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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 2020 je zavod realiziral prihodke iz tržne 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 ter obseg kontaktnih ur. 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 31.12.2020. Izkaz je 
pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v nadaljevanju. 
 
Neopredmetena sredstva 
          

Leto 2020 Leto 2019 

I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE 
3.306,76 3.870,79 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
3.306,76 3.870,79 

Razmejitve 

2. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 
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V letu 2020 se je zmanjšala vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev MFDPŠ iz razloga 
redne amortizacije, v znesku 192 EUR pa je bila nabavljena nova programska oprema.  
 
Opredmetena osnovna sredstva 
        

Leto 2020 Leto 2019 

II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 28.522,67 9.988,85 

1. Zemljišča 0,00 0,00 

2. Zgradbe 0,00 0,00 

3. Oprema 27.389,90 9.988,85 

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 1.132,77 151,42 

 

MFDPŠ izkazuje za 27.389,90 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 je zavod nabavil za 31.094 EUR nove opreme, vir pa je zgotovil v večji meri iz 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. 
 
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 57,04%.  
 
 
Kratkoročna sredstva in AČR 
  

Leto 2020 Leto 2019 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 585.035,30 638.648,32 

    

I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO   

II. ZALOGE 31.402,37 46.943,60 

3. Proizvodi 29.627,27 28.966,56 

4. Trgovsko blago 0 0,00 

5. Predujmi za zaloge in storitve 1.775,10 17.977,04 

      

III. KRATOROČNE FINANČNE NALOŽBE 290.008,40 174.052,50 

1. Kratkoročne kapitalske naložbe 0,00 0,00 

2. Kratkoročna dana posojila 0,00 0,00 

3. Kratkoročni depoziti 290.008,40 174.052,50 

      

 
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 219.913,04 274.370,01 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 47.161,11 12.155,32 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 172.751,93 262.214,69 
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V. DENARNA SREDSTVA 43.711,49 143.282,21 

    

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 41.019,00 40.976,61 

   

 
Kot zaloge proizvodov zavod izkazuje knjige, ki so bile izdane v okviru založbe fakultete. Na 
dan 31.12.2020 znaša vrednost teh zalog 29.627,27 EUR in so vrednotene na podlagi metode 
proizvajalnih stroškov. Fakulteta na dan 31.12.2020 izkazuje tudi dane predujme v višini 
1.775,10 EUR. Predujmi bodo zaprti z dobavami v letu 2021. 
 
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v višini 47.161,44 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 219.913,04 EUR predstavljajo 
še terjatve MFDPŠ za dotacije na podlagi koncesijske pogodbe za izvedbo študijskih 
programov, in sicer 89.949,42 EUR ter terjatve za financiranje raziskovalnih in razvojnih 
projektov v višini 74.021,60 EUR, ki bodo poravnane skladno s pogodbo. Preostali znesek v 
višini 8.780,91 EUR predstavlja terjatve za boleznine, sredstva za zaščito pred Covid-1 in 
terjatve za odtegljaje pri plačah (odprte na presečni dan). 
 
MFDPŠ je na dan 31. 12. 2020 razpolagala z 43.801,49 EUR denarnih sredstev. Stanje na 
odprtem TRRju na dan 31. 12. 2020 je znašalo 43.320,64 EUR, v blagajni pa je bilo stanje 
480,85 EUR. Zaradi kratkoročnih viškov denarnih sredstev ima fakulteta sklenjenih več 
kratkoročnih depozitnih pogodb v skupni višini 290.008,40 EUR. 
 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve za vnaprej plačane stroške izkazujemo v višini 
41.019,00 EUR, in sicer za razmejene tekoče stroške, kjer prihodke pričakujemo v naslednjem 
letu. 
 
Lastni viri 
  

Leto 2020 Leto 2019 

A  LASTNI VIRI 
109.620,08 81.674,70 

1. Presežek prihodkov 109.620,08 81.674,70 

2. Presežek odhodkov 0,00 0,00 

 

Lastni viri so bilančna kategorija, kjer izkazujemo saldo presežka prihodkov upoštevajoč 
poslovni izid v preteklih letih ter poslovni izid v letu 2020. V letu 2020 je zavod realiziral čisti 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 27.945,38 EUR (po davkih). Vzroki za izkazan 
presežek so opredeljeni v poglavju »presežek prihodkov oz. odhodkov«.  
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
  

Leto 2020 Leto 2019 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.381,96 38.745,09 

1. Rezervacije 0,00 0,00 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 31.381,96 38.745,09 

 

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 2021. 
 

 
Poslovne in finančne obveznosti 
  

Leto 2020 Leto 2019 

C. POSLOVNE OBVEZNOSTI 156.216,94 124.084,38 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 42.459,27 25.964,96 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 69.481,75 60.132,44 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 44.275,92 37.986,98 

  
 

 

Č. FINANČNE OBVEZNOSTI 0,00 232,00 

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 0,00 232,00 

 

MFDPŠ izkazuje poslovne obveznosti v višini 156.216,94 EUR, pri čemer obveznosti do 
dobaviteljev znašajo 42.459,27 EUR in so v pretežni meri rezultat prejetih računov 
dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2021. Obveznosti do zaposlencev in druge 
kratkoročne obveznosti pa izhajajo iz stroškov zaposlenih za plače za december 2020 skupaj 
z dajatvami ter obveznosti iz podjemnih in avtorskih pogodb.  
 
Zavod ne izkazuje več finančnih obveznosti. 
 
Delež kratkoročnih obveznosti (brez pasivnih časovnih razmejitev) v kratkoročnih sredstvih 
(brez aktivnih časovnih razmejitev) znaša 26,70 %. 
 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
  

Leto 2020 Leto 2019 

E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
360.664,75 448.748,40 
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Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve izkazujemo odložene prihodke iz naslova 
zaračunanih šolnin, prispevkov ob vpisu za študijsko leto 2020/2021 ter prihodkov iz 
opravljanja študijske, 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 2021 
na podlagi nastanka odhodkov po posameznem segmentu oblikovanih razmejitev. Delež 
kratkoročnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 69,77 %. 
 
Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.  
 
Zunajbilančnih obveznosti in sredstev zavod ne izkazuje. 
 

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

 

Zavod je skladno s SRS 34 pripravil Izkaz poslovnega izida za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020.  
Izkaz je pripravljen po načelu nastanka dogodka. Dodatna pojasnila podajamo v 
nadaljevanju. 
 
PRIHODKI 
 
Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb  

Leto 2020 Leto 2019 

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih     

javnih služb    1.828.864,48 1.706.616,56 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.665.090,02 1.559.434,80 

1a) Prihodki od MIZŠ za izvajanje študijske dejavnosti 1.144.973,92 1.099.968,49 

1b) Prihodki za raziskovalno dejavnost 433.857,77 395.137,38 

1c) Prihodki iz naslova drugih sredstev javnih financ 86.258,33 64.328,93 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb 163.774,46 147.181,76 

2a) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (1. stopnja) 36.179,00 30.837,23 

2b) Prihodki iz naslova šolnin - izredni študij (2. in 3. stopnja) 85.143,46 79.613,89 

2c) Prihodki iz naslova prispevkov ob vpisu 19.341,54 18.551,33 

2d) Drugi prihodki iz opravljanja javne službe 23.110,46 18.179,31 

 
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 1.144.973,92 EUR prihodkov (razlika glede na 
preteklo leto izhaja tudi iz predhodno oblikovanih in sproščenih razmejitev v letu 2020).  
 
Za raziskovalno dejavnost namenjeni prihodki iz naslova raziskovalnih projektov ter ostalih 
dejavnosti v okviru raziskovanja so znašali 433.857,77 EUR.  
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Prihodki iz drugih sredstev javnih financ v višini 86.258,33 EUR so prihodki za mednarodno 
izmenjavo v okviru programa ERASMUS+, sredstev za gostujoče učitelje, sredstva v okviru 
razvojnih nalog ter interesno dejavnost študentov.  
 
Skupaj je MFDPŠ v letu 2020 realizirala za 1.665.090,02 EUR prihodkov iz sredstev javnih 
financ.    
 
Iz prihodkov za izvajanje javne službe (šolnina za izredni študij) je MFDPŠ na trgu realizirala 
za 121.322,46 EUR prihodkov, od tega 36.179,00 EUR za šolnine na 1. stopnji (ESD in PSD) ter 
85.143,54 EUR na šolnine za izredni študij na 2. in 3. stopnji (MZ in VKI). Iz naslova 
prispevkov ob vpisu je fakulteta realizirala 19.341,54 EUR prihodkov ter 23.110,46 EUR 
drugih prihodkov iz naslova izvajanja javne službe - za izvedbo premostitvenih izpitov, vlog za 
priznavanje znanj in spretnosti, vseživljenjsko učenje, itd…. Prihodki iz naslova šolnin za 
izredni študij so se glede na prejšnje leto nekoliko povečali.  
 
 
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 
  

Leto 2020 Leto 2019 

B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 20.773,96 26.701,77 

 
 
MFDPŠ je v letu 2020 realizirala prihodke iz lastne dejavnosti na trgu v višini 20.773,96 EUR. 
Gre za prihodke iz dejavnosti založbe, mednarodne znanstvene konference MakeLearn&TIIM 
in drugih prihodkov na trgu. Prihodki so nekoliko nižji od prihodkov 2019 predvsem iz razloga 
epidemije Covid-19 in s tem povezanega izpada prihodkov pri izvedbi znanstvene 
konference. 
 
Finančni prihodki in drugi prihodki 
  

Leto 2020 Leto 2019 

C. Finančni prihodki 
22,00    6,94    

Č. Drugi prihodki 
24,98 205,79 

 
Finančni prihodki izhajajo iz obresti za prosta denarna sredstva in obračunanih zamudnih 
obresti za neplačane obveznosti, drugi prihodki pa iz naslova stotinske izravnav.  
 
 
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 (razvojne naloge, prispevek ob 
vpisu, priznavanje znanj in spretnosti, mednarodno sodelovanje, založba, znanstvena 
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konferenca ipd.). Stroški, ki so posredni (jih ni mogoče opredeliti kot strošek posamezne 
dejavnosti), so na posamezne dejavnosti razdeljeni glede na ključe za knjiženje. Delitev 
posrednih stroškov med lastno dejavnostjo in javno službo v letu 2020 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 2.223,23 1.326,14 347,04 3.896,41 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 
IN STROKOVNE LITERATURE 3.641,51 0,00 3.574,07 7.215,58 

DRUGI STROŠKI MATERIALA, 
OBRATOVALNI STROŠKI 30.998,15 78,85 3.203,69 34.280,69 

SKUPAJ STROŠKI MATERIALA IN 
OBRATOVALNI STROŠKI  36.862,89 1.404,99 7.124,80 45.392,68 

 
Stroški materiala so nastajali skladno s potrebo fakultete za zagotovitev normalnega 
poslovanja ter stroškovno racionalno izvedbo študijskih programov in projektov, pri čemer 
največji strošek predstavljajo obratovalni stroški. Realizirani stroški so nekoliko pod ravnijo 
realiziranih v letu 2019. 
 
Stroški storitev 
 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

NAJEMNINE 80.315,15 441,79 5.770,49 86.527,43 

POVRAČILA STROŠKOV 
ZAPOSLENCEV V ZVEZI Z DELOM 422,63 11.669,51 8.456,08 20.548,22 

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN 
BANČNIH STORITEV, ZAV. PREMIJE 4.464,10 0,00 150,57 4.614,67 

STROŠKI INTELEKTUALNIH IN 
OSEBNIH STORITEV 112.675,41 39.336,49 31.676,13 183.688,03 

STROŠKI REKLAME IN 
REPREZENTANCE 58.439,04 6.906,25 4.212,01 69.557,30 

STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB 180.502,07 6.400,24 8.087,24 194.989,55 
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STROŠKI DRUGIH STORITEV (telefon, 
poštne storitve, čiščenje, varovanje, 
izobraževanja, študentski 
servis,internet, transport) 127.123,15 21.397,48 13.933,92 162.454,55 

SKUPAJ STROŠKI STORITEV 563.941,55 86.151,76 72.286,44 722.379,75 

 
Stroški storitev skupaj znašajo 722.379,75 EUR. Znotraj stroškov storitev večjo postavko 
predstavljajo stroški storitev fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji), ki so 
nekoliko nižji od stroškov preteklega leta. Povračila stroškov zaposlencem so v letu 2020 
znašala zgolj 20.548,22 EUR, kar je bistveno manj od stroškov lanskega leta, pri čemer je 
razlog iskati v nerealiziranih programih mobilnosti v tujino in službenih poteh po Sloveniji. 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 ter so nekoliko višji od stroškov 
prejšnjega leta, kar sovpada z višjo realizacijo prihodkov in izvedenih aktivnosti v letu 2020. V 
letu 2020 so stroški najemnin znašali 86.527,43 EUR in so nekoliko nižji od realiziranih 
stroškov v letu 2019. 
 
Amortizacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amortizacija je izračunana za sredstva v lasti zavoda in v večji meri bremeni raziskovalno in 
razvojno dejavnost za sredstva, ki so bila nabavljena iz sredstev namenjenih raziskovanju in 
razvoju, dodatno pa stroškovna mesta drugih virov.    
 

Stroški dela 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

PLAČE ZAPOSLENCEV 514.501,44 130.807,79 18.550,35 663.859,58 

REGRES ZA LETNI 
DOPUST,POVRAČILA, NADOMESTILA 56.549,04 12.951,02 2.031,40 71.531,46 

DELODAJALČEVI PRISPEVKI 81.318,66 20.654,00 2.987,27 104.959,93 

SKUPAJ STROŠKI DELA 652.369,14 164.412,81 23.569,02 840.350,97 

 
 

Naziv stroška 
Študijska 
Dejavnost 

Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   SKUPAJ 

AMORTIZACIJA OPREME 29,04 12.910,95 1.509,36 14.449,35 

AMORTIZACIJA 29,04 12.910,95 1.509,36 14.449,35 
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Večina stroškov dela odpade na izvedbo študijskih programov, skupaj znaša strošek dela v 
okviru študijske dejavnosti 652.369,14 EUR.  
 
Glede na lansko leto so stroški dela, ki odpadejo na izvajanje študijske dejavnosti višji od 
ravni stroškov iz leta 2019, prav tako tudi skupni stroški dela za celotno fakulteto, in sicer iz 
razloga dodatne(ih) zaposlitev, kot posledice povečanega obsega del.  
 

Stroški dela v skupnih odhodkih zavoda predstavljajo (840.350,97 EUR/1.816.236,01 EUR = 
46,27 %), kar je več kot leto prej. Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 102.760 EUR, 
celotni odhodki na zaposlenega pa 100.902 EUR, kar je oboje na ravni podatkov iz leta 2019.  
 
 

Drugi stroški 
Naziv stroška Študijska 

Dejavnost 
Raziskovalna 
dejavnost 

 Druge 
dejavnosti   

SKUPAJ 

DRUGI STROŠKI 

7.451,64 170.065,19 11.979,13 189.495,96 

 
 

Med druge stroške v večji meri uvrščamo stroške, ki nastanejo partnerskim organizacijam v 
okviru projektov raziskovalno razvojne dejavnosti. Stroški so v celoti pokriti s prihodki iz 
istega naslova. 
 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV oz. ODHODKOV  
 

 
Študijska 

dejavnost 
Raziskovalna 

dejavnost 
Druga 

dejavnost SKUPAJ 

SKUPAJ ODHODKI 1.260.679,32 434.945,70 120.610,99 1.816.236,01 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 
FINANC 1.144.973,92 433.857,77 86.258,33 1.665.090,02 

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 
DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB 128.670,46 5.077,46 30.026,54 163.774,46 

FINANČNI PRIHODKI in DRUGI 
PRIHODKI 2,58 20,17 24,23 46,98 

PRIHODKI IZ TRGA 0,00 0,00 20.773,96 20.773,96 

SKUPAJ PRIHODKI 1.273.646,96 438.955,40 137.083,06 1.849.685,42 

PRESEŽEK PRIHODKOV oz. 
ODHODKOV 12.967,64 4.009,70 16.472,07 33.449,41 

 

 
Fakulteta v letu 2020 po obračunskem toku skupno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki 
v višini 33.449,41 EUR.  
 
Pri izvajanju študijske dejavnosti fakulteta izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki v 
celoti odpade na izredni študij in skupaj znaša 12.967,64 EUR. Presežek prihodkov bo 
namenjen pokrivanju presežkov odhodkov v naslednjih letih. Minimalni presežek prihodkov 
iz raziskovanja je rezultat neenakomernega nastajanja stroškov  in bo  namenjen pokrivanju 
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presežka odhodkov preteklih let oz. bo namenjen razvoju fakultete. Presežek prihodkov iz 
drugih dejavnosti bo namenjen pokrivanju presežka odhodkov preteklega leta ter delno tudi 
razvoju fakultete.   
  
Obveznosti za plačilo davka od dohodkov iz pridobitne dejavnosti v letu 2020 izkazujemo v 
višini 5.504,03 EUR.  
 
 

1.3 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. 
 
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 

REDNI ŠTUDIJ  - 1. in 2. 
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 1.104.407 0 0 22.862 0 0 0 

ODHODKI 1.100.575 0 0 22.543 0 0 0 

Plače in dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje 454.504 0 0 9.370    

Prispevki delodajalca  64.626 0 0 1.332    

Drugi osebni prejemki  51.998 0 0 1.087    

Izdatki za blago in 
storitve 529.447 0 0 10.754    

Drugo 0    0     

RAZLIKA MED 
PRIHODKI IN ODHODKI 3.832 0  0  319  0  0  0  

 

Fakulteta je v letu 2020 s strani MIZŠ prejela 1.104.407 EUR za izvajanje študijskih programov 
1. stopnje (ESD in PSD) in 2. stopnje (MZ). Dodatno je fakulteta prejela še 22.862 EUR iz 
naslova drugih prihodkov povezanih z izvajanjem študijske dejavnosti. Prilivi v letu 2020 so za 
5 % višji kot prilivi v letu 2019, odlivi prav tako. V letu 2020 je MFDPŠ iz naslova izvajanja 
študijske dejavnosti na redni način realizirala odlive v skupni višini 1.123.118 EUR, pri čemer 
odpade na plačilo stroškov dela 582.917 EUR. Odstotek odlivov za stroške dela je tako 51,9 % 
glede na skupne odlive. Izdatki za blago in storitve znašajo 540.201 EUR in se nanašajo na 
odlive za podjemne/avtorske pogodbe za izvedbo študijske dejavnosti 104.142 EUR ter 
tekoče materialne stroške in odlive za opravljene storitve v višini 436.059 EUR. Realiziran 
presežek prilivov nad odlivi je 4.151 EUR in bo namenjen pokrivanju obveznosti v letu 2021.  
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Realizirani odlivi za redni študij iz proračunskih sredstev so glede na finančni načrt za leto 
2020 na ravni planiranih, prav tako tudi znesek realiziranih prilivov iz proračuna za študijske 
programe.  
 
 

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 0 0 0 72.154 0 0 0 

ODHODKI 0 0 0 63.251 0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje       17.020       

Prispevki delodajalca        2.386       

Drugi osebni prejemki        1.824       

Izdatki za blago in storitve       42.021       

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  0  0  8.903 0  0  0  

 

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 0 0 0 74.056 0 0 0 

ODHODKI 0 0 0 37.408 0 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje    3.980       

Prispevki delodajalca     522       

Drugi osebni prejemki     221       

Izdatki za blago in storitve    32.685       

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  0  0  36.648 0  0  0  

 
Zavod je v letu 2020 za izvajanje izrednega študija prejela skupna sredstva v višini 146.210 
EUR, in sicer iz naslova zaračunanih storitev po ceniku zavoda za izvajanje izrednega študija 
1. in 2. stopnje 72.154 EUR in 74.056 EUR iz naslova izvedbe programov 3. stopnje. S strani 
MIZŠ na podlagi sofinanciranja doktorskega študija v letu 2020 ni bilo prilivov. Do 31.12.2020 
je bilo realiziranih skupno za 100.659 EUR odlivov za stroške. 25.953 EUR odpade na stroške 
dela za zaposlene, 74.706 EUR pa na odlive za stroške blaga in storitev (podjemne in avtorske 
pogodbe za izvedbo študijske dejavnosti, pisarniški material, tekoči stroški storitev). Izkazani 
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skupni presežek prilivov nad odlivi v višini 45.551 EUR je posledica neenakomernega 
nastanka stroškov in bo namenjen pokrivanju presežkov odlivov iz preteklih let.  
 

Fakulteta je ob pripravi finančnega načrta 2020 znatno podcenila prilive iz izrednega študija, 
in sicer skoraj za 70 %,  hkrati so bili podcenjeni tudi odhodki. Razlika izhaja iz večjega števila 
vpisanih na program 3. stopnje, kot je bilo to sprva ocenjeno.   
 

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 360 0  0 0 0 0 0 

ODHODKI 360 0 0 0 0 0 0 

Izdatki za blago in storitve  360            

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fakulteta je v letu 2020 prejela 360 EUR za obštudijsko dejavnost s strani MIZŠ. Sredstva so 
bila v celoti porabljena v skladu s planom dela 2020.   
 
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 1.716  0 6.866 0 15.000 8.424 0 

ODHODKI 2.137 0 8.548 0 34.868 15.215 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje      11.124 6.061  

Prispevki delodajalca       1.620 914  

Drugi osebni prejemki       1.020 580  

Izdatki za blago in storitve 2.137  8.548  21.104 7.660  

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI -421  0  -1.682  0  -19.868  -6.791  0  

 
V letu 2020 je fakulteta za aktivnosti, ki jih izkazuje med razvojnimi nalogami prejela  
sredstva s strani MIZŠ ter sredstva EU (posredno in neposredno) v skupni višini 23.582 EUR. 
Iz naslova drugih virov izkazujemo sredstva v višini 5.482 EUR, ki se nanašajo na 
sofinanciranje projektov.  
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Realizirani odlivi v letu 2020 se v večji meri nanašajo na stroške blaga in storitev, in sicer v 
višini 39.449 EUR, dodatno pa za stroške dela v višini še 21.319 EUR. Skupni odlivi tako 
znašajo 60.768 EUR. Presežek odlivov (28.762 EUR) je v večji meri rezultat izvedbe projektov 
EU-Helm, ki se pokriva iz presežka prilivov iz preteklih let (predplačilo s strani financerja). 
 
Odstopanja med realizacijo in finančni načrtom beležimo predvsem na strani prilivov, 
posledično je bil v finančnem načrtu predviden tudi večji presežek odlivov na prilivi (37.159 
EUR). Odlivi so bili realizirani v malenkost nižji višini od planiranih. 
 
 
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 

RAZISKOVALNA IN 
RAZVOJNA DEJAVNOST 

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV 

MIZŠ 
ARRS, 

SPIRIT, JAK 
Druga 

ministrstva 

Sredstva 
iz naslova 
izvajanja 

javne 
službe 

Ostala 
sredstva 

iz 
proračuna 

EU 

Drugi viri Trg 

PRIHODKI 0 65.499 5.077 0 288.825 10.934 0 

ODHODKI 0 75.600 11.104 0 302.659 38.949 0 

Plače in dodatno 
pokojninsko zavarovanje  48.112 7.109  63.246 9.218  
Prispevki delodajalca   6.908 960  9.113 1.291  
Drugi osebni prejemki   5.003 249  7.358 1.126  

Izdatki za blago in storitve  15.577 2.786  222.942 27.314  

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0  -10.101  -6.027  0  -13.834  -28.015 0 

 
Fakulteta je za izvajanje raziskovalno- razvojnih programov skladno s pogodbami v letu 2020 
prejela sredstva iz proračuna RS v višini 70.576 EUR. Prejela je tudi sredstva iz evropskega 
proračuna, in sicer v višini 288.825 EUR (v večji meri za projekta RoMigSc 99.523 EUR in 
LittleBigEntrepreneurs 108.691 EUR) ter sredstva iz drugih virov (delno sofinanciranje 
projektov) v višini 10.934 EUR.  Skupni prilivi so tako znašali 370.335 EUR. 
 
Skupni odlivi v letu 2020 so znašali 428.312 EUR, pri čemer na stroške plač odpade 159.693  
EUR, na izdatke za blago in storitve pa 268.811 (vključena tudi sredstva namenjena za ostale 
pogodbene partnerje v projektu, saj fakulteta kot koordinator prejme vsa sredstva in jih nato 
nakaže partnerjem v skladu s pogodbami). Presežek odlivov nad prilivi znaša 57.977 EUR in je 
rezultat neusklajenosti financiranja in porabe sredstev po posameznih projektih. Tako je 
fakulteta za projekt CiSoTRA že v letih 2017 in 2019 prejela sredstva v višini 393.036 EUR 
(večji del iz sredstev proračuna EU, pričakuje pa se še priliv v letu 2021), v letu 2020 pa je 
prejela zgolj 20 EUR, pri čemer se je projekt izvajal in nastali so odlivi v višini 132.508 EUR. 
Presežek odlivov zgolj na projektu CiSoTRA za leto 2020 tako znaša 132.487 EUR. Glede na 
navedeno bo izkazani presežek odlivov nad prilivi v letu 2020 v celoti pokrit iz presežka 
namenskih sredstev za posameznih projekt iz preteklih let (pa tudi iz prilivov v naslednjih 
letih).  
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Prilivi in odlivi v letu 2020 odstopajo od planiranih za 9%, in sicer so tako odlivi kot prilivi za 
omenjeni odstotek višji od planiranih. 
 
 
 
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 973 0  0  32.957 28.023 0 0 

ODHODKI 973 0 0 17.824 12.954 0 0 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje           

Prispevki delodajalca            

Drugi osebni prejemki            

Izdatki za blago in storitve      17.824 12.954    

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0 0  0  15.133  15.069  0  0  

 

Kot drugo dejavnost izkazujemo pridobljena sredstva iz prispevkov ob vpisu in druge storitve 
v okviru opravljanja javne službe po veljavnem ceniku zavoda ter sredstva pridobljena v 
okviru mednarodne izmenjave ERASMUS. V letu 2020 izjemoma v tej postavki izkazujemo 
tudi sredstva pridobljena s strani MIZŠ za nakup zaščitnih sredstev v boju proti Covid-19. 
Realizirani prilivi znašajo 61.953 EUR, odlivi pa 31.751 EUR. Presežek prilivov nad odlivi tako 
znaša 30.202 EUR, in bo porabljen za pokrivanje predvidenih odlivov v naslednjem letu. 
Realizacija na prilivni glede na finančni načrt 2020 je višja od planirane, predvsem iz razloga 
dodatno pridobljenih sredstev ERASMUS ter omenjenih dodatnih sredstev s strani MIZŠ. 
Odlivov je bilo realiziranih bistveno manj od planiranih, predvsem iz razloga nerealiziranih 
dejavnosti v okviru mednarodnih izmenjav (ERASMUS), saj to zaradi epidemioloških razmer 
ni bilo mogoče. 
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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 0  0 0 0 0 0 47.462 

ODHODKI 0 0 0 0 0 0 24.242 

Plače in dodatno pokojninsko 
zavarovanje         

Prispevki delodajalca          

Drugi osebni prejemki          

Izdatki za blago in storitve        24.424 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN 
ODHODKI 0   0 0  0  0  0  23.220  

 
Fakulteta izkazuje kot tržno dejavnost delovanje založbe in izvedbo mednarodne znanstvene 
konference MakeLearn ter donacije. Prilivi so znašali skupaj 47.462 EUR, odlivi pa 24.242 
EUR. Presežek prilivov znaša 23.220 EUR in je predvsem rezultat vnaprej (v letu 2019) 
plačanih stroškov za konferenco MakeLearn 2020. V letu 2019 smo tako v okviru tržne 
dejavnosti izkazovali presežek odlivov na prilivi 17.567, ki se pokriva s presežkom prilivov v 
letu 2020. 
 

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

 

Fakulteta v letu 2020 ni prejela sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti. 
 

1.5 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih sredstev 

 

Denarni tok: 
 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 

(indeks) 

Sestava 
odhodkov 
(indeks) 

Javna služba skupaj 1.769.419 1.776.254 -6.835 97,40 98,70 

MIZŠ 
1.107.456 1.104.045 3.411 61,00 61,30 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 80.000 90.101 -10.101 4,40 5,00 

Druga ministrstva 5.077 11.104 -6.027 0,30 0,60 

Občinski proračunski viri 
  0 0,00 0,00 
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Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Sestava 
prihodkov 

(indeks) 

Sestava 
odhodkov 
(indeks) 

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

6.866 8.548 -1.682 0,40 0,50 

Cenik storitev fakultete: 
sredstva od prodaje blaga in 
storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

202.627 141.624 61.003 11,20 7,90 

Ostala sredstva iz proračuna 
EU: 7. OP, Cmepius in drugi 
projekti iz proračuna EU 

347.568 366.201 -18.633 19,10 20,30 

Drugi viri 19.825 54.631 -34.806 1,10 3,00 

Trg 47.462 24.242 23220 2,60 1,30 

Skupaj 
1.816.881 1.800.496 16.385 100,00 100,00 

 
 

Iz preglednice izhaja,  da je fakulteta dobro polovico prilivov realizirala s strani MIZŠ (61 %), 
in sicer v večji meri za financiranje izvedbe treh študijskih programov. Iz sredstev državnih 
agencij (pretežno ARRS) je fakulteta prejela 4,4 % vseh sredstev. Iz opravljanja drugih javnih 
služb je fakulteta prejela 11,2 % vseh sredstev, za izvedbo raziskovalno razvojnih dejavnosti 
in razvojnih nalog, mednarodno izmenjavo (Erasmus+) in drugih programov EU, pa 19,1 %. 
Med drugimi viri izkazujemo tudi tiste prejemke, ki jih je zavod prejel iz trga za izvajanje 
javne službe. Prilivi iz tržne dejavnosti dosegajo 2,6 % vseh prilivov. Večji del realiziranega 
presežka prilivov nad odlivi fakultete (16.365 EUR) izhaja iz opravljanja drugih javnih služba, 
in sicer zaradi dinamike plačila, ki je neusklajena z dinamiko nastajanja odlivov. Presežek 
prilivov bo pokrival presežke odlivov na istih stroškovnih mestih iz preteklih let ter v bodočih 
letih. Navedeno predvsem velja za presežek prilivov iz drugih virov za financiranje izvedbe 
doktorskega študija, kjer je fakulteta prejela sredstva v letu 2020, večji del odlivov pa bo 
skladno z načrtom izvedbe nastal v naslednjih letih. Presežek prilivov bo tako v celoti 
namenjen pokrivanju presežka odlivov nad prilivi preteklega(ih) oz. bodočih let. Enako velja 
za presežek prilivov na odlivi iz tržne dejavnosti (23.220 EUR), ki bo pokrival presežek odlivov 
iz prejšnjega  leta (v letu 2019 vnaprej plačani stroški za leto 2020). 
 
 
 

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) 

2.431 5,12 

Prihodki od javnega sektorja v 
Sloveniji 

839 1,77 
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Prihodki od najemnin za 
poslovne in druge prostore 

 - 

Prihodki od gospodarskih 
družb iz tujine 

 - 

Drugi prihodki iz mednarodnih 
projektov 

 - 

Drugo 44.192 93,11 

Skupaj  47.462    100 

1.6 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: SI95628428 

Mariborska cesta 7 Šifra dejavnosti: 85.422 

3000 Celje 
  

BILANCA STANJA 
  

na dan 31.12.2020 
  

   

Postavka 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

SREDSTVA  657.884 693.485 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 31.829 13.860 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 3.307 3.871 

1. Neopredmetena sredstva 3.307 3.871 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 28.523 9.989 

1. Zemljišča 0 0 

2. Zgradbe 0 0 

3. Proizvajalne naprave in stroji 0 0 

4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga 
opredmetena osnovna sredstva 27.390 9.989 

5. Biološka sredstva 0 0 

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0 

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 1.133 0 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 

2. Dolgoročna posojila 0 0 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 
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B. KRATKOROČNA SREDSTVA 585.035 638.648 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 

II. Zaloge 31.402 46.944 

1. Material 0 0 

2. Nedokončana proizvodnja 0 0 

3. Proizvodi 29.627 28.967 

4. Trgovsko blago 0 0 

5. Predujmi za zaloge 1.775 17.977 

III. Kratkoročne finančne naložbe 290.008 174.053 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 

2. Kratkoročna posojila 290.008 174.053 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 219.913 274.370 

V. Denarna sredstva 43.711 143.282 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 41.019 40.977 

Zunajbilančna sredstva 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 657.884 693.485 

A. LASTNI VIRI 109.620 81.675 

I. Ustanovitveni vložek 0 0 

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 81.675 49.558 

IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 0 0 

V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 27.945 32.117 

VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 0 0 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 31.382 38.745 

1. Rezervacije 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 31.382 38.745 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
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I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 156.217 124.316 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 232 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 156.217 124.084 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 360.665 448.748 

Zunajbilančne obveznosti 0 0 
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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: SI95628428 

3000 Celje Šifra dejavnosti: 85.422    

   

      IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                           
za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 

 

   

Postavka Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.793.067 1.725.935 

B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 

C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI 
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 56.571 7.383 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.849.638 1.733.318 

G. POSLOVNI ODHODKI 1.816.210 1.701.401 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 771.914 741.909 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 4.141 3.074 

2. Stroški porabljenega materiala 45.393 49.654 

3. Stroški storitev 722.380 689.181 

II. Stroški dela 840.351 712.358 

1. Stroški plač 663.860 555.411 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 57.695 49.275 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 47.265 40.366 

4. Drugi stroški dela 71.531 67.306 

III. Odpisi vrednosti 14.449 24.712 

1. Amortizacija 14.449 5.810 

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih sredstvih 0 17.300 
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3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 0 1.602 

IV. Drugi poslovni odhodki 189.496 222.422 

1. Rezervacije 0 0 

2. Drugi stroški 189.496 222.422 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV 33.429 31.917 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV 0 0 

J. FINANČNI PRIHODKI 22 206 

I. Finančni prihodki iz deležev 0 0 

II. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 22 206 

K. FINANČNI ODHODKI 0 0 

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0 

II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0 

L. DRUGI PRIHODKI 25 7 

M. DRUGI ODHODKI 26 13 

N. PRESEŽEK PRIHODKOV 33.449 32.117 

O. PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 

P. DAVEK OD DOHODKOV 5.504 0 

R. ODLOŽENI DAVKI 0 0 

S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 27.945 32.117 

Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0 

 

 

2.3 Posebni del finančnega poročila  

 

V prilogi: 

• 2.1 Posebni del letnega računovodskega poročila za leto 2020 

• 2.1.1 Letno poročilo za leto 2020- študijska dejavnost 
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•  2.2 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2020 po virih financiranja 
 

2.4 Druge priloge 

 
V prilogah prilagamo tabele skladno z navodili in pred pripravljenimi obrazci MIZŠ za leto 
2020 (Splošni del): 
 

• Bilanca stanja na dan 31.12.2020  

• Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev 2020 

• Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2020  

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za čas 
od 1.1.2020 do 31.12.2020 

• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za čas od 1.1.2020 do 
31.12.2020 

• Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za čas od 1.1.2020 do 31.12.2020 

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (obračunski tok) za čas od 
1.1.2020 do 31.12.2020 

• Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za čas od 1.1.2020 
do 31.12.2020 

 


