokih, ter odlog pri plačilu operativnih stroškov prostora.  

 

 

Poslovne in finančne obveznosti 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 76.140,49 56.223,86 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 16.282,90 20.113,50 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 10.497,62 0,00 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 49.359,97 36.110,36 

      

D. FINANČNE OBVEZNOSTI 6.250,00 0,00 

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 6.250,00 0,00 

 

MFDPŠ izkazuje poslovne obveznosti v višini 76.140,49 EUR, pri čemer obveznosti do 

dobaviteljev znašajo 16.282,90 EUR in so rezultat prejetih računov dobaviteljev, ki zapadejo 

v januarju ter obveznost do ustanovitelja za opravljene storitve v letu 2006, ki bodo skladno z 

dogovorom poravnane v letu 2008. Obveznosti do zaposlencev in druge kratkoročne 

obveznosti pa izhajajo iz stroškov zaposlenih za plače za december 2007 skupaj z dajatvami 

ter obveznosti iz avtorskih in podjemnih pogodb, ki v večji meri izhajajo za delo v decembru 

2007, delno pa iz preteklega leta, ter bodo skladno z dogovorom poravnane v letu 2008. 

 

Zavod izkazuje obveznost v višini 6.250,00 EUR za dobljena kratkoročna posojila. Posojila 

bodo vrnjena v letu 2008. 
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

31.091,25 0,00 

 

Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujemo odložene prihodke iz naslova 

zaračunanih šolnin in prispevkov ob vpisu za študijsko leto 2007/2008, odhodki pa še niso 

nastali. Prihodki so razdeljeni na podlagi časovne komponente in bodo porabljeni na podlagi 

nastanka odhodkov v letu 2008. 

 

Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij, prav tako ne izven bilančnih postavk. 

 

10.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

 

Zavod je skladno s SRS 36 pripravil Izkaz poslovnega izida za čas od 1.1.2007 do 

31.12.2007.  Izkaz je pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v 

nadaljevanju. 

 

PRIHODKI 

 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 

 Leto 2007 Leto 2006 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti 

negospodarskih 

    

javnih služb    (1+2+3-4) 112.310,15 0,00 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 76.192,40 0,00 

1a) Prihodki od MVZT za izvajanje študijske dejavnosti 64.184,51 0,00 

1b) Prihodki od MVZT za razvojne naloge 6.967,00 0,00 

1c) Prihodki iz naslova drugih sredstev javnih financ 5.040,89 0,00 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti 

negospodarskih javnih služb 

36.117,75 0,00 

2a) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (dodiplomski) 10.907,75 0,00 

2b) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (podiplomski) 18.150,00 0,00 

2c) Prihodki iz naslova prispevkov ob vpisu 4.275,00 0,00 

2d) Drugi prihodki iz opravljanja javne službe 2.785,00 0,00 

3. Povečanja vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

0,00 0,00 

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 

proizvodnje 

0,00 0,00 

 

 

Zavod je iz naslova koncesijske pogodbe za izvedbo dodiplomskega študijskega programa 

Ekonomija v sodobni družbi realiziral 64.184,51 EUR prihodkov, za izvedbo 

koncesioniranega programa 2. stopnje zavod v letu 2007 še ni realiziral prihodkov.  
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Prihodki iz naslova razvojnih nalog znašajo 6.967,00 EUR, prihodki iz drugih sredstev javnih 

financ pa so prihodki za mednarodno izmenjavo v okviru programa SOCRATES-ERASMUS. 

 

Skupaj je MFDPŠ v letu 2007 realiziral za 76.192,40 EUR prihodkov iz sredstev javnih 

financ.    

 

Iz prihodkov za izvajanje javne službe (študijskih programov) je na trgu MFDPŠ realizirala za 

48.942,75 EUR, pri čemer 10.907,75 EUR odpade na šolnine za izredni študij 1. stopnje 

(ESD) ter 18.150,00 EUR na šolnine za izredni študij 2. stopnje (MZ). Iz naslova prispevkov 

ob vpisu je fakulteta realizirala 4.275,00 EUR prihodkov ter 2.785,00 EUR za izvedbo 

diferencialnih izpitov ter vlog za priznavanje znanj in spretnosti. 

 

 

Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 

 

MFDPŠ v letu 2007 ni imela prihodkov iz lastne dejavnosti. 

 

 

Finančni prihodki in drugi prihodki 

 

 Leto 2007 Leto 2006 

C. Finančni prihodki 112,91 82,01 

Č. Drugi prihodki 3.000,00 0,00 

 

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 oba koncesionirana programa, 

Ekonomija v sodobni družbi (ESD) in Management znanja (MZ) ter skupaj za oba programa 

za izredno izvedbo in za ostale dejavnosti javne službe (diferencialni izpiti, priznavanje znanj 

in spretnosti, razvojne naloge, mednarodno sodelovanje, zagon). Stroški, ki so posredni, so na 

posamezne dejavnosti razdeljeni glede na ključ razdelitve (razdelitev glede na število 

kontaktnih ur, časa trajanja, itd.). Delitev med lastno dejavnostjo in javno službo v letu 2008 

ni bila potrebna, saj tržne lastne dejavnosti še ni opravljala.  
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Stroški materiala 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

redni 

študij 

Skupaj 

izredni 

študij 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

ODPIS DROBNEGA 

INVENTARJA 12,00 12,00 24,00 6,00 32,26 62,26 

STROŠKI 

PISARNIŠKEGA 

MATERIALA IN 

STROKOVNE 

LITERATURE 2.669,33 1.679,90 4.349,23 755,55 1.754,65 6.859,43 

DRUGI STROŠKI 

MATERIALA 146,59 146,59 293,18 73,33 274,52 641,03 

SKUPAJ STROŠKI 

MATERIALA 2.752,75 1.763,32 4.666,41 834,88 2.061,43 7.562,72 

 

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. 

 

Stroški storitev 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

redni 

študij 

Skupaj 

izredni 

študij 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

NAJEMNINE 0,00 0,00 0,00 0,00 476,00 476,00 

POVRAČILA 

STROŠKOV 

ZAPOSLENCEV V 

ZVEZI Z DELOM 139,74 146,44 286,18 88,92 45,82 420,92 

STROŠKI 

PLAČILNEGA 

PROMETA IN 

BANČNIH STORITEV 154,51 154,51 309,02 77,26 151,35 537,63 

STROŠKI 

INTELEKTUALNIH 

IN OSEBNIH 

STORITEV 1.621,95 1.621,95 3.243,90 810,96 0,00 4.054,86 

STROŠKI REKLAME 

IN REPREZENTANCE 816,33 816,33 1.632,66 408,14 10.485,42 12.526,22 

STROŠKI STORITEV 

FIZIČNIH OSEB 11.685,57 8.060,45 19.746,02 7.022,91 12.752,55 39.521,48 

STROŠKI DRUGIH 

STORITEV (telefon, 

poštne storitve, čiščenje) 2.762,09 2.716,08 5.478,17 1.355,66 6.297,47 13.131,30 

SKUPAJ STROŠKI 

STORITEV 17.180,19 13.515,76 30.695,95 9.763,85 30.208,61 70.668,41 
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Stroški storitev skupaj znašajo 70.668,41, 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 kot tudi na stroške do začetka izvajanja programov ter izvedbo seminarja s 

tujim učiteljem v okviru Razvojnih nalog 2007. V okviru stroškov drugih storitev so izkazani 

stroški telefona, poštnih storitev, čiščenja, itd. Stroški intelektualnih storitev nastajajo v 

okviru storitve zunanjega računovodenja. 

 

 

Amortizacija 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

redni 

študij 

Skupaj 

izredni 

študij 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

AMORTIZACIJA 8,24 8,24 16,48 4,12 656,94 677,54 

 

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

mesto zagona, ki ga je financiral ustanovitelj.  

 

Stroški dela 

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

redni 

študij 

Skupaj 

izredni 

študij 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

PLAČE 

ZAPOSLENCEV 11.460,20 8.794,57 20.254,77 3.020,82 0,00 23.275,59 

REGRES ZA LETNI 

DOPUST,POVRAČILA 845,21 1.055,21 1.900,42 343,52 0,00 2.243,94 

DELODAJALČEVI 

PRISPEVKI 1.845,05 1.415,90 3.260,95 486,49 0,00 3.747,44 

DRUGE 

DELODAJALČEVE 

DAJATVE OD PLAČ, 

NAD. 176,48 148,29 324,77 57,04 0,00 381,81 

SKUPAJ STROŠKI 

DELA 14.229,04 11.316,07 25.740,91 3.907,87 0,00 29.648,78 

DRUGI STROŠKI 2,54 2,54 5,08 1,26 0,00 6,34 

 

Fakulteta je v oktobru 2007 (z začetkom izvedbe študijskih programov) začela z aktivno 

politiko zaposlovanja, zato stroški dela iz meseca v mesec rastejo. Večino stroškov dela tako 

odpade na izvedbo študijskih programov, skupaj znaša strošek dela (skupaj s prispevki in 

dajatvami delodajalca) za redni študij za prve tri mesece izvedbe programov 25.740,91 EUR. 

 

Stroški dela tako v skupnih odhodkih zavoda predstavljajo (29.648,78/108.563,79=27,31%). 

Procent si lahko tolmačimo kot relativno visok, saj zavod aktivno zaposluje šele od začetka 

izvedbe programov dalje (oktober 2007) ter bo v naslednjem letu bistveno višji. Povprečna 

bruto plača na zaposlenega v letu 2007 znaša 1.563,52 EUR. Na dan 31.12.2007 fakulteta 

zaposluje 14 zaposlencev, povprečni delež, ki odpade na koncesionirane programe pa je 

približno 20 %.   
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PRESEŽEK PRIHODKOV oz. ODHODKOV  

 

Naziv stroška 

Redni št.  

- ESD 

Redni št. 

- MZ 

Skupaj 

redni 

študij 

Skupaj 

izredni 

študij 

 Druge 

dejavnosti   SKUPAJ 

SKUPAJ STROŠKI 34.345,83 26.779,00 61.124,83 14.511,98 32.926,98 108.563,79 

PRIHODKI IZ 

SREDSTEV JAVNIH 

FINANC 64.184,51 0,00 64.184,51 0,00 12.007,89 76.192,40 

PRIHODKI OD 

OPRAVLJANJA 

DEJAVNOSTI 

JAVNIH SLUŽB 0,00 0,00 0,00 29.057,74 7.060,00 36.117,75 

FINANČNI 

PRIHODKI  7,52 7,52 15,04 3,76 94,11 112,91 

DRUGI FINANČNI 

PRIHODKI IN 

OSTALI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 

SKUPAJ PRIHODKI 64.192,03 7,52 64.199,55 29.061,50 22.162,00 115.423,06 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV oz. 

ODHODKOV 29.846,20 -26.771,48 3.074,72 14.549,52 -10.764,98 6.859,27 

 

 

 

Fakulteta v letu 2007 skupno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.859,27 

EUR. Razlog je predvsem v tem, da je fakulteta začela z redno izvedbo študijskih programov 

po urniku šele v zadnji tretjini oktobra (pred tem uvajalni tedni na bazi delavnic), s tem pa je 

prišlo tudi to zamika zaposlovanja, kot tudi tega, da stroški dela vztrajno rastejo, fakulteta pa 

bo v polnem kadrovskem obsegu delovala nekje v prvi četrtini 2008. Stroški v letu 2008 bodo 

tako bistveno višji, predvsem stroški dela, posledično pa tudi stroški storitve in materiala. 

Zavod v letu 2007 izkazuje za 3.074,72 EUR presežka prihodkov na rednem študiju 

(koncesionirana dejavnost), ki pa bo skladno z načrti porabljen v letu 2008.  

 

Obveznosti za plačilo davka od dohodkov iz pridobitne dejavnosti v letu 2007 nimamo. 

 

 

10.3 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. 
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ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2007 

Namen MVZT ARRS 

Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 

Drugi 

viri 
Skupaj 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 

PRIHODKI 42.797     42.797   42.797 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - 

ODHODKI: 21.873 0 0 21.873 0 21.873 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje 7.368     7.368   7.368 

Prispevki delodajalca  1.186     1.186   1.186 

Drugi osebni prejemki  462     462   462 

Izdatki za blago in storitve 12.708     12.708   12.708 

Davek na izplačane plače 149     149   149 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - RAZLIKA 

MED PRIHODKI IN ODHODKI 20.924 0 0 64.670 0 64.670 

 

 

Fakulteta je v letu 2007 s strani MVZT prejela 42.797 EUR za izvajanje študijskega programa 

1. stopnje. V letu 2007 je MFDPŠ realizirala odlive v višini 21.873 EUR, pri čemer slaba 

polovica odlivov odpade na plačilo stroškov dela - 9.165 EUR. Izdatki za blago in storitve 

znašajo 12.708 in se nanašajo na odlive za podjemne in avtorske pogodbe ter tekoče 

materialne stroške. Presežek sredstev bo porabljen v letu 2008, saj se stroški dela z novimi 

zaposlitvami večajo, kar izhaja tudi iz že realiziranih višjih stroškov dela v decembru 2007 

(zapadlost v plačilu v januarju 2008) . 

 

Delež realiziranih odhodkov za študijskih dejavnosti iz proračunskih sredstev glede na 

finančni načrt za leto 2007 znaša 30%, pri čemer je delež realiziranih odhodkov za sredstva 

MVZT 42 % glede na finančni načrt 2007. Razlika izhaja predvsem iz tega, da fakulteta ni 

realizirala nobenih prihodkov iz proračunskih sredstev lokalnih skupnosti, ki jih je planirala 

pri pripravi finančnega načrta ter jih tako tudi porabila ni. Pri sami porabi sredstev MVZT pa 

je bistvena razlika nastala zaradi nekoliko zakasnjenega zaposlovanja na fakulteti (uvodni 

tedni) ter s tem zamikom nastanka stroškov pri sami izvedbi programa. Predvidoma bodo 

stroški bistveno višji v koledarskem letu 2008. 
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  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2007 

Namen MVZT ARRS 

Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 

Drugi 

viri 
Skupaj 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

– PRIHODKI 0     0   0 

ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

- ODHODKI: 15.284 0 0 15.284 0 15.284 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje 4.980     4.980   4.980 

Prispevki delodajalca  802     802   802 

Drugi osebni prejemki  501     501   501 

Izdatki za blago in storitve 8.887     8.887   8.887 

Davek na izplačane plače 114     114   114 

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PO 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 2. 

STOPNJE - RAZLIKA MED 

PRIHODKI IN ODHODKI -15.284 0 0 -15.284 0 -15.284 

 

 

Zavod v letu 2007 ni prejel sredstev za izvedbo rednega študija na 2. stopnji. Na podlagi 

podeljene koncesije zavod pričakuje priliv v prvi polovici leta 2008. Do 31.12.2007 je 

MFDPŠ realizirala za 15.284 EUR odlivov za stroške. 6.397 EUR odpade na stroške dela za 

zaposlene, 8.887 pa na izdatke za stroške blaga in storitev (podjemne in avtorske pogodbe, 

pisarniški material, tekoči stroški). Presežek odhodkov izkazujemo, ker v letu 2007 fakulteta 

še ni prejela sredstva za izvajanje 2. stopnje s strani MVZT. 

 

Fakulteta ob pripravi finančnega načrta 2007 še ni pridobila koncesije za 2. stopnjo, zato v 

finančni načrt 2007 teh prihodkov ni vključila. Realizirane prihodke v letu 2007 tako ne 

moremo primerjati s finančnim načrtom 2007. 
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RAZVOJNE NALOGE 2007 

 

 

 

Fakulteta je v letu 2007 prejela 6.967 EUR iz naslova Razvojne naloge 2007. Od tega zneska 

je bilo 4.487 EUR namenjeno izboljšanju kakovosti izvedbe programa ESD, 2.480 pa za 

izboljšanje kadrovske sestave fakultete. Sredstva za izboljšanje kadrovske sestave so bila v 

celoti porabljena, za izboljšanje kakovosti pa le delno. Skupaj je bilo tako iz naslova RN 2007 

porabljeno za 3.498 EUR.  

 

 

DRUGE DEJAVNOSTI  

 

Prihodkov za druge dejavnosti fakulteta na podlagi uredbe v letu 2007 ni prejela. 

 

 

10.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti 

 

Fakulteta v letu 2007 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  po denarnem toku v EUR 

  Realizacija 2007 

Namen MVZT ARRS 

Drugi 

proračunski 

viri 

Skupaj 

proračun 

Drugi 

viri 
Skupaj 

RAZVOJNE NALOGE – PRIHODKI 6.967     6.967   6.967 

RAZVOJNE NALOGE - ODHODKI: 3.498 0 0 3.498 0 3.498 

Plače in dodatno pokojninsko 

zavarovanje       0   0 

Prispevki delodajalca        0   0 

Drugi osebni prejemki        0   0 

Izdatki za blago in storitve 3.498     3.498   3.498 

Davek na izplačane plače       0   0 

RAZVOJNE NALOGE - RAZLIKA 

MED PRIHODKI IN ODHODKI 3.469 0 0 3.469 0 3.469 
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10.5 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2007 po virih sredstev 

 

10.5.1 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2007  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  

      64.184,51            61.124,83      100% 100% 

MVZT oz. ARRS 

– sredstva za 

raziskovalno dejavnost 

                   -                           -        0% 0% 

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 

             15,04                         -        0% 0% 

Sredstva od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu (lastna 

dejavnost) 

                   -                           -        0% 0% 

Skupaj       64.199,55            61.124,83      100% 100 
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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. 

 

10.5.2 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2007  po virih sredstev za visokošolski 

zavod: 

 

  Prihodki v 

EUR 

Odhodki v 

EUR 

Prihodki v % Odhodki v % 

MVZT – sredstva 

za izobraževalno 

dejavnost - uredba  

      76.192,40            64.623,20      66% 60% 

MVZT oz. ARRS 

– sredstva za 

raziskovalno dejavnost 

                   -                           -        0% 0% 

Drugi proračunski 

viri (druga ministrstva 

in proračuni lokalnih 

skupnosti) 

                   -                           -        0% 0% 

Evropski 

proračun, razpisi izven 

proračuna RS 

(komunitarni 

programi)* 

        5.040,89                   45,82      4% 0% 

Druga sredstva za 

izvajanje dejavnosti 

javne službe 

      34.189,77            43.894,77      30% 40% 

Sredstva od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu (lastna 

dejavnost) 

                   -                           -        0% 0% 
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Skupaj     115.423,06          108.563,79      100% 100% 

 

 

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. 

 

10.6 Drugo 

 

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

 

10.7 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 31.12.2007   

 Zneski v 

EUR s centi 

 

   
 Tekočega 

leta 

Preteklega leta 

   
SREDSTVA 72.388,09 8.270,94 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 13.983,61 0,00 

   
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

2.540,32 0,00 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 

2.540,32 0,00 

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

   
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 11.443,29 0,00 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 11.443,29 0,00 

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 

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 58.238,31 8.270,94 

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

   
II. ZALOGE 0,00 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 0,00 0,00 

   
III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 24.476,72 78,25 

1. Kratkoročen poslovne terjatve do kupcev 2.914,00 0,00 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 21.562,72 78,25 

   
IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.561,26 7.511,26 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 

2. Kratkoročna dana posojila 1.561,26 7.511,26 

3. Kratkoročni depoziti 0,00 0,00 

   
V. DENARNA SREDSTVA 32.200,33 681,43 

   
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

166,17 0,00 

   
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 72.388,09 8.270,94 

   
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 -49.439,50 -56.298,77 

1. Presežek prihodkov 0,00 0,00 

2. Presežek odhodkov 49.439,50 56.298,77 

3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

   
C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

0,00 0,00 

1. Rezervacije 0,00 0,00 

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

   
Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 76.140,49 56.223,86 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 16.282,90 20.113,50 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 10.497,62 0,00 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 49.359,97 36.110,36 

   
D. FINANČNE OBVEZNOSTI 6.250,00 0,00 

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 6.250,00 0,00 
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E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

31.091,25 0,00 

   
SKUPAJ SREDSTVA 72.388,09 8.270,94 

   
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 72.388,09 8.270,94 

 

 

10.8 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 1.1.2007 do 31.12.2007   

   
 Zneski v EUR s centi 

   
Dolg opis Tekoče leto Preteklo 

leto 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti 

negospodarskih javnih služb (1+2+3-4) 

112.310,15 0,00 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 76.192,40 0,00 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih 

javnih služb 

36.117,75 0,00 

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 opravljanja 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 112,91 82,01 

   
Č. Drugi prihodki 3.000,00 0,00 

   
D. Celotni prihodki (A+B+C+Č) 115.423,06 82,01 

   
E. Stroški blaga, materiala in storitev 78.231,13 56.380,78 
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1. Nabavna vrednost prodanega blaga 0,00 0,00 

2. Stroški materiala 7.562,72 17,52 

3. Stroški storitev 70.668,41 56.363,26 

   
F. Stroški dela 29.648,78 0,00 

1. Plače in nadomestila plač 23.275,59 0,00 

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 3.747,44 0,00 

3. Drugi stroški dela 2.625,75 0,00 

   
G. Amortizacija 677,54 0,00 

1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih 

prihodkov 

0,00 0,00 

2. Druga amortizacija 677,54 0,00 

   
H. Rezervacije 0,00 0,00 

   
I. Drugi stroški 6,34 0,00 

   
J. Finančni odhodki 0,00 0,00 

   
K. Drugi odhodki 0,00 0,00 

   
L. Celotni odhodki (E+F+G+H+I+J+K) 108.563,79 56.380,78 

   
M. Presežek prihodkov (D-L) 6.859,27 0,00 

N. Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti 0,00 0,00 

O. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja (M-N) 6.859,27 0,00 

P. Presežek odhodkov obračunskega obdobja (L+N-D) 0,00 56.298,77 

R. Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

presežka odhodkov ali izbranih stroškov obračunskega 

obdobja 

0,00 0,00 

 

 

 

10.9 Druge priloge 

 

V prilogah prilagamo tabele skladno z navodili in pred pripravljenimi obrazci MVZT: 

 TABELA 1: Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2007 in predhodno leto  

 TABELA 2: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov od 1. 1 .2007 do 31.12.2007 in 

predhodno leto  

 FINANČNO POROČILO 2007: Posebni del 

 FINANČNO POROČILO 2007: Posebni del – po vrstah dejavnosti 

 FINANČNO POROČILO 2007: Posebni del – razdelitev sredstev za študijsko 

dejavnost po študijskih skupinah 

 Stroški na študenta za redni študij za leto 2007 - podatki v letnih poročilih 

visokošolskih zavodov 
 
 
 

 


