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SPLOŠNI DEL 

 

Pravna fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki jo zavezujejo določbe Zakona o javnih 

financah, Zakona o računovodstvu, Zakona o izvrševanju proračuna, Pravilnikom o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava. Na podlagi navedenih predpisov je pripravila Letno poslovno poročilo za leto 2012.   

 

Pravna fakulteta izvaja pedagoško in znanstveno raziskovalno delo. Fakulteta izvaja 

nacionalni program raziskovalni in razvojni program kot del obveznega pedagoškega dela in 

v sklopu temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov. Raziskovalno in razvojno delo kot 

del obveznega pedagoškega dela izvajajo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci na 

svojih področjih. 

 

Vizije fakultete je še nadalje ostati najboljša fakulteta v slovenskem prostoru. Diplomanti 

fakultete pa bodo še naprej najboljše usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših pravnih 

poklicev v pravosodju. Prav tako fakulteta še nadalje razvija mednarodno sodelovanje v 

okviru fakultetne dejavnosti.  

 

Fakulteta si bo tudi v bodoče prizadevala še izboljšati kakovost študija, razširiti obseg in 

intenzivnost raziskovalnega dela na pravnem področju in še intenzivirati mednarodne 

povezave v okviru tega.  

 

Fakulteto predstavlja in zastopa dekan fakultete prof. dr. Peter Grilc. Vodstvo fakultete poleg 

dekana še sestavljajo, prodekan za študijske zadeve, prof. dr. Igor Kaučič, prodekan za 

gospodarske zadeve, prof. dr. Grega Strban in tajnik fakultete Barbara Šefman Sardoč, univ. 

dipl. prav.  

 

Pravna fakulteta je organizacijsko razdeljena na katedre, inštitut in knjižnico in ima naslednje 

organizacijske enote; dekanat, katedre, inštitut za mednarodno pravo in mednarodne 

odnose, knjižnica in založba.  

 

Dekanat opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge za vso dejavnost 

fakultete. Fakulteta ima 9 kateder, ki so organizacijske enote pedagoškega ter 

raziskovalnega in razvojnega dela. Katedre so naslednje; katedra za civilno pravo, katedra za 

delovno in socialno pravo, katedra za kazensko pravo, katedra za mednarodno pravo, 

katedra za pravnoekonomske znanosti, katedra za pravno zgodovino, katedra za sociologijo 

in teorijo pava, katedra za upravno pravo in katedra za ustavno pravo. Inštitut za 

mednarodno pravo in mednarodne odnose upravlja dokumentacijsko gradivo OZN, 

katerega depozitar je PF. Knjižnica PF opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko 

dejavnost za potrebe raziskovalnega in razvojnega ter izobraževalnega dela na področju 

prava. PF v okviru svoje dejavnosti opravlja založniško dejavnost, povezano z izobraževalnimi 

ter raziskovalnimi in razvojnimi programi. 

 

V skladu z zakonom, s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravili Pravne fakultete ima fakulteta 

naslednje organe: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet. Senat ima naslednja 

delovna telesa: komisijo za študijske zadeve, komisijo za doktorski študij, komisijo za 

raziskovalno delo, komisijo za študentske zadeve, komisijo za pritožbe študentov, 

nostrifikacijsko komisijo in komisijo za kakovost.  

 

V začetku leta 2012 je bilo zaposlenih 74 delavcev, od tega 45 visokošolskih učiteljev, 4 mladi 

raziskovalci, 1 znanstveni sodelavec ter 24 nepedagoških delavcev. Večina zaposlenih na 

fakulteti je bila zaposlena za nedoločen čas. Za določen čas je bilo zaposlenih 11 ljudi (mladi 

raziskovalci, nadomeščanje porodniškega dopusta, zaposlitev na projektu in dopolnilno 

delo).  

 



Na dan 31. 12. 2012 je bilo na PF zaposlenih 71 delavcev, od tega 44 visokošolskih učiteljev, 3 

mladi raziskovalci, 1 znanstveni sodelavec ter 23 nepedagoških delavcev. Za nedoločen čas 

je zaposlenih 62 delavcev in 9 delavcev za določen čas. 

 

 Število zaposlenih se v zadnjih letih še naprej zmanjšuje, kar ima za posledico večjo 

obremenjenost pedagoških in nepedagoških delavcev. 

 

V letu 2012 je fakulteta prejela 10 vlog za izvolitev v naziv, od katerih je bilo 7 vlog za prvo 

izvolitev v naziv, tri vloge so bile vložene za ponovne izvolitve. Na fakulteti je bilo zaključenih  

13 habilitacijskih postopkov. V naziv asistent so bili izvoljeni 3 delavci, v naziv docent 4 delavci, 

v naziv izredni profesor 5 delavcev in 1 delavec je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. 

 

POSEBNI DEL 

 

Študij na Pravni fakulteti je organiziran v skladu z načeli bolonjske reforme. Prvostopenjski študij 

na Pravni fakulteti traja štiri leta in obsega 240 ECTS. Študent, ki opravi vse obveznosti, 

predpisane s študijskim programom, pridobi strokovni naslov diplomirani pravnik (UN) oziroma 

diplomirana pravnica (UN). Pogoj za zaposlitev v pravosodnih poklicih (sodniki, odvetniki, 

tožilci, notarji) je opravljen pravniški državni izpit. K opravljanju pravniškega državnega izpita 

lahko pristopijo diplomanti, ki so končali prvo in drugo stopnjo pravnega bolonjskega študija.  

 

Pravna fakulteta poleg prvostopenjskega in drugo stopenjskega študija prava izvaja tudi 

doktorski študij za pridobitev doktorata znanosti. Drugostopenjski študijski program Pravo 

obsega 60 ECTS in traja 1 leto. Študent, ki opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim 

programom, pridobi strokovni naslov magister prava oziroma magistrica prava. 

Tretjestopenjski doktorski študijski program Pravo obsega 180 ECTS in traja 3 leta. Študent, ki 

opravi vse obveznosti, predpisane s študijskim programom, pridobi znanstveni naslov doktor 

znanosti oz. doktorica znanosti. 

 
Pravna fakulteta v Ljubljani je v študijskem letu 2011/2012 zadnjič izvedla vpis v redni študij 

četrtega letnika univerzitetnega študijskega programa Pravo. V študijskem letu 2012/2013 se 

je vpisala prva generacija bolonjskih študentov v četrti letnik.  

 
Izobraževalna dejavnost fakultete je bila v pretežni meri financirana na podlagi Uredbe o 

javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS št. 7/2011 in vse nadaljnje 

spremembe). Izredni študij na fakulteti se izvaja v omejen obsegu. 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na Pravno fakulteto vpisanih PF vpisanih 1971 študentov. 

Rednih študentov je bilo 1388, od tega 304 ponavljavcev, 167 absolventov ter 580 vpisanih 

izrednih študentov,  od tega je bilo 71 ponavljavcev in 98 absolventov.  

 

V prvostopenjski  univerzitetni študijski program Pravo je bilo vpisanih 1298 študentov.  

 

V nebolonjski univerzitetni študijski program pa je bilo vpisanih 673 študentov. 

 

Vseh vpisanih študentk na fakulteti je bilo 1301. 

 

V letu 2012 je diplomiralo 243  študentov, od tega je bilo 156 rednih in 87 izrednih študentov, 

med njimi je bilo 169 diplomantk.  

 

Fakulteta je imela vpisanih 21 tujih študentov, 12 študentov s posebnimi potrebami, ter 10 

študentov s statusom športnika. 

 

Na prvostopenjskem študijskem programu se je izvajalo 39 predmetov (1., 2. in 3. letnik) na 

nebolonjskem študijskem programu pa 45 predmetov (4. letnik).  
 

Prehodnost iz prvega v drugi letnik je bila 63,10%. 



 

Povprečna ocena za študijsko leto 2011/12 po letnikih je bila naslednja: 

- 1. letnik povprečna ocena: 6,85 

- 2. letnik povprečna ocena: 7,36 

- 3. letnik povprečna ocena: 8,15 

- 4. letnik povprečna ocena: 8,62 
 

Dolžina študija na fakulteti še vedno ostaja predolga. Vzrok dolžine let študija je delno v 

zahtevnosti študija, delno pa je odraz splošnih razmer. 

 

Na fakulteti je zelo dobro organizirano tutorstvo za študente. Študentsko tutorstvo predstavlja 

medsebojno študentsko pomoč pri organizaciji študija, priprav na izpite, razumevanje snovi, 

itd. Na fakulteti deluje predmetno tutorstvo, uvajalno tutorstvo, splošno tutorstvo in tutorstvo 

za študente s posebnimi potrebami.    
 

Na drugostopenjski univerzitetni študijski program Pravo se je v študijskem letu 2011/2012 

vpisalo 9 študentov. 

 

Na doktorski študij se je v študijskem letu 2011/2012 v prvi letnik vpisalo 38 študentov, v drugi 

letnik 31 študentov in v tretji letnik se je vpisalo 11 študentov.  

 

Ob dnevu fakultete, ki ga fakulteta obeleži vsako leto meseca aprila, je bil slavnostni govornik 

dr. France Bučar. Na slavnostnem dogodku fakultete se vsako leto študentom in 

diplomantom podeljujejo nagrade in priznanja za njihove dosežke v času študija na podlagi 

Pravilnika o nagradah in priznanjih Pravne fakultete. 

 

Ob dnevu fakultete so bila podeljena priznanja in nagrade: 

  
- zlate listine za izjemen  študijski uspeh študentom, ki so končali študij s povprečno oceno 9,01 

ali več; 

- priznanja za vrhunske diplomske naloge in  

- priznanja za odmevne dosežke  na področju obštudijskih dejavnosti. 

 

V letu 2012 je magistriralo 18 študentov podiplomskega magistrskega študija in doktoriralo 5 

študentov doktorskega študija (nebolonjski program). Prav tako sta v tem letu magistrirala 2 

magistra in sta pridobila strokovni naslov magister prava ter 2 doktoranda in si pridobila 

znanstveni naslov doktor znanosti. 

 

Študentje Pravne fakultete so bili tudi v tem letu aktivni in uspešni na tekmovanjih v tujini in 

doma. Udeležili so se naslednjih tekmovanj: 

 

1) Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot; 

2) Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition; 

3) Central and East European Moot Court (CEEMC);  

4) Regionalno tekmovanje iz prava človekovih pravic; 

5) IV. Pitamičevo tekmovanje; 

6) Tekmovanje Rubikon; 

7) Tekmovanje v mediaciji iz gospodarskega prava. 

 

Mobilnost naših in tujih študentov je bila tudi v letu 2012 več kot odlična. Fakulteta na tem 

področju opaža vsakoletno rast izmenjav. Na študijsko izmenjavo v tujino je v letu 2011/12 

odšlo 72 študentov naše fakultete (69 jih je izmenjavo opravilo v okviru programa ERASMUS, 3 

pa v okviru sorodnega programa Erasmus Mundus – BASILEUS). Skupno so študenti gostovali v 

22 državah. Največ študentov je izmenjavo opravilo v Nemčiji (9), Španiji (7), Belgiji (6), Poljski 

(6), Franciji (5) in na Norveškem (4).  

 



Ker fakulteta načrtno spodbuja mobilnost študentov pri višjih letnikih, je približno 70 % naših 

študentov odšlo na izmenjavo v svojem absolventskem letu, okrog 20 % jih je bilo v času 

izmenjave vpisanih v 4. letnik, nekaj malega pa je bilo tudi študentov 3. letnika in doktorskih 

študentov. Vsi študenti, ki so bili na izmenjavi, so bili uspešni (vrnili so se z zadostnim številom 

uspešno opravljenih ECTS); morda še pomembneje pa je, da so se vsi vrnili z izmenjave 

zadovoljni.  

 

Na fakulteti smo v študijskem letu 2011/12 na študijski izmenjavi gostili 60 tujih študentov, od 

tega veliko večino preko programa ERASMUS. Skupno smo gostili študente iz 19 držav. Največ 

tujih študentov je prišlo iz Poljske (9), Španije (7), Nemčije (6), Slovaške (5), Nizozemske (4) in 

Madžarske (4). 

 

V okviru založniške dejavnosti fakultete smo izdali že kar lepo število publikacij, med katerimi 

velja posebej izpostaviti Zbornik znanstvenih razprav kot vodilno revijo na področju pravne 

teorije na Slovenskem in pravno revijo v angleškem jeziku (Slovenian Law Review).  

Fakulteta je dejavna tudi na mednarodnem področju zlasti pri organiziranju konferenc, 

poletnih šol in strokovnih seminarjev s tujimi predavatelji, najpomembnejša pa je seveda 

dejavnost v okviru mednarodnega foruma, kjer predavajo številni priznani tuji strokovnjaki in 

politiki.  

V letu 2012 so na fakulteti v okviru mednarodnega foruma izvedli zanimiva predavanja 

naslednji predavatelji: prof. Martti Koskenniemi LL.D., Professor of International Law in the 

University of Helsinki; prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Dieter Henrich, University of Regensburg, 

Germany; prosecutor General’s Office of the Republic of Belarus; Mr. Frank G. Jackson, the 

Mayor of Cleveland, Ohio, USA; professor Hjalte Rasmussen, Professor of European Union Law 

at the University of Copenhagen; Mr. Jonathan Becker, Division of Ethics and Accountability 

of the State of Wisconsin Government Accountability Board, USA. 

Raziskovalno delo na Pravni fakulteti poteka v več smereh. Delno gre za individualno 

raziskovanje, ki je podlaga pedagoškega dela, delno gre za temeljne raziskovalne naloge 

oziroma za ciljne raziskovalne projekte. Na tem področju je fakulteta v letu 2012 nadaljevala  

z dvema temeljnima raziskovalnima projektoma »Pravna in politična zgodovina žensk na 

slovenskem« in »Ustavnosodno odločanje« ter programom »Vključevanje pravnega izrazja 

evropskega prava v slovenski pravni  sistem«. 

 

V letu 2012 je fakulteta glede na finančno situacijo v izvedla zelo majhno število nakupa 

opreme in skrčila investicijsko vzdrževanje. Tako je v letu 2012 kupila  4 nove zaslone( Zaslon 

22" LG E2251S-BN LED monitor) za študente in dva nova zaslona za zaposlene v knjižnici 

(Zaslon 22" LG E2251S-BN LED monitor) ter tiskalnik za študente in druge uporabnike knjižnice v 

knjižnici (Laserski tiskalnik HP LaserJet P2055dn).  

 

Knjižnična dejavnost knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je v letu 2012 potekala v 

skladu z načrtom dela. V knjižnici je bil v študijskem letu 2011/2012 izveden projekt elektronske 

obdelave starejšega knjižnega gradiva iz arhiva oziroma skladišča knjižnice. V enem letu je 

bilo tako v elektronski katalog podatkov COBISS vneseno okrog 2.400 izvodov starejšega 

knjižnega gradiva (monografske publikacije) iz skladišča knjižnice ter preko 100 naslovov 

serijskih publikacij, kar obsega okrog 3.000 enot gradiva (časopisi in revije). Obisk knjižnice se 

je v letu 2012 opazno povečal in obstoječe število študijskih mest v knjižnici ni več zadostovalo 

potrebam študentov. Zato smo v knjižnici z reorganizacijo postavitve knjižničnega pohištva, 

brez dodatnih finančnih izdatkov, pridobili 26 dodatnih študijskih mest in tako povečali število 

študijskih mest v knjižnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na 191. V želji omogočiti 

študentom čim boljše pogoje za študij, smo v knjižnici podaljšali obratovalni čas knjižnice v 

času spomladanskih in jesenskih izpitnih rokov. V sodelovanju s pedagogi fakultete smo v letu 

2012 povečali tudi obseg izobraževanj študentov prava na področju informacijske pismenosti 

ter poznavanja in uporabe elektronskih baz podatkov. Ena izmed pozitivnih posledic 



izobraževanja študentov je tudi povečanje obsega uporabe elektronskih pravnih 

informacijskih virov na fakulteti. Z namenom smotrne porabe finančnih sredstev, smo delno 

spremenili  časovno razporeditev dela zaposlenih v knjižnici in tako za več kot polovico 

zmanjšali izdatke za študentsko delo v knjižnici na izposoji. Prav tako smo opravili ponovni 

pregled naročenih naslovov serijskih publikacij ter dopolnilnih knjižnih virov ter v skladu s 

priporočili pedagogov na fakulteti posodobili in prilagodili skupni seznam naročil. Knjižna 

zbirka knjižnice Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je zaradi omejenih finančnih sredstev 

povečala za manjše število izvodov kot leto poprej, vendar smo uspeli kljub temu pripraviti 

izbor najkvalitetnejše strokovne literature s področja prava ter smo tako sledili zastavljenim 

ciljem pri ustvarjanju kvalitetnega knjižnega fonda knjižnice. 

Poslovno leto je potekalo v skladu s pričakovanji in začrtanimi cilji. Pri poslovanju je fakulteta 

ravnala skrbno, učinkovito, gospodarno in kvalitetno. Pri poslovanju smo ravnali v skladu s 

predpisanimi varčevalnimi ukrepi ter se dosledno držali načela skrbnega gospodarja. 

 

 
 









UL Pravna fakulteta 
Ljubljana, Poljanski nasip 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

ZA LETO 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Ljubljana, 25. 2. 2013 

 



 2 

 
 
 
 
 
 

KAZALO: 
 
1.      Računovodske informacije 
1.1.   Računovodske usmeritve  
1.2.   Pojasnila k računovodskim izkazom  
1.2.1. Bilanca stanja  
1.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov  
1.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
1.2.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
2.1.    Bilanca stanja z obveznimi prilogami  
2.2.    Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

 

1.1. Računovodske usmeritve 
 
UL Pravna fakulteta, Ljubljana, Poljanski nasip, (v nadaljnjem besedilu PF) kot posredni uporabnik 
proračuna sestavlja in predlaga letno poročilo določenih uporabnikov na podlagi:  
 
- Zakona o javnih financah  
- Zakona o izvrševanju proračuna 
- Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na poslovne knjige in izdelavo letnih poročil 
- Zakona o računovodstvu 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 
- Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 
- Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
- Navodila o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev 
- Predpisa o vzpostavitvi notranjega revidiranja pri posrednih proračunskih uporabnikih 
- Slovenskih računovodskih standardov 
- Slovenskega računovodskega standarda 36 
- Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
- Zakona o zavodih 
- Zakona o šolstvu 
- Drugih zakonskih in podzakonskih aktov 
 
UL PF je zavezanec za DDV in v zvezi z DDV, za katerega ji je priznana pravica do odbitka vstopnega 
DDV, ravna v skladu s 65. členom Zakona o davku na dodano vrednost. 
  
Letno poročilo sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko pojasnilo  za 
leto 2012 obsega bilanco stanja s pojasnili, ter izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili.  
 
Pri izdelavi računovodskih izkazov PF upošteva temeljne računovodske predpostavke: 
- časovno neomejenost poslovanja, 
- dosledno stanovitnost, 
- nastanek poslovnega dogodka. 
 
Računovodski izkazi so pripravljeni skladno z zahtevami previdnosti, prednosti vsebine pred obliko in 
pomembnosti. 
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1.2. Pojasnila k računovodskim izkazom  
 
 
1.2.1. Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 
31.12.2012. 
 
Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjena glede na vrste in ročnost. 
 
 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Dolgoročna (neopredmetena in opredmetena sredstva) PF vrednoti v višini nabavne vrednosti 
povečane za odvisne stroške oziroma ocenjene vrednosti, če nabavna vrednost ni znana, ter njihovih 
popravkov.  
  
1. Računalniških programov in materialnih pravic je PF v letu 2012 pridobila za 3.469,72 EUR, od 

tega iz JS - proračun 1.791,36 EUR, iz JS – neproračun 1.571,10 EUR in iz trga za 107,26 EUR ; 
2. opredmetenih dolgoročnih sredstev, opreme in drobnega inventarja z dobo koristnosti nad 1 letom 

(brez knjig) je pridobila za 31.708,09 EUR, za te nakupe je Pravna fakulteta uporabila 7.786,17 
EUR sredstev od MIZKŠ, 14.981,26 sredstev ARRS in 8.940,66 EUR sredstev JS-neproračun. 

3. v letu 2012 je dokončala izvedbo sanacije arhiva knjižnice v višini 7.498,26 EUR, stroške 
adaptacije je v celotni višini pokrila iz vira JS – neproračun. 

 
PF na dan 31. 12. 2012 ne izkazuje investicij v teku.  
 

neopredmetena nepremičnine oprema naložbe

MIZKŠ 98.215,12 18.151.112,00 3.244.650,13 4.862,42

ARRS 131,34 127.356,67

JS-neproračun 23.513,10 1.356.630,79 472.376,06 2.500,00

Prodaja blaga in storitev na trgu TRG 206,53 2.453,99 6.989,97

Skupaj 122.066,09 19.510.196,78 3.851.372,83 7.362,42

Pregled sredstev po vrstah in virih po nabavni vrednosti na dan 31.12.2012

Javna služba

 
 
 

nabavna vrednost popravek vrednosti sedanja vrednost

Neopredmetena dolg. sredstva 122.066,09 84.967,13 37.098,96

Nepremičnine 19.510.196,78 6.643.775,01 12.866.421,77

Oprema in druga opredmetena OS 3.851.372,83 3.734.718,73 116.654,10

Dolgoročne kapitalske naložbe 7.362,42 0,00 7.362,42

Skupaj 23.490.998,12 10.463.460,87 13.027.537,25

Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2012

 
 
 
 

Nabavna vrednost

1.  Računalniški programi in licence 3.469,72

2.  Računalniška oprema 29.445,84

3.  Druga oprema 1.808,97

4.  Oprema - DI 453,28

5.  Domača  in tuja literatura 121.787,30

Skupaj 156.965,11

Pregled novo nabavljene opreme v letu 2012
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Pregled pridobljenih dolgoročnih sredstev po vrstah in virih v letu 2012

MIZKŠ ARRS JS-drugi TRG SKUPAJ

materialne pravice 1.791,36 1.571,10 107,26 3.469,72

stavbe 7.498,26 886,14 8.384,40

oprema -OS 7.786,17 14.981,26 8.487,38 31.254,81

oprema - DI 453,28 453,28

Skupaj 9.577,53 14.981,26 18.010,02 993,40 43.562,21

knjige 85.572,98 2.323,52 33.850,16 40,64 121.787,30

Javna služba

 
 
 
 

 PF ima v svojem registru osnovnih sredstev zabeleženih 4150 kosov opreme, od tega je 2240 kosov 
opreme amortizirane, njihova nabavna vrednost je 1.531.777,49 EUR. PF omenjeno opremo pri 
svojem poslovanju še vedno uporablja. Sredstva amortizira skladno z amortizacijskim načrtom, ki ga 
izdela na začetku poslovnega leta, in ga popravlja za obračunano amortizacijo sredstev nabavljenih 
med letom s stopnjami določenimi z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Uporablja metodo enakomernega 
časovnega amortiziranja. Obračunano amortizacija izkazuje na kontih skupine 462, ločeno za 
opravljanje dejavnosti javne službe in za opravljanje dejavnosti na trgu. Konec leta izdela končni 
obračun amortizacije. Drobni inventar, katerega nabavna vrednost ne presega 500 EUR in  dobo 
koristnosti nad 1 letom, odpisuje 100% in vodi posamično.  
V letu 2012 je PF odpisala  opremo v skupni vrednosti  33.812,87 EUR.  
 
 

Pregled iztrošene, uničene, odpisane in ukradene opreme po vrsti v letu 2012                                                                                                                     

nabavna vrednost
popravek 

vrednosti

preostala 

vrednost

Računalniška oprema 33.163,97 32.934,83 229,14

Druga oprema 520,76 520,76 0,00

Drug DI 128,14 128,14 0,00

Skupaj 33.812,87 33.583,73 229,14  
 
   
                                                                                                                           
Od tega iz vira sredstev MIZKŠ 32.020,67 EUR, in vira za opravljanja druge JS 1.792,20 EUR. V letu 
2012 je PF delni odpis opravila 2 krat. 
 

nabavna popravek izredni odpis

MVZT 32.020,67 31.803,71 216,96

ARRS 1.664,06 1.651,88 12,18

JS-DRUGI 128,14 128,14 0,00

Skupaj 33.812,87 33.583,73 229,14

Pregled iztrošene, uničene in ukradene ter odpisane opreme po viru v letu 2012

 
 
 
 
Oprema v višini 229,14 EUR še ni bila amortizirana. Preostala neamortizirana vrednost odpisanih 
osnovnih sredstev je bila nadomeščena v breme prevrednotovalnih odhodkov OS. 
Zastarelo, dotrajano in uničeno opremo je odstranila iz prostorov fakultete in jo komisijsko uničila. 
Poškodovane in uničene kode na opremi je zamenjala z novimi. 
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nabavna vrednost
popravek 

vrednosti 

stopnja 

odpisanosti

Licence 13.764,90 1.197,16 8,70

Računalniški programi 105.099,01 6.659,16 6,34

Blagovne znamke 3.202,18 0,00 0,00

Šolska učila 96.336,29 87.447,84 90,77

Pohištvo 951.995,18 936.567,00 98,38

Oprema za promet in zveze 19.871,33 14.412,78 72,53

Računalniška oprema 508.739,12 438.091,55 86,11

Druga oprema 170.119,04 153.887,68 90,46

SKUPAJ 1.869.127,05 1.638.263,17 87,65

Stopnja odpisanosti opreme na dan 31.12.2012 po vrstah brez DI

 
 
 
 
 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 
1. Denarna sredstva v blagajni so v skladu s Pravilnikom o plačevanju z gotovino in blagajniškim 

maksimumom ter v okviru določenega blagajniškega maksimuma, ki ga potrdi Upravni odbor PF. 
Gotovina v blagajni se izplačuje skladno z Odredbo o plačevanju z gotovino in blagajniškem 
maksimumu. 

2. Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javnofinančne prihodke so v mejah. Kratkoročne 
terjatve PF izkazuje zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Kupce zapadlih, neplačanih terjatev je 
pozvala k plačilu. Na dan 31.12.2012 je vsem kupcem v uskladitev poslala izpise odprtih postavk. 
Prerekanih terjatev nima. Na dan 31.12.2012 izkazuje terjatve do kupcev v višini  637.221,82 
EUR, od tega za 68.116,19  EUR terjatev, katerih zapadlost je daljša od 3 mesecev. Terjatve do 
oseb v tujini med letom preračuna v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan nastanka 
poslovnega dogodka.  
Terjatve do kupcev v tujini po stanju 31.12.2012 znašajo 10.427,07 EUR.  

3. Kratkoročne terjatve, skladno z določili Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov izkazuje do: neposrednih uporabnikov državnega proračuna v 
višini 153,42 EUR in do posrednih uporabnikov proračuna  254.163,43EUR.  
Kupci so pozvani k takojšnjemu plačilu. 
 
 

MIZKŠ ARRS

Kupci domači 356.572,89 16.000,43 372.573,32

od teh zapadle 0,00

kupci tuji 10.427,07 58,00 10.485,07

od teh zapadle 158.111,46 9.911,84 168.023,30

uporabniki EKN 221.942,30 31.767,25 424,00 29,88 254.163,43

od teh zapadle 5.923,84 21,00 5.944,84

Skupaj 221.942,30 31.767,25 367.423,96 16.088,31 637.221,82

javna služba

Kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov EKN po virih na dan 31.12.2012

druga javna služba prodaja blaga in 

storitev na trgu

javne finance Skupaj

 
 

 
 

 4. Kratkoročno dani predujmi znašajo 3.754,49 EUR. Predstavljajo predujme dane domačim 
dobaviteljem za tujo strokovno literaturo in kotizacije dobaviteljem v tujini. Predplačilo zagotavlja 
nižjo ceno in redno dobavo. Vsi kratkoročno dani predujmi so dobaviteljem dani iz vira MIZKŠ. 

 
 
Kratkoročnih terjatev iz rednega poslovanja ne prevrednoti.  
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Kratkoročne finančne naložbe: Leta 2011 je PF odprla račun pri BS, preko katerega s posredovanjem 
borznega posrednika trguje z državnimi vrednostnimi papirji. Na dan 31.12.2012 se je vrednost 
portfelja v primerjavi z vrednostjo na dan 31.12.2011 povečala za 24.079,47 EUR. Skladno s 
Pravilnikom je sredstva nižja od 100.000 EUR vezala pri poslovnih bankah. Kratkoročno prosta 
denarna sredstva izhajajo predvsem iz dejavnosti druge javne službe.  
 
 

MIZKŠ ARRS

naložbe v vrednostne papirje 615.000,00 615.000,00

kratkoročno dani depoziti 2.736.000,00 98.000,00 2.834.000,00

Skupaj 3.351.000,00 98.000,00 3.449.000,00

Skupajjavne finance
druga javna služba

Kratkoročne finančne naložbe in depoziti po virih financiranja na dan 31.12.2012

javna služba

prodaja blaga in 

storitev na trgu

 
 
 
5. Druge kratkoročne terjatve so:  
       - terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje za izplačano nadomestilo plače 

za nego in boleznino nad 30 dni za december 2012 v višini 1.199,87 EUR,  
- terjatve za vstopni DDV po obračunanih stroških, v višini 1.925,27 EUR, ki se nanašajo na 
mesec december 2012, računi so bili prejeti v januarju in spadajo v DDV obdobje I/2013, ter 
poračun ob ugotovitvi dokončnega odbitnega deleža DDV za leto 2012. 

6. Aktivne časovne razmejitve v višini 5.662,11 EUR predstavljajo vnaprej plačane stroške, ki se 
nanašajo na leto 2013, dokumenti za njihovo knjiženje pa so datirani z letom 2012 (naročnine 
strokovnih publikacij, knjig, naročnina za telefon)Vse AČR razmejitve izhajajo iz vira MIZKŠ. 
 

 leto 2012  leto 2011 indeks 12/11

Denarna sredstva v blagajni 10,00 10,00 100,00

Evrska sredstva na računih 928.305,29 326.874,16 283,99

Kratkoročne terjatve do kupcev 383.058,39 294.984,78 129,86

Kratkoročno dani predujmi in varščine 3.754,49 9.611,35 39,06

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna 153,42 2.543.480,46 0,01

Kratkoročne terjatve do UL in članic UL 253.723,55 274.634,01 92,39

Kratkoročne terjatve do drugih posrednih uporabnikov proračuna 512,38 71,24 719,23

Kratkoročne finančne naložbe 631.045,86 606.966,39 103,97

Kratkoročno dani depoziti 2.834.000,00 1.048.000,00 270,42

Druge kratkoročne terjatve iz financiranja 9.362,97 1.470,26 636,82

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 534,32 1.734,19 30,81

Terjatve za vstopni DDV 2.148,54 223,27 962,31

Ostale kratkotočne terhatve 20,30

Aktivne časovne razmejitve 5.662,11 6.030,31 93,89

Skupaj 5.052.291,62 5.114.090,42 98,79

Pregled vrst kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan  31.12.2012

 
 

 
 

 
C. ZALOGE 
 
V zalogah Izkazuje vrednost drobnega inventarja, pri katerem je ocenjena doba koristnosti nad enim 
letom in vrednostjo pod 100 EUR. Ob izdaji v uporabo oblikuje 100% popravek vrednosti. 
Knjigovodska nabavna vrednost drobnega inventarja in njegovih popravkov znaša 22.328,78 EUR. 
Zaloge vrednoti po nabavni ceni.  
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D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 
1.  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vsebujejo:  
- obveznosti za čiste plače iz RDR za XII/2012 113.652,58 EUR, 
- obveznosti za čiste plače iz DDR za  XII/2012 1.262,78 EUR, 
- obveznosti za nadomestila plač zaradi bolezni XII/2012 462,46  EUR, 
- obveznosti za čista nadomestila, ki se refundirajo za XII/2012 197,59 EUR, 
- prispevke iz plač in nadomestil za XII/2012 v višini 42.662,20EUR, 
- obveznosti za prispevke, ki se refundirajo za XII/2012 v višini 63,13 EUR, 
- obveznosti za davke iz plač za XII/2012 v višini 34.641,93 EUR, 
- obveznosti za davke iz plač, ki se refundirajo XII/2012 24,90 EUR, 
- obveznosti za davke iz drugih prejemkov zaposlenih XII/2012 3.362,89 EUR, 
- nadomestilo za prehrano med delom za XII/2012 4.168,85 EUR, 
- nadomestilo za prevoz na delo za XII/2012 v višini 3.569,30EUR, 
- obveznosti do KDPZ in PDPZ za XII/2012 v višini 13.000,36 EUR, 
- obveznosti za povračilo potnih in materialnih stroškov 2.499,54 EUR.  

 
Vse navedene obveznosti do delavcev so bile do dneva oddaje poročila poravnane. 
 
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so priznane neporavnane obveznosti za dobavljeno blago 
in opravljene storitve, do domačih dobaviteljev za obratna sredstva v višini 61.301,61 EUR, obveznosti 
do tujih dobaviteljev za obratna sredstva v višini 2.026,75 EUR. Vrednosti do domačih dobaviteljev 
izkazuje v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin in se ne prevrednotijo. Odprte obveznosti, ki so bile s 
strani dobaviteljev poslane v potrditev so usklajene. Obveznosti do dobaviteljev iz tretjega sveta se 
preračunajo v EUR na dan nastanka. Na dan 31. 12. 2012 je opravila preračun po srednjem tečaju 
Banke Slovenije. Blago in storitve naroča skladno z Zakonom o javnih naročilih z naročilnico ali 
pogodbo, ob naročilu se z dobaviteljem dogovori za plačilni rok. Obveznosti do dobaviteljev PF plačuje 
skladno z dogovorjenimi plačilnimi roki.  
Vse obveznosti do dobaviteljev izkazane v bilanci stanja so do oddaje poročila poravnane. 
 
3.  Kratkoročne obveznosti iz poslovanja vsebujejo:  
- obveznost za prispevke na plače XII/2012 v višini 31.125,82 EUR, 
- obveznosti za prispevke po pogodbah XII/2012 v višini 2.459,23 EUR, 
- obveznosti za posebni davek na določene prejemke XII/2012 v višini 3.023,59 EUR, 
- obveznosti za davek od dobička po obračunu za leto 2012  v višini 102,24 EUR, 
- obveznosti iz prejemkov po podjemnih pogodbah XII/2012 v višini 2.721,31 EUR, 
- obveznosti po pogodbah o avtorskem delu XII/2012 v višini 3.002,29 EUR 
- obveznosti za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov  XII/2012 v višini 1.068,28 EUR, 
- obveznost za plačilo med obračunanim in vstopnim DDV za XII/2012 v višini 2.696,01 EUR, 
- obveznost za čisto izplačilo po podjemnih pogodbah XII/2012 v višini 9.373,01 EUR, 
- obveznost za čisto izplačilo po avtorskih pogodbah v višini 17.611,62 EUR. 

 
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN iz Odredbe o določitvi uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov vsebujejo obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 
69,81 EUR,  medtem ko do posrednih uporabnikov proračuna države izkazuje terjatev v višini 
72,50 EUR. 
 
 

MIZKŠ ARRS

dobavitelji za obratna sredstva 38.120,91 4.714,68 14.775,69 3.690,48 61.301,76

dobavitelji za osnovna sredstva 387,21 3.774,00 704,73 4.865,94

tuji dobavitelji za blago iz EU 1470,31 514,32 42,12 2.026,75

ministrstva 55,86 8,37 5,58 69,81

UL in članice 0,00

drugi posredni uporabniki 0,00

Skupaj 40.034,29 9.003,00 15.530,91 3.696,06 68.264,26

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN po virih na dan 31.12.2012

javna služba

prodaja blaga in 

storitev na trgu

Skupajjavne finance druga javna 

služba
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5. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na 

naslednje obračunsko obdobje. To so prejeti in zaračunani zneski, ki se nanašajo na prihodke, 
stroški ali odhodki, katerega pokrivanju so namenjeni ti prihodki, pa v obdobju za katerega se 
sestavlja bilanca stanja še niso nastali, v višini 4.102.318,20 EUR. Namenjeni so pedagoško- 
raziskovalnemu procesu v naslednjem letu. 
 

Raziskovalni programi 170.023,68

Temeljni in aplikativni raziskovalni projekti 42.216,88

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS 9.901,69

Drugi projekti 11.368,28

Mednarodni projekti 7.780,33

Izredni dodiplomski študij 2.083.257,05

Izredni magistrski in doktorski študij 1.144.615,16

Izredni podiplomski študij 2. stopnja 55.101,28

Izredni podiplomski študij 3. stopnja 543.760,82

Trg: (založniška dejavnost, tečaji ipd) 14.784,82

Namenske donacije podjetij 19.508,21

Skupaj 4.102.318,20

Pregled pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2012

 
 
 

leto 2012 leto 2011 indeks 12/11

Kratkor.obv.za predujme in varščine 14.029,00 13.068,60 107,35

Kratkor. obv. za čiste plače in nadomestila 115.575,41 121.918,70 94,80

Kratkor. obv za prispevke od plač in nadomestil 42.725,33 45.806,58 93,27

Kratkor. obv za davke od plač in nadomestil 3.362,89 40.957,11 8,21

Druge kratkor. obveznosti do zaposlenih 15.859,37 24.498,44 64,74

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 68.194,45 87.359,93 78,06

Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja 73.183,40 65.230,62 112,19

Kratkor. obvezn. do uporabnikov EKN 2,69 494,09 0,54

Pasivne časovne razmejitve 4.102.318,20 4.150.022,55 98,85

Skupaj 4.435.250,74 4.549.356,62 97,49

Pregled kratkoročnih obveznosti in PČR po vrstah na 31.12.2012 in primerjava z letom 2011

 
 
 
 

 
E.  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 
Dolgoročne rezervacije znašajo 13.281,16 EUR in predstavljajo vrednost zbranih donacij za 
mednarodna tekmovanja študentov Pravne fakultete in so v letu 2012 ostale enake. 

 Sklad namenskega premoženja je oblikovala skladno z dopolnitvami pravilnika o enotnem kontnem 
načrtu in zakonom o visokem šolstvu. Premoženje je, glede na vir financiranja neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev, znižala za zmanjšanje amortizacije v višini 629.789,81 EUR. 
Ugotovljeni poslovni izid iz leta 2011 v višini 10.721,70 EUR je v letu 2012 skladno s sklepom UO PF 
razporedila v sklad namenskega premoženja, kot vir sredstev za nadomestitev opreme. 

 
 

       

leto 2012 leto 2011 indeks 12/11

1. sklad premoženja 13.565.182,87 14.184.250,98 95,64

2. dolgoročne rezervacije 13.281,16 13.281,16 100,00

3. presežek  prihodkov nad odhodki 23.642,00 10.721,70 220,51

Skupaj 13.602.106,03 14.208.253,84 95,73

Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti leta 2012 v primerjavi z letom 2011
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PF na dan 31.12.2012 ugotavlja poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.642,00 
EUR na viru JS – proračun - ARRS 18.158,26 EUR, na viru JS neproračun -prodaja blaga in storitev 
na trgu 3.488,74 EUR in na viru prodaja blaga in storitev na trgu 1.995,00 EUR. Skladno s sklepom 
UO PF se ugotovljeni poslovni izid v letu 2012 nameni za investicije, investicijsko vzdrževanje in 
opremo. 
 
 

Skupaj

MVZT ARRS

Dolgoročne rezervacije 13.281,16 13.281,16

Sklad namenskega premoženja 12.011.907,70 107.219,76 1.298.724,00 147.331,41 13.565.182,87

Ugotovljeni izid 18.158,26 3.488,74 1.995,00 23.642,00

Skupaj 12.011.907,70 125.378,02 1.302.212,74 162.607,57 13.602.106,03

JS-DRUGI

Prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu

Lastni viri in dolgoročne obveznosti po virih financiranja na dan 31.12.2012

JAVNA SLUŽBA

Javne finance

 
 
 
Odprtih postavk na kontih izvenbilančne evidence PF nima. 
 
 
 
 

1.2.2.  Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
PF pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upošteva načelo nastanka 
poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni na posamezne vrste skladno s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike in pravilnikom o 
računovodstvu.  
 
PF prihodke meri po prodajnih cenah. Med prihodki so izkazani zneski terjatev do financerjev, 
sredstva prejeta za pokrivanje stroškov, ki še niso nastali, pa ne. 
 
PF svojo dejavnost razvršča v : 
1. opravljanje javne službe 
- redni dodiplomski študij, 
- podiplomski študij, 
- izredni dodiplomski študij, 
- knjižnično dejavnost, 
- znanstveno in raziskovalno dejavnost, 
2. dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Vire financiranja loči skladno z dejavnostjo, ki je opredeljena s statutom Univerze v Ljubljani PF na:  
- nacionalni program visokega šolstva,  
- nacionalni program znanstveno raziskovalnega programa,  
ki se financirata iz proračuna Republike Slovenije in ostalo dejavnost, ki se financira iz drugih virov, in 
sicer : 
- šolnin in drugih prispevkov za študij, 
- plačil za opravljene storitve, 
- donacij, dediščin in daril,  
- drugih virov. 
 
Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 4.490.126 EUR in so za 12 % nižji od prihodkov leta 
2011. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 97,4 % celotnih prihodkov. 
Finančni prihodki so prejeti iz naslova obresti, za kot depozit vezana prosta denarna sredstva. 
Druge prihodke predstavljajo prejete donacije.  
Prevrednotovalni poslovni prihodki so rezultat spremembe odbitnega deleža pri obračunavanju DDV. 
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2012 2011 Indeks Struktura

Prihodki od poslovanja 4.373.120 4.955.068 88 97,4

Finančni prihodki 61.950 63.672 97 1,4

Drugi prihodki 29.173 83.799 35 0,6

Prevredonotovalni posl.prihodki 25.883 0,6

CELOTNI PRIHODKI 4.490.126 5.102.539 103 100,0

Sestava prihodkov leta 2012 po vrstah in v primerjavi z letom 2011

 
 
 
 
 
 

 
PF je za izvajanje programa v letu 2012 pridobila za vir: 
- redni dodiplomski študij 2.639.118,07 EUR kar je 58,78% sredstev ali 9,06 % manj kot v letu 2011, 
- raziskave in razvoj 352.731,32 EUR kar v strukturi predstavlja 7,86% in predstavlja 0,15,33% manj 

sredstev manj, kot v letu 2011, 
- za opravljanje tržne dejavnosti v javni službi (druga ministrstva, raziskave za EU) 436.613,94 

EUR, kar je 9,72 % skupnega prihodka in je za 4,22% večji od predhodnega leta, 
- za izvajanje izrednih študijev je bilo ustvarjenega 806.756,41 EUR prihodka, kar pomeni 17,97 

skupnega prihodka, ki se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 30,04%, 
- s prodajo storitev in blaga na trgu je fakulteta ustvarila 254.906,38 EUR prihodka, kar je 5,68% 

celotnega prihodka in je 29,75% več kot v letu 2011. Prihodki tržne dejavnosti so pridobljeni z 
najemninami za poslovne prostore, s prodajo knjig, z organizacijo seminarjev, tečajev in 
svetovalnih storitev. 
 
 

58,78%

17,97%

9,72%

7,86%5,68%

Struktura prihodkov po dejavnostih PF leta 2012

redni dodiplomski študij izredni in podiplomski študij

tržna dejavnost v JS raziskovalna dejavnost

strokovna dejavnost trg

 
 



 12 

Javna služba Tržna 

dejavnost

Delež JS

 Prihodki od poslovanja 4.120.296 252.824 0,92

 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 4.109.752 239.333 0,92

 Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.544 13.491 0,00

 Finančni prihodki 60.111 1.839 0,01

 Drugi prihodki 29.173 0 0,01

 Prevrednotovalni poslovni prihodki 25.640 243

 CELOTNI PRIHODKI 4.235.220 254.906 0,94

Sestava prihodkov po dejavnosti za leto 2012

 
 

0,00
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dejavnost

strokovna 
dejavnost trg

Leto 2012 Leto 2011

 
 
 
 

Celotni odhodki znašajo 4.466.153,27 EUR, od tega znašajo odhodki iz poslovanja 99,99 %. V 
primerjavi z doseženimi v letu 2011 so se v letu 2012 zmanjšali za 13,28%. Stroški materiala in 
storitev so se zmanjšali za 25,25 %, stroški dela za 5,25% V letu 2012 je bil strošek dejanske 
amortizacije 32.026,05 EUR in je izračunana ob upoštevanju predpisanih stopenj odpisa. 
 
Med materialnimi stroški, kljub velikemu zmanjšanju v letu 2012, še vedno predstavlja največji strošek 
nakup strokovne literature in sicer 128.883,51 EUR, stroški pisarniškega materiala 18.632,90 EUR, 
stroški električne energije 40.683,75 in stroški ogrevanja 63.681,46 EUR. 
 
Med storitvami največji del 566.400,01 EUR predstavljajo stroški drugih intelektualnih storitev, stroški 
čiščenja 101.565,66 EUR, stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja 88.881,39 EUR, 
stroški prevoznih, poštnih in telefonskih storitev 41.398,15 EUR, stroški v zvezi z delom (dnevnice, 
kilometrine, nočnine) 42.200,97 EUR, stroški tiska, oblikovanja kopiranja, ter drugih storitev 33.357,38 
EUR, stroški zavarovanja 29.436,06 EUR, delo preko študentskega servisa 11.651,50 EUR. 
V strukturi stroškov je delež stroškov materiala in storitev padel za 5,15%, delež stroškov dela pa se je 
povečal za 5,10 %.  
V strukturi odhodkov predstavljajo stroški blaga, materiala in storitev 29,69%, stroški dela pa 68,73 %, 
preostalo ostali stroški . 
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Za izvajanje javne službe izplačuje PF plače, nadomestila in druge prejemke v skladu z:  
- Zakonom o plačah v javnem sektorju, 
- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, 
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, 
- Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.  
 
Povprečna izplačana bruto plača z nadomestili na delavca izračunana na podlagi delovnih ur je v letu 
2012 znašala 2.727,32 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom 1,08% manj. V letu 2012 je PF 
izplačala plače za: 121.319 ur rednega dela, 5.881 ur dopolnilnega dela, 11.307 ur nadomestil za letni 
dopust, 6.538 ur nadomestil za praznike, 80 ure izrednega dopusta, 984 ur študijskega dopusta, 1.840 
ur boleznin v breme delodajalca, 2.105 ur nadurnega dela in 8 ur neplačanega dopusta. 
Delavcem je PF obračunala in izplačala 824 ur za nego družinskega člana in spremstvo, 240 ur 
boleznin, v breme ZZZS, ki so trajale več kot 30 dni in 8 ur za krvodajalstvo. Sredstva je refundirala 

preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 
 
PF pridobiva del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu. Iz teh sredstev pokriva stroške plač 
zaposlenih na tej dejavnosti, dodatke po Kolektivni pogodbi in prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za vse delavce. In sicer za zaposlene v starosti do 35 let v višini 80% maksimalne 
premije, za zaposlene v starosti od 35 do 50 let v višini 85% maksimalne premije in za zaposlene v 
starosti nad 50 let  v višini 90% maksimalne premije. 
 
Amortizacija je bila obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v 
breme virov. Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter  
drobnega inventarja  znaša 661.815,86 EUR. Amortizacijo v višini 629.789,81 EUR je pokrila v breme 
sklada premoženja za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki so v lasti Univerze. 

 
Med prevrednotenimi poslovni odhodki izkazuje nadomestitev neamortizirane vrednosti odpisanega, 
ukradenega osnovnega sredstva.  
 

Vir sredstev Vrednost delež Vrednost delež

MIZKŠ - izobraževalna dejavnost 2.639.118,07 58,78 2.738.684,60 61,3

MIZKŠ oz. ARRS - raziskovalno dejavnost 321.608,78 7,16 303.315,20 6,8

Drugi proračunski viri (druga ministrstva in lokalne skupnosti) 28.117,68 0,63 26.262,16 0,6

Evropski proračun, razpisi izven proračuna RS 3.004,86 0,07 1.895,26 0,0

Drugo izvajanje dejavnosti javne službe 1.243.370,35 27,69 1.143.456,21 25,6

Prodaja blaga in storitev na trgu 254.906,43 5,68 252.539,84 5,7

Skupaj: 4.490.126,17 100,00 4.466.153,27 100,0

Struktura prihodkov in odhodkov 2012

Prihodki Odhodki

 
 
 
 
Razlika med prihodki in odhodki v višini 23.972,85 EUR izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek 
prihodkov nad odhodki. Poslovni izid je primerjavi z letom 2012 presežen za123,59%. Iz opravljanja 
proračunskega dela JS je PF ugotovila negativen poslovni izid v višini 78.307,83 EUR, z opravljanjem 
JS neproračun je izkazala pozitivni poslovni izid v višini 99.914,14 EUR,iz opravljanja dejavnosti 
prodaje blaga in storitev na trgu pa prav tako pozitiven poslovni izid v višini 2.366,54 EUR.  
Namensko pridobljena sredstva za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva je PF porabila 
skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz,  in 59. Čl. 
Statuta UL, sredstva za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in programa o usposabljanju 
in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske  in druge organizacije, pa skladno s 
Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega programa.  
S preverjanjem cen na trgu, ob poudarku na ustrezni kakovosti potrebnega materiala, blaga, sredstev 
in naročenih storitev, poskuša doseči najnižje stroške, v dogovoru z izbranimi partnerji pa čim 
ugodnejše plačilne pogoje. 
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Spremljanje prihodkov na PF urejeno tako, da se lahko ugotavljajo prihodki po vrstah in namenih. Iz 
evidenc in na podlagi sodil je mogoče za vsako dejavnost ugotoviti nastale stroške in rezultat 
obravnavanega obdobja. 
 

2012 2011 indeks

Celotni prihodki na zaposlenega 62.233 59.868 1,04

Celotni odhodki na zaposlenega 61.901 59.549 1,04

Stroški dela na zaposlenega 42.544 40.820 1,04

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih 0,69 0,73 0,95

Število dodiplomskih študentov brez absolventov 1.447 1.655 0,87

Celotni prihodki na dodiplomskega študenta 3.103 3.042 1,02

Celotni odhodki na dodiplomskega študenta 3.086 3.035 1,02

Število vseh študentov brez absolventov 1.525 1.752 0,87

Celotni prihodki na študenta 2.944 2.871 1,03

Celotni odhodki na študenta 2.929 2.865 1,02

Kazalci na zaposlenega in študenta v letu 2012 in v primerjavi z letom 2011

 
 
 
 
Celotni prihodki na zaposlenega so v letu 2012 narasli za 4 odstotne točke, enako so narasli tudi 
celotni odhodki na zaposlenega, enak trend zvišanja se kaže tudi pri strošku dela na zaposlenega.  
 
Ob manjšem vpisu študentov so narasli tudi celotni prihodki in tudi odhodki na študenta. 
 
PF je v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ugotovila presežek prihodkov nad 
odhodki, v višini 23.972,85 EUR.  
Skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb je po izvzetju prihodkov in odhodkov 
nepridobitne dejavnosti, ter popravku odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov, ugotovila 
razliko v višini 139.219,72 EUR. Zmanjšala je davčno osnovo za priznano investiranje v višini 8.442,03 
EUR in prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje od pridobitne dejavnosti v višini 128.831,53 
EUR. Ugotovila je osnovo za davek v višini 1.946,16 EUR od katere je obračunala 18% davka, kar 
znese 350,31 EUR obveznosti za leto 2012.   
Presežek prihodkov nad odhodki, po pokritju davka iz dohodka, v višini 23.642,00 EUR bo skladno s 
skladu s sklepom upravnega odbora namenila za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo. 
 
 
Neposredne stroške stroškovnih mest PF ugotavlja na podlagi originalne knjigovodske listine. 
Posredne stroške pa deli, glede na aktivnosti svojih dejavnosti, z uporabo ključev, ki so izračunani po 
vrstah stroškov. 
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merilo za določitev deleža M
IZ

K
Š

J
S

-p
ro

r.

J
S

-n
e
p
ro

r.

T
R

G

Elektrika študent z ure( predavalnic)+ ure (najem) 60 35 5

Nadomestni deli in material za vzdrževanje zgradbe študent+delež najem 60 35 5

Nadomestni deli in material za vzdrževanje opreme študent+delež najem 65 30 5

Material za čisčenje študent, zaposleni 65 30 5

Časopisi, revije delež prihodkov 30 8 58 4

Pisarniški material delež prihodkov 30 8 58 4

Porabljena voda študent, zaposleni 65 30 5

Storitve UL prihodek 30 8 58 4

Tekoče vzdrževanje stavbe študent+delež najem 60 35 5

Tekoče vzdrževanje računalniška oprema študent 65 30 5

Tekoče vzdrževanje programske opreme študent 65 30 5

Investicijsko vzdrževanje zgradb študent+delež najem 60 35 5

Čiščenje študent 65 30 5

Varovanje objekta prihodek 30 8 58 4

Zavarovanje premoženja prihodek 30 8 58 4

Odvoz smeti študent 65 30 5

Varstvo okolja študent 65 30 5

Telefonske storitve delež prihodkov + presoja 80 5 12 3

Poštne storitve in storitve e-pošte delež prihodkov + presoja 80 4 12 4

Plačilni promet in bančne storitve število transakcij 80 12 8

Stavbno zemljišče del, ki se daje v najem 97 3

Prihodki obresti prihodek, likvidna sredstva 5 92 3

MERILA IN IZRAČUN DELEŽEV ZA POKRIVANJE SKUPNIH STROŠKOV PF  2012

 
 

 

 

1.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
 
 

Javna služba Tržna 

dejavnost

Delež JS

 Prihodki od poslovanja 4.120.296 252.824 0,92

 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 4.109.752 239.333 0,92

 Prihodki od prodaje blaga in materiala 10.544 13.491 0,00

 Finančni prihodki 60.111 1.839 0,01

 Drugi prihodki 29.173 0 0,01

 Prevrednotovalni poslovni prihodki 25.640 243

 CELOTNI PRIHODKI 4.235.220 254.906 0,94

Sestava prihodkov po dejavnosti za leto 2012
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2012 2011 Indeks Struktura

Stroški blaga, materiala in storitev 1.326.152 1.774.097 74,75 29,6934

Stroški materiala 287.454 395.404 72,70 6,4363

Stroški storitev 1.038.698 1.378.693 75,34 23,2571

Stroški dela 3.069.571 3.239.665 94,75 68,7296

Plače in nadomestila plač 2.361.313 2.497.273 94,56 52,8713

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 382.702 404.541 94,60 8,5689

Drugi stroški dela 325.556 337.851 96,36 7,2894

Amortizacija 32.026 35.779 89,51 0,7171

Drugi stroški 38.119 32.825 116,13 0,8535

Finančni odhodki 50 8.613 0,58 0,0011

Drugi odhodki 6 20 0,00 0,0001

Prevrednotovalni poslovni odhodki 229 517 44,29 0,0051

CELOTNI ODHODKI 4.466.153 5.091.516 87,72 100,0

Davek od dohodka pravnih oseb 331 301 109,97

Sestava odhodkov leta 2012 po vrstah in v primerjavi z letom 2011

 

   

 
 

 

1.2.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka  
 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, ki 
izkazuje prilive in odlive skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek 
nastal in, da je prišlo do prejema ali izplačila denarja (plačana realizacija). 
 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka po vrstah leta 2012 v primerjavi z letom 
2011 

  
Leto 2012 Leto 2011 

Indeks 
12/11 

PRIHODKI SKUPAJ 4.353.072 5.020.187 86,71 

Prihodki za izvajanje javne službe  4.091.040 4.827.203 84,75 

Prihodki iz sredstev javnih financ  3.020.107 3.417.397 88,37 

Drugi prihodki za izvajanje javne službe 1.070.933 1.409.806 75,96 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 262.032 192.984 135,78 

ODHODKI SKUPAJ 4.497.303 5.267.543 85,38 

Odhodki za izvajanje javne službe 4.241.507 5.090.032 83,33 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.551.794 2.682.333 95,13 

Prispevki delodajalca za socialno varnost 413.758 433.844 95,37 

Izdatki za blago in storitve 1.237.213 1.779.331 69,53 

Plačila domačih obresti 0 39   

Investicijski odhodki 38.742 194.485 19,92 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev 255.796 177.511 144,10 

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu   48   

Prispevki delodajalca za socialno varnost 129.388 128.832 100,43 

Izdatki za blago in storitve 126.408 48.631 259,93 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -144.231 -247.356 58,31 
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Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 3.020.107 EUR predstavljajo sredstva iz proračuna za 
izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti, ter mednarodnega sodelovanja. 
Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 1.070.933 EUR predstavljajo prihodke od prodaje  
blaga in storitev oziroma prihodke drugih institucij in posameznikov za izvajanje pedagoškega 
procesa, ter namenske donacije prejete za pokrivanje stroškov mednarodnih tekmovanj študentov. 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012 izkazuje 
presežek odhodkov nad prihodki v višini 144.231 EUR kar se izkazuje v Izkazu financiranja, ki je 
sestavni del Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,  kot 
zmanjšanje sredstev na računih.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila:                        
Lidija Pajk     


