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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1.1 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 (2016) in Zakonom o računovodstvu. Računovodski 
izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (2016), in posebej 
Standardom 34 – 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. 
 
Visokošolski zavod prihodke in odhodke za dejavnost javne službe ter lastno dejavnost, kot 
tudi porabo javnih sredstev, razmejuje na podlagi vsebinske obravnave listin, ki so podlaga za 
knjiženje. V koledarskem letu 2016 je zavod realiziral prihodke iz lastne dejavnosti v 
manjšem obsegu, stroški pa so nastali neposredno. Za stroške, kjer vsebinska razdelitev (tudi 
znotraj dejavnosti opravljanja javne službe) ni mogoča (posredni stroški) je bil uporabljen 
ključ razdelitve, izračunan na podlagi števila vpisanih študentov na posamezne študijske 
programe in glede na način študija. Kot prihodke za izvajanje javne službe zavod obravnava 
proračunske prihodke (dotacije na podlagi koncesijskih pogodb) – redni študij, prispevke ob 
vpisu, šolnine za izredni študij ter druge prihodke neposredno vezane na izvajanje študijske 
procesa, kakor tudi prihodke za raziskovalno in razvojno dejavnost, prihodke za mednarodno 
izmenjavo, izvedbo poletne šole, ipd...  
 

1.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

1.2.1 Bilanca stanja 

 

Visokošolski zavod je skladno s SRS 34 pripravil Bilanco stanja na dan 31.12.2016. Izkaz je 
pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v nadaljevanju. 
 
Neopredmetena sredstva 
         

 Leto 2016 Leto 2015 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 
20.744,51 18.350,71 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
20.744,51 18.350,71 

Razmejitve 

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 
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V letu 2016 je MFDPŠ povečala vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev za 2.393.80 
EUR, in sicer v večji meri iz naslova dograditve Podatkovnega skladišča Študent in 
Programske opreme Visokošolski učitelj. Sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti ter se 
amortizirajo skladno s predpisano amortizacijsko stopnjo. Vire financiranja je fakulteta v 
večji meri zagotovila iz tržne dejavnosti. 
 
V prejšnjih letih je fakulteta pridobila mednarodno akreditacijo FIBAA za 2. stopenjski 
program Management znanja, ki jo izkazujemo kot neopredmeteno osnovno sredstvo in 
predstavlja večji del neodpisane vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 
17.363,41 EUR.  
 
Opredmetena osnovna sredstva 
       

 Leto 2016 Leto 2015 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 148,89 2.425,00 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 148,89 2.425,00 

4. Druga opredmetena osnovna 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 148,00 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 računalniško in pisarniško 
opremo.   
 
V tem letu zavod ni nabavil nove opreme.  
 
Z drugimi opredmetenimi sredstvi fakulteta ne razpolaga. 
 
Del osnovnih sredstev (računalniška oprema) je v celoti odpisanih, vendar še vedno 
uporabnih. Povprečna stopnja odpisanosti opreme znaša 99,31 %.  
 
 
 
 
Kratkoročna sredstva in AČR 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 417.205,36 202.566,86 

  0,00 0,00 

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 21.875,42 18.879,11 

II. ZALOGE 0,00 0,00 

2. Proizvodi 19.141,16 18.041,60 

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

4. Trgovsko blago 0,00 0,00 

5. Predujmi za zaloge in storitve 2.734,26 837,51 
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III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 115.378,58 164.157,13 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 11.081,53 27.053,98 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 104.297,05 137.103,15 

      

IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 12.000,33 0,00 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 

2. Kratkoročna dana posojila 0,00 0,00 

3. Kratkoročni depoziti 12.000,33 0,00 

      

V. DENARNA SREDSTVA 267.951,03 19.530,62 

  
 

 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 20.145,86 52.504,93 

   

 
Kot zaloge proizvodov zavod izkazuje knjige, ki so bile izdane v okviru založbe fakultete. Na 
dan 31.12.2016 znaša vrednost teh zalog 19.141,16 EUR in so vrednotene na podlagi metode 
proizvajalnih stroškov.  
 
Kratkoročne poslovne terjatve v višini 11.081,53 EUR delno izhajajo iz neporavnanih šolnin za 
izredni študij oz. prispevkov ob vpisu. Terjatve se nanašajo v večji meri na tekoče študijsko 
leto in delno niti še niso zapadle, zato ni bilo potrebe po popravkih terjatev. Zavod redno 
skrbi za izterjavo terjatev po redni poti (opominjanje), v primeru trajne neodzivnosti, pa 
zavod skladno s presojo dejstev ali sproži sodno izterjavo ali pa zaradi neizterljivosti terjatve 
odpiše. Skupno višino terjatev v znesku 115.378,58 EUR predstavljajo še terjatve MFDPŠ za 
dotacije na podlagi koncesijske pogodbe za izvedbo študijskih programov, in sicer 76.972,34 
EUR ter terjatve za financiranje raziskovalnih projektov v višini 11.093,82 EUR, ki bodo 
poravnane skladno s pogodbo. Preostali znesek v višini 27.015,37 EUR predstavlja terjatev za 
vračilo DDV, terjatev za obresti, terjatve za boleznine in terjatve za odtegljaje pri plačah 
(odprte na presečni dan). 
 
MFDPŠ je na dan 31. 12. 2016 razpolagala s 267.951,03 EUR denarnih sredstev. Stanje na 
odprtem TRRju na dan 31. 12. 2016 je znašalo 267.756,71 EUR, v blagajni pa je bilo 194,32 
EUR. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve za vnaprej plačane stroške izkazujemo v višini 
20.145,86 EUR, in sicer za razmejene tekoče stroške, kjer prihodke pričakujemo v naslednjem 
letu. 
 
Ustanovitveni vložek 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

A. USTANOVITVENI VLOŽEK 0,00 0,00 

1. Ustanovitveni vložek 0,00 0,00 

2. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

 

Ustanovitveni vložek ustanovitelja (MRKSI) skladno s SRS fakulteta ne izkazuje. 



Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 

6 

 

 
Presežek prihodkov oziroma odhodkov 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

B.  PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV 
3.102,29 -8.003,11 

1. Presežek prihodkov 3.102,29 1.595,24 

2. Presežek odhodkov 0,00 9.598,35 

3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 

 

Presežek prihodkov in odhodkov je bilančna kategorija, kjer izkazujemo saldo presežka 
odhodkov upoštevajoč poslovni izid v preteklih letih ter poslovni izid v letu 2016. V letu 2016 
je zavod realiziral čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.105 EUR (po davkih). 
Vzroki za izkazan minimalni presežek so opredeljeni v poglavju »presežek prihodkov oz. 
odhodkov«.  
 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

Č. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 171.367,77 34.354,30 

1. Rezervacije 0,00 0,00 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 84.277,11 34.354,30 

 

MFDPŠ je tudi v letošnjem letu oblikovala dolgoročne pasivne razmejitve prihodkov za 
bodoče odhodke vezane na t.i. absolventski staž za generacije študentov na rednem in 
izrednem študiju, ki bodo le-tega vpisale predvidoma kasneje kot v naslednjem letu ter za 
projekte, katerih sredstva bodo predvidoma porabljena kasneje kot v letu 2017. 
 

 
Poslovne in finančne obveznosti 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 107.009,93 143.308,47 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 13.402,22 37.418,87 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 37.684,87 49.428,38 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 55.922,84 56.461,22 

    

D. FINANČNE OBVEZNOSTI 0,00 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 0,00 0,00 

 

MFDPŠ izkazuje poslovne obveznosti v višini 107.009,93 EUR, pri čemer obveznosti do 
dobaviteljev znašajo 13.402,22 EUR in so v pretežni meri rezultat prejetih računov 
dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. Obveznosti do zaposlencev in druge 
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kratkoročne obveznosti pa izhajajo iz stroškov zaposlenih za plače za december 2016 skupaj 
z dajatvami ter obveznosti iz podjemnih in avtorskih pogodb.  
 
Zavod nima finančnih obveznosti. 
 
Delež kratkoročnih obveznosti (brez pasivnih časovnih razmejitev) v kratkoročnih sredstvih 
(brez aktivnih časovnih razmejitev) znaša 25,65 %. 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
263.855,29 106.187,84 

 

Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujemo odložene prihodke iz naslova 
zaračunanih šolnin, prispevkov ob vpisu za študijsko leto 2016/2017 ter prihodkov iz 
opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti, kjer odhodki še niso nastali. Oblikovane so 
tudi kratkoročne pasivne časovne razmejitve za študente, ki bodo v naslednjem koledarskem 
letu vpisali t.i. absolventski staž, skladno s tem pa bodo nastali tudi stroški.  Prihodki so 
razdeljeni na podlagi časovne komponente in bodo porabljeni v letu 2017 na podlagi 
nastanka odhodkov po posameznem segmentu oblikovanih razmejitev. Delež kratkoročnih 
razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 71,15 %. 
 
Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.  
 
Kot izven bilančno postavko izkazuje le odobreni limit na TRR v višini 47.000,00 EUR, ki pa na 
dan 31.12.2016 ni koriščen. 
 

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

Zavod je skladno s SRS 34 pripravil Izkaz poslovnega izida za čas od 1.1.2016 do 31.12.2016.  
Izkaz je pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v 
nadaljevanju. 
 
 
PRIHODKI 
 
Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 

 Leto 2016 Leto 2015 
 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih     

javnih služb    1.159.243,25 1.362.612,23 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.077.911,47 1.267.994,34 

1a) Prihodki od MIZŠ za izvajanje študijske dejavnosti 886.456,90 945.074,09 

1b) Prihodki za raziskovalno dejavnost 153.955,86 292.169,68 

1c) Prihodki iz naslova drugih sredstev javnih financ 37.498,71 30.750,57 
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2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 81.331,78 94.617,89 

2a) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (1. stopnja) 29.064,72 28.903,54 

2b) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (2. in 3. stopnja) 25.095,90 13.315,42 

2c) Prihodki iz naslova prispevkov ob vpisu 17.711,99 17.260,33 

2d) Drugi prihodki iz opravljanja javne službe 9.459,17 35.138,60 

 
Zavod je iz naslova koncesijske pogodbe za izvedbo študijskih programov Ekonomija v 
sodobni družbi (ESD), Poslovanje v sodobni družbi (PSD) in Management znanja (MZ) ter 
sofinanciranje doktorskega študija realiziral 886.456,90 EUR prihodkov (upoštevaje 
oblikovane razmejitve).  
 
Za raziskovalno dejavnost namenjeni prihodki iz naslova raziskovalnih projektov ter ostalih 
dejavnosti v okviru raziskovanja so znašali 153.955,86 EUR. 
 
Prihodki iz drugih sredstev javnih financ v višini 37.498,71 EUR pa so prihodki za 
mednarodno izmenjavo v okviru programa ERASMUS, Leonardo da Vinci, sredstev za 
gostujoče učitelje, sredstva v okviru razvojnih nalog ter interesno dejavnost študentov. 
 
Skupaj je MFDPŠ v letu 2016 realizirala za 1.159.243,25 EUR prihodkov iz sredstev javnih 
financ.    
 
Iz prihodkov za izvajanje javne službe (šolnina za izredni študij) je MFDPŠ na trgu realizirala 
za 54.160,62 EUR prihodkov, od tega 29.064,72 EUR za šolnine na 1. stopnji (ESD in PSD) ter 
25.095,90 EUR na šolnine za izredni študij na 2. in 3. stopnji (MZ, VKI in MRK). Iz naslova 
prispevkov ob vpisu je fakulteta realizirala 17.711,99 EUR prihodkov ter 9.459,17 EUR drugih 
prihodkov iz naslova izvajanja javne službe - za izvedbo diferencialnih izpitov, vlog za 
priznavanje znanj in spretnosti, vseživljenjsko učenje, itd…. 
 
 
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 47.017,42 106.792,15 

 
 
MFDPŠ je v letu 2016 realizirala prihodke iz lastne dejavnosti na trgu v višini 47.017,42 EUR. 
Gre za prihodke iz dejavnosti založbe, mednarodne znanstvene konference MakeLearn in 
drugih prihodkov na trgu. 
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Finančni prihodki in drugi prihodki 
 

 Leto 2016 Leto 2015 

C. Finančni prihodki 
1,18 1,76 

Č. Drugi prihodki 
1.609,38 1.002,29 

 
Finančni prihodki izhajajo iz obresti za prosta denarna sredstva in obračunanih zamudnih 
obresti za neplačane obveznosti, drugi prihodki pa iz naslova stotinske izravnave in donacij.  
 
 
ODHODKI 
 
V okviru odhodkov prikazujemo stroške razdeljene na posamezne oblike izvajanja javne 
službe, pri čemer posebej prikazujemo realizirane stroške za izvedbo študijske dejavnosti, za 
raziskovalno in razvojno dejavnost ter za ostale dejavnosti (diferencialni izpiti, prispevek ob 
vpisu, priznavanje znanj in spretnosti, mednarodno sodelovanje, založba, znanstvena 
konferenca ipd.). Stroški, ki so posredni (jih ni mogoče opredeliti kot strošek posamezne 
dejavnosti), so na posamezne dejavnosti razdeljeni glede na ključ razdelitve. Delitev 
posrednih stroškov med lastno dejavnostjo in javno službo v letu 2016 ni bila potrebna, saj 
se je lastna tržna dejavnosti opravljala v manjšem obsegu, stroški pa so bili določljivi. 
 
Stroški materiala 
 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 223,39 0,00 0,00 223,39 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 
IN STROKOVNE LITERATURE 2.834,75 0,00 1.568,38 4.403,13 

DRUGI STROŠKI MATERIALA, 
OBRATOVALNI STROŠKI 28.685,40 0,00 14.193,82 42.879,22 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA IN 
OBRATOVALNI STROŠKI  31.743,54 0,00 15.762,20 47.505,74 

 
 
Stroški materiala so nastajali skladno s potrebo fakultete za zagotovitev normalnega 
poslovanja ter stroškovno racionalno izvedbo študijskih programov, pri čemer največji 
strošek predstavljajo obratovalni stroški.  
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Stroški storitev 
 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

NAJEMNINE 87.109,40 331,81 5.098,28 92.539,49 

POVRAČILA STROŠKOV 
ZAPOSLENCEV V ZVEZI Z DELOM 6.422,58 5.197,18 11.395,77 23.015,53 

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN 
BANČNIH STORITEV, ZAV. PREMIJE 5.163,98 0,00 138,71 5.302,69 

STROŠKI INTELEKTUALNIH IN 
OSEBNIH STORITEV 103.554,84 29.384,09 5.931,00 138.869,93 

STROŠKI REKLAME IN 
REPREZENTANCE 25.815,45 1.619,87 5.560,46 32.995,78 

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB 126.794,44 2.082,19 5.004,11 133.880,74 

STROŠKI DRUGIH STORITEV (telefon, 
poštne storitve, čiščenje, varovanje, 
izobraževanja, študentski 
servis,internet, transport) 54.132,01 8.329,87 11.416,84 73.878,72 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 408.992,70 46.945,01 44.545,17 500.482,88 

 
Stroški storitev skupaj znašajo 500.482,88 EUR. Znotraj stroškov storitev večjo postavko 
predstavljajo stroški storitev fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji), ki so nižji 
od stroškov preteklega leta. Stroški se v večji meri nanašajo na izvedbo študijskih programov. 
Povračila stroškov zaposlencem so v letu 2016 znašala 23.015,53 EUR, kar je manj kot v letu 
2015. V okviru stroškov drugih storitev so izkazani stroški telefona, poštnih storitev, čiščenja, 
študentskega servisa, interneta itd. Stroški intelektualnih storitev nastajajo v okviru storitve 
zunanjega računovodstva, pravnih storitev in svetovanja in so prav tako nižji od stroškov 
prejšnjega leta. V letu 2016 so stroški najemnin znašali 92.539,49 EUR in so nižji od stroškov 
v letu 2015. 
 
Amortizacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

AMORTIZACIJA OPREME 0,00 3.258,39 198,00 3.456,39 

AMORTIZACIJA 0,00 3.258,39 198,00 3.456,39 
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Amortizacija je izračunana za sredstva v lasti zavoda in v večji meri bremeni raziskovalno 
dejavnost za sredstva, ki so bila nabavljena iz sredstev namenjenih raziskovanju, dodatno pa 
stroškovna mesta drugih virov.    
 

Stroški dela 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

PLAČE ZAPOSLENCEV 388.390,45 75.367,20 7.407,64 471.165,29 

REGRES ZA LETNI 
DOPUST,POVRAČILA, NADOMESTILA 38.509,63 2.942,67 3.857,23 45.309,53 

DELODAJALČEVI PRISPEVKI 62.558,93 7.865,44 1.193,98 71.618,35 

SKUPAJ STROŠKI DELA 489.459,01 86.175,31 12.458,85 588.093,17 

 
 

Večina stroškov dela odpade na izvedbo študijskih programov, skupaj znaša strošek dela v 
okviru študijske dejavnosti 489.459,01 EUR.  
 
Glede na lansko leto so stroški dela, ki odpadejo na izvajanje študijske dejavnosti malenkost 
nižji, prav tako skupni stroški dela za celotno fakulteto. Razloge najdemo predvsem v dejstvu, 
da je bilo v letu 2016 manj poslovanja na razvojno raziskovalnih projektih v primerjavi z 
letom 2015. 
 

Stroški dela v skupnih odhodkih zavoda predstavljajo (588.093,17 EUR / 1.194.744,76 EUR) =  
49,22 %), kar je malenkost več kot lani. Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 71.051 EUR, 
celotni odhodki na zaposlenega pa 70.279 EUR, kar je primerljivo z lanskim letom.  
 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV oz. ODHODKOV  

 

Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

SKUPAJ ODHODKI 937.108,21 163.497,96 94.138,59 1.194.744,76 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 
FINANC 886.456,90 153.955,86 37.498,71 1.077.911,47 

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB 54.160,62 933,98 26.237,18 81.331,78 

FINANČNI PRIHODKI in DRUGI 
PRIHODKI 1,47   1.609,09 1.610,56 

PRIHODKI IZ TRGA 0,00 6,01 47.011,41 47.017,42 
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SKUPAJ PRIHODKI 940.618,99 154.895,85 112.356,39 1.207.871,23 

PRESEŽEK PRIHODKOV oz. 
ODHODKOV 3.510,78 -8.602,11 18.217,80 13.126,47 

 
Fakulteta v letu 2016 skupno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.126,47 
EUR.  
 
Pri izvajanju študijske dejavnosti fakulteta izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki delno 
odpade na izredni študij, delno pa na redni študij, in skupaj znaša 3.510,78 EUR. Presežek 
prihodkov bo namenjen pokrivanju presežkov odhodkov v naslednjih letih. Presežek 
odhodkov iz raziskovanja je rezultat neenakomernega nastajanja stroškov in bo pokrit iz 
predvidenega presežka prihodkov naslednjega leta, po potrebi pa iz presežka prihodkov na 
trgu. Presežek prihodkov iz drugih dejavnosti je v večji meri rezultat preveč oblikovanih 
razmejitvah v preteklem letu.  
  
Obveznosti za plačilo davka od dohodkov iz pridobitne dejavnosti v letu 2016 izkazujemo v 
višini 2.021 EUR. 
 
 

1.3 Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu je namenjen posrednim uporabnikom proračuna, kar pa 
MFDPŠ ni. Iz tega razloga in skladno z navodilom MIZŠ obrazca ne prilagamo. MFDPŠ v letu 
2016 ni izplačeval delovne uspešnosti iz javnih virov. 
 

1.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

O prejetih in porabljenih namenskih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije poročamo 
skladno z navodili MIZŠ 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 
 

 

REDNI ŠTUDIJ  - 
1.stopnja 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva iz 
državnega 
proračuna 

iz EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva iz 
proračuna 

EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 614.806 
  

19.638 
   

ODHODKI 612.405 0 0 19.592 0 0 0 

Plače in dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje 250.308 

  
8.007 0 0 0 

Prispevki delodajalca  40.317 0 0 1.290 0 0 0 

Drugi osebni prejemki  24.877 0 0 796 0 0 0 

Izdatki za blago in 
storitve 296.903 0 0 9.499 0 0 0 

Drugo 0  0  0  0  0  0  0  

RAZLIKA MED 
PRIHODKI IN ODHODKI 2.401  0  0  46  0  0  0  

 
 

Fakulteta je v letu 2016 s strani MIZŠ prejela 614.806 EUR (sredstva financiranja razdeljena 
na podlagi internega ključa razdelitve prihodkov s strani koncesije) za izvajanje študijskih 
programov 1. stopnje (ESD in PSD) ter dodatno še 19.638 EUR iz naslova drugih prihodkov 
povezanih z izvajanjem študijske dejavnosti. Prilivi v letu 2016 so za 1,85 % višji od prilivov v 
letu 2015, odlivi pa za 12,83 %, in sicer oboje zaradi spremenjenega internega ključa o 
razdelitvi prihodkov in odhodkov znotraj koncesijskih sredstev za izvajanje 1. in 2. stopnje 
rednega študija (ključ postavljen na osnovi števila vpisanih).  V letu 2016 je MFDPŠ iz naslova 
izvajanja študijske dejavnosti  realizirala odlive v višini 631.997.405 EUR, pri čemer odpade 
na plačilo stroškov dela 325.595 EUR. Odstotek odlivov za stroške dela je 51,52 % glede na 
skupne odlive. Izdatki za blago in storitve znašajo 296.903EUR in se nanašajo na odlive za 
podjemne in avtorske pogodbe za izvedbo študijske dejavnosti (70.214 EUR), tekoče 
materialne stroške in odlive za opravljene storitve. Presežek prilivov nad odlivi je 2.447 EUR 
in bo porabljen za pokritje presežka odlivov na študijskem programu 2. stopnje (hkrati 
namreč izkazujemo presežek odlivov v približno isti višini (-2.141 EUR) pri izvajanju rednega 
študijskega programa 2. stopnje , ki je prav tako financirani na podlagi koncesijske pogodbe s 
strani MIZŠ- fakulteta sama določi interni ključ po katerem se razdelijo sredstva med obe 
stopnji koncesioniranih programov.  
 
Realizirani odlivi za dodiplomski redni študij iz proračunskih sredstev so glede na finančni 
načrt za leto 2016 za 0,86 % manjši od planiranih, znesek realiziranih prilivov iz proračuna za 
študijske programe 1. stopnje pa presega planirano za 0,65 %.  
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REDNI ŠTUDIJ – 2. stopnja 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva iz  
proračuna 
iz sredstev 

EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračun

a EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 308.862 0 0 11.506  0 0 0 

ODHODKI 310.931 0 0 11.578 0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje 

127.054 0 0 4.731 
0 0 0 

Prispevki delodajalca  20.461 0 0 762 0 0 0 

Drugi osebni prejemki  12.004 0 0 447 0 0 0 

Izdatki za blago in storitve 151.412 0 0 5.638 0 0 0 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI -2.069  0  0  -72  0  0  0  

 

Zavod je letu 2016 na podlagi internega ključa za razdelitev prejetih letnih sredstev koncesije 
na SM 2. stopnje rednega študija poknjižil sredstva v višini 308.862 EUR in 11.506 EUR iz 
drugih virov. Do 31.12.2016 je MFDPŠ realizirala za 322.509 EUR odlivov za stroške. 165.459 
EUR odpade na stroške dela za zaposlene, 157.050 EUR pa na odlive za stroške blaga in 
storitev (podjemne in avtorske pogodbe za izvedbo študijske dejavnosti – 29.286,73 EUR, 
pisarniški material, tekoči stroški storitev). Presežek odlivov nad prilivi znaša 2.141 EUR in je 
rezultat interne razdelitve prilivov na obe stopnji študijskih programov. Hkrati namreč 
izkazujemo presežek prilivov v približno isti višini (2.447 EUR) pri izvajanju rednega 
študijskega programa 1. stopnje ter je tako primanjkljaj praktično izravnan iz presežka pri 
izvajanju rednega študija 1. stopnje. 
 

Fakulteta je ob pripravi finančnega načrta 2015 za 1,33 % podcenila prilive s strani MIZŠ za 
izvajanje študijskega programa 2. stopnje, prav tako tudi odhodke za 1,72 %. 
 

IZREDNI ŠTUDIJ 1. in 2. 
stopnja 

 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
iz  

proračuna 
iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračun

a EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI       

25.546 

      

ODHODKI 0 0 0 
23.516 

0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje       

6.764 

      

Prispevki delodajalca        1.089       

Drugi osebni prejemki        468       

Izdatki za blago in storitve       15.195       

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  0  0  

2.030 

0  0  0  
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IZREDNI ŠTUDIJ 3. stopnja 
 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
iz  

proračun
a iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračun

a EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 12.000 0  0 15.919 0 0 0 

ODHODKI 12.418 0 0 3.910 0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 

Prispevki delodajalca  0 0 0 0 0 0 0 

Drugi osebni prejemki   0 0  0 0 0 0 0 

Izdatki za blago in storitve 12.418  0 0 3.910 0  0  0 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI -418  0  0  12.009 0  0  0  

 
Zavod je letu 2016 za izvajanje izrednega študija prejel sredstva v višini 53.465 EUR, in sicer  
iz naslova zaračunanih storitev po ceniku zavoda za izvajanje izrednega študija 1. in 2. 
stopnje 25.465 EUR in 15.919 Eur iz naslova izvedbe programov 3. stopnje ter 12.000 EUR s 
strani MIZŠ na podlagi sofinanciranja doktorskega študija. Do 31. 12. 2016 je bilo realiziranih 
za 39.844 EUR odlivov za stroške. 8.321 EUR odpade na stroške dela za zaposlene, 31.523 
EUR pa na odlive za stroške blaga in storitev (podjemne in avtorske pogodbe za izvedbo 
študijske dejavnosti, pisarniški material, tekoči stroški storitev). Kot odliv smo izkazali tudi 
kratkoročno vezavo sredstev pri poslovni banki v višini 12.000 EUR. Izkazani presežek prilivov 
nad odlivi v višini 13.621 EUR je posledica neenakomernega nastanka stroškov in bo 
namenjen pokrivanju stroškov v naslednjem letu.  
 

Fakulteta je ob pripravi finančnega načrta 2016 malenkost precenila prilive iz izrednega 
študija, prav tako odhodke, kar izvira iz ocene vpisanih študentov v študijskem letu 
2016/2017.   
 

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 

INTERESNA DEJAVNOST 
ŠTUDENTOV 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
iz  

proračuna 
iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračuna 

EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 350             

ODHODKI 350 0 0 0 0 0 0 

Izdatki za blago in storitve  350 
 

          

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 
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Fakulteta je v letu 2016 prejela 350 EUR za obštudijsko dejavnost s strani MIZŠ. Sredstva so 
bila v celoti porabljena v skladu s planom dela 2016.   
 
RAZVOJNE NALOGE 
 

RAZVOJNE NALOGE 
 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
iz 

proračuna 
iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

proračuna 
EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 0 336 0 186.478 0 0 0 

ODHODKI 0 336 0 186.478 0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje 0 0 0 0 0 0 0 

Prispevki delodajalca  0 0 0 0 0 0 0 

Drugi osebni prejemki  0 0 0 0 0 0 0 

Izdatki za blago in storitve 0 0 0 0 0 0 0 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0 336  0  186.478  0  0  0  

 
Fakulteta izkazuje pod postavko razvojne naloge sredstva, ki jih je prejela s strani ARRS za 
izvedbo Promocija SI znanosti, in sicer v višini 336 EUR. Sredstva bodo porabljena v letu 
2017. Med razvojne naloge uvrščamo tudi projekt RoMigSc, ki se je začel izvajati 31.12.2016 
in traja 3 leta. MFDPŠ ima v projektu vlogo kooridnatorja. V letu 2016 smo s strani financerja 
prejeli znesek 186.478 EUR za vseh pet partnerjev. Iz tega naslova tako odlivov še nismo 
realizirali, saj bodo odlivi nastajali v letu 2017 in kasneje. Del sredstev je namenjen tudi za 
ostale pogodbene partnerje v projektu, saj mi kot koordinator prejmemo vsa sredstva in jih 
nato nakažemo dalje v skladu s pogodbami. Kot navedeno zato torej izkazujemo presežek 
prilivov nad odlivi v višini 186.814 EUR in je tudi glavni vzrok za presežek prilivov nad odlivi 
na ravni celotne fakultete.  
 
 V finančnem načrtu za leto 2016 zaradi negotovosti o pridobitvi projekta navedeni prilivi 
niso bili vključeni.   
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

RAZISKOVALNA IN 
RAZVOJNA DEJAVNOST 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 

SPIRIT, JAK 

Sredstva 
iz  

proračuna 
iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračuna 

EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 0 65.499 0 0 90.849 23.452 0 

ODHODKI 0 54.901 0 0 79.084 18.297 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje 0 41.920 0 0 17.902 3.182 0 

Prispevki delodajalca  0 6.791 0 0 2.896 513  0 

Drugi osebni prejemki  0 716 0 0 1.989 391 0 

Izdatki za blago in storitve 0 5.474 0 0 56.297 14.211 0 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0 10.598  0  0  11.765  5.155  0  

 
Fakulteta je za izvajanje raziskovalnih programov skladno s pogodbami v letu 2016 prejela 
sredstva iz proračuna RS v višini 65.499 EUR. Prejela je tudi sredstva iz evropskega proračuna 
(neposredno), in sicer v višini 90.849 EUR, v večji meri ob zaključku 7. OP ter za projekt Heida 
ter sredstva iz drugih virov (delno sofinanciranje projektov) v višini 23.452 EUR. Skupni odlivi 
so znašali 152.287 EUR, pri čemer na stroške plač odpade 76.300 EUR. Presežek prilivov nad 
odlivi znaša 27.520 EUR in je delno namenjen pokrivanju presežka odlivov iz preteklega leta, 
delno pa za pokrivanje odlivov v naslednjem letu. Presežek namreč nastaja iz neusklajenosti 
financiranja in porabe sredstev po posameznih projektih. Prilivi 2016 so v skladu s 
pripravljenim finančnim načrtom 2016 za raziskovanje je v okviru planiranega, prav tako so 
bila ustrezno načrtovana sredstva za odlive. 
 
DRUGE DEJAVNOSTI  
 

DRUGE DEJAVNOSTI 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
iz  

proračuna 
iz 

sredstev 
EU 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračuna 

EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 2.291 
  

25.451 29.926 3.747 0 

ODHODKI 2.291 0 0 19.920 27.238 3.005 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje 1.043 

   
4.623 1.179 0 

Prispevki delodajalca  168 
   

744 190 0 

Drugi osebni prejemki  0 
   

3.577 0 0 

Izdatki za blago in storitve 1.080 
  

19.920 18.294 1.636 0 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  0  0  5.531  2.688  742  0  
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Kot drugo dejavnost izkazujemo pridobljena sredstva iz prispevkov ob vpisu ter druge 
storitve v okviru opravljanja javne službe po veljavnem ceniku zavoda ter sredstva 
pridobljena v okviru mednarodne izmenjave ERASMUS. S strani MIZŠ smo prejeli priliv v 
višini 2.291 EUR, in sicer za izvedbo projekta Info točka za tujce. Realizirani prilivi znašajo 
61.415 EUR, odlivi pa 52.454 EUR. Presežek prilivov na odlivi tako znaša 8.961 EUR, in je 
rezultat prilivov v okviru mednarodne izmenjave preteklega leta, ki smo ga prejeli šele letos. 
Realizacija glede na finančni načrt je nekoliko višja. 
 
TRŽNA DEJAVNOST 
 

TRŽNA DEJAVNOST 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 
SPIRIT, 

JAK 

Sredstva 
proračuna 

iz 
sredstev 

EU 

sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

proračuna 
EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI   4.179 
   

1.400 62.776 

ODHODKI 0 3.052 0 0 0 95 54.010 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje   

     
562 

Prispevki delodajalca    
     

95 

Drugi osebni prejemki    
     

67 

Izdatki za blago in storitve   3.052 
   

95 53.286 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  1.127  0  0  0  1.305  8.766  

 
Fakulteta izkazuje kot tržno dejavnost delovanje založbe in izvedbo mednarodne znanstvene 
konference MakeLearn ter donacije. Prilivi so znašali 68.355 EUR, odlivi pa 57.157 EUR. 
Presežek prilivov znaša 11.198  EUR in bo namenjen razvoju fakultete. 
 
 

1.5 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti (občin) 

 

Fakulteta v letu 2016 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti. 
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1.6 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih sredstev 

 

Denarni tok: 
 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 

(indeks) 

Sestava 
odhodkov 
(indeks) 

Javna služba skupaj 1.442.235 1.202.583 239652 95,5 95,3 

MIZŠ 
938.309 938.395 -86 62,1 74,4 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 70.014 57.953 12061 4,6 4,6 

Druga ministrstva 0 0 0 0 0 

Občinski proračunski viri 
0 0 0 0 0 

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 0 0 0 0 0 

Cenik storitev fakultete: 
sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 98.060 78.516 19544 6,5 6,2 

Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 7. OP, Cmepius in drugi 
projekti iz proračuna EU 307.253 106.322 200931 20,3 8,4 

Drugi viri 28.599 21.397 7202 1,9 1,7 

Trg 67.614 58.846 8768 4,5 4,7 

Skupaj 
1.509.849 1.261.429 248.420 100 100 

 
 

Iz preglednice izhaja,  da je fakulteta večino prilivov realizirala s strani MIZŠ (62,1 %), in sicer 
v večji meri za financiranje izvedbe štirih študijskih programov. Iz sredstev državnih agencij 
(pretežno ARRS) je fakulteta prejela 4,6 % vseh sredstev. Iz opravljanja drugih javnih služb je 
fakulteta prejela 6,5 % vseh sredstev, za izvedbo raziskovalnih projektov in projekta 
RoMigSc, mednarodno izmenjavo (Erasmus) in drugih programov mednarodne izmenjave iz 
sredstev EU, pa 20,3%. Prilivi iz tržne dejavnosti dosegajo 4,5 % vseh prilivov. Med drugimi 
viri izkazujemo tudi tiste prejemke, ki jih je zavod prejel iz trga za izvajanje javne službe. Večji 
del realiziranega presežka prilivov nad odlivi fakultete (248.420 EUR) izhaja iz razvojne 
dejavnost JS, in sicer zaradi dinamike plačila, ki je neusklajena z dinamiko nastajanja odlivov. 
Izredni presežek je rezultat prejeta priliva za izvedbo projekta RoMigSc (186.478 EUR), ki pa 
se še ni začel izvajati v letu 2016, zato bodo odlivi nastajali v letu 2017. V naslednjem letu 
tako v tem delu pričakujemo znatni presežek odlivov. Smiselno enako velja tudi za presežek 
prilivov iz drugih virov. Presežek prilivov bo torej namenjen pokrivanju presežka odlivov nad 
prilivi v preteklih letih ali v naslednjem letu, delno pa tudi razvoju fakultete (tržni viri).  
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Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (denarni tok):  
Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov iz 

trga 

Prihodki od gospodarskih 
družb in samostojnih 
podjetnikov (definicija ZGD) 

3.140 4,64 

Prihodki od javnega sektorja v 
Sloveniji 

1.813 2,68 

Prihodki od najemnin za 
poslovne in druge prostore 

 - 

Prihodki od gospodarskih 
družb iz tujine 

 - 

Drugi prihodki iz mednarodnih 
projektov 

 - 

Drugo 
62.661 92,67 

Skupaj 
 67.614    100 

1.7 Drugo 

 

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

2.1 Bilanca stanja 

 

 
   
 Matična številka: 2213818 
Med. fakulteta za druž. in posl. št Davčna številka: 95628428 
Mariborska cesta 7 Šifra dejavnosti: 85.422 
3000 Celje   

BILANCA STANJA   

na dan 31.12.2016   

   
POSTAVKA Tekočega leta na 

dan 31.12.2016 
Prejšnjega leta na 

dan 31.12.2015 

   
SREDSTVA 458.244,62 275.847,50 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 20.893,40 20.775,71 
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 20.744,51 18.350,71 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

 
 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 20.744,51 

18.350,71 

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

 
 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 148,89 2.425,00 
1. Zemljišča 0,00 0,00 
2. Zgradbe 0,00 0,00 
3. Oprema 148,89 2.425,00 
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 417.205,36 202.566,86 
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO 0,00 0,00 
II. ZALOGE 21.875,42 18.879,11 
1. Material 0,00 0,00 
2. Proizvodi 19.141,16 18.041,60 
3. Nedokončani proizvodi in storitve 0,00 0,00 
4. Trgovsko blago 0,00 0,00 
5. Predujmi za zaloge 2.734,26 837,51 
 

 
 

III. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 115.378,58 164.157,13 
1. Kratkoročen poslovne terjatve do kupcev 11.081,53 27.053,98 
2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 104.297,05 137.103,15 
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IV. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 12.000,33 0,00 
1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 
2. Kratkoročna dana posojila 0,00 0,00 
3. Kratkoročni depoziti 12.000,33 0,00 
 

 
 

V. DENARNA SREDSTVA 267.951,03 19.530,62 
 

 
 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 20.145,86 52.504,93 
 

 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 458.244,62 275.847,50 
 

 
 

A. USTANOVITVENI VLOŽEK 0,00 0,00 
1. Ustanovitveni vložek 0,00 0,00 
2. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 
 

 
 

B.  PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA ODHODKOV 3.102,29 -8.003,11 
1. Presežek prihodkov 3.102,29 1.595,24 
2. Presežek odhodkov 0,00 9.598,35 
3. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 
 

 
 

C. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 84.277,11 34.354,30 
RAZMEJITVE 

 
 

1. Rezervacije 0,00 0,00 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 84.277,11 34.354,30 
 

 
 

Č. POSLOVNE OBVEZNOSTI 107.009,93 143.308,47 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 13.402,22 37.418,87 
3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 37.684,87 49.428,38 
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 55.922,84 56.461,22 
 

 
 

D. FINANČNE OBVEZNOSTI 0,00 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 0,00 0,00 
 

 
 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 263.855,29 106.187,84 
 

 
 

SKUPAJ SREDSTVA 458.244,62 275.847,50 
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 458.244,62 275.847,50 
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2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov  

 
Med. fakulteta za druž. in posl. št Matična številka: 2213818 
Mariborska cesta 7 Davčna številka: 95628428 
3000 Celje Šifra dejavnosti: 85.422 
   
   

      IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                           
za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

 

   
   
   
Dolg opis Tekočega leta Preteklega leta 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti 
negospodarskih javnih služb    (1+2+3-4) 1.159.243,25 1.362.612,23 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.077.911,47 1.267.994,34 
2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti 
negospodarskih javnih služb 

81.331,78 94.617,89 

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) 

47.017,42 106.792,15 

1. Poslovni  prihodki od opravljanja lastne 
dejavnosti 

47.017,42 106.792,15 

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 1,18 1,76 
 

  
Č. Drugi prihodki 1.609,38 1.002,29 
 

  
D. Celotni prihodki (A+B+C+Č) 1.207.871,23 1.470.408,43 
 

  
E. Stroški blaga, materiala in storitev 552.492,86 709.561,42 
1. Nabavna vrednost prodanega blaga 4.504,24 6.903,53 
2. Stroški materiala 47.505,74 45.796,00 
3. Stroški storitev 500.482,88 656.861,89 
 

  
F. Stroški dela 588.093,17 672.887,88 
1. Plače in nadomestila plač 471.165,29 531.420,11 
2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev 71.618,35 89.461,20 
3. Drugi stroški dela 45.309,53 52.006,57 
 

  
G. Amortizacija 3.456,39 60.308,82 
1. Amortizacija, nadomeščena v breme 
dolgoročno odloženih prihodkov 

0,00 0,00 

2. Druga amortizacija 3.456,39 60.308,82 
 

  
H. Rezervacije 0,00 0,00 
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I. Drugi stroški 50.517,26 23.928,36 
 

  
J. Finančni odhodki 2,00 77,15 
 

  
K. Drugi odhodki 183,08 330,06 
 

  
L. Celotni odhodki (E+F+G+H+I+J+K) 1.194.744,76 1.467.093,69 
 

  
M. Presežek prihodkov (D-L) 13.126,47 3.314,74 
 

  
N. Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti 2.021,07 2.391,91 
 

  
O. Čisti presežek prihodkov obračunskega 
obdobja (M-N) 

11.105,40 922,83 

 
  

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

0,00 0,00 

 
 

 
 

 

2.3 Posebni del finančnega poročila  

 

V prilogi: 
 

 Letno poročilo mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije za leto 2016 - 
Posebni del računovodskega poročila 
 

2.4 Druge priloge 

 
V prilogah prilagamo tabele skladno z navodili in pred pripravljenimi obrazci MIZŠ za leto 
2016: 
 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 2016 

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2016 

 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za čas od 1.1.2016 
do 31.12.2016 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za čas 
od 1.1.2016 do 31.12.2016 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za čas od 1.1.2016 do 
31.12.2016 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za čas od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 


