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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1.1 Računovodske usmeritve 

- računovodski izkazi se sestavljajo po SRS 36 zasebno pravo 

- vednost nabav opredmetenih osnovnih sredstev se vodijo po modelu 

nabavne vrednosti 

- prihodki in odhodki se razmejujejo po namenu, tako za lastno dejavnost 

kot za sredstva javnih financ 

- FUDŠ je davčni zavezanec za namene DDV 

- Vodila za razmejevanje prihodkov na dejavnosti javne službe ter 

dejavnosti prodaje storitev za fakulteto so: sredstva iz javnih financ so 

razmejena po študijskih programih s koncesijo in namenih. Vodijo se na 

stroškovnih mestih tako prihodki dot odhodki. Prihodki in odhodki iz 

dejavnosti prodaje storitev se razmejujejo na stroškovnih mestih. 

Odhodki tehničnih služb se razporejajo na študijske programe v deležu 

na prihodke. 

 

1.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

1.2.1 Bilanca stanja 

          Dolgoročna sredstva zajemajo opredmetena osnovna sredstva in 

neopredmetena osnovna sredstva. Največji delež so nepremičnine v zgradbi. 

Nakup s je izvršil v poslovnem letu 2010. Sredstva za nakup so najem posojil pri 

banki, ki so razvidna v kratkoročnih in dolgoročnih finančnih obveznostih. 

Delež nepremičnin v sredstvih je 59,66, delež opreme v sredstvih je 3,78. 

         Dolgoročne finančne naložbe zajemajo ustanovitvene vložke oz deleže 

v NIP, VEGA d.o.o., Parsifal SC. 

         Delež pasivnih časovnih razmejitev v sredstvih je 8,35 %. Delež pasivnih 

časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih je 5,64 %. Pasivne časovne 

razmejitve so prihodki programa izmenjave študentov-Erasmus. 

 

Čisti presežek prihodkov nad odhodki je 175.054,00 EUR, ki je razporejen med 

nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki. 

 

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

       Prihodki so: javne finance s koncesijo 541.023,00 EUR, javne finance  

Mestne občine Nova Gorica 62.594,00 EUR, prihodki ARRS in TIA po pogodbah 

127.490,00 EUR, prihodki ministrstev po pogodbah 16.700,00 EUR. 

      Odhodki so: odhodki iz sredstev javnih financ s koncesijo 542.607,00 EUR, 

odhodki iz sredstev MONG 62.594,00 EUR, odhodki za raziskave ARRS in TIA 

128.570,00 EUR, odhodki ministrstev za raziskave 16.700,00 EUR. 

 

Odhodki iz prodaje storitev in finančni odhodki, amortizacija in 

prevrednotenja so 246.755,00 EUR. 
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Delež stroškov dela na celoten prihodek je 39,22 % delež stroškov dela na 

celoten odhodek je 46,84 %, celotni prihodki na zaposlenega 89.144,00, 

celotni odhodki na zaposlenega 74.643,00. 

Povprečna bruto plača na zaposlenega je 2.159,12 EUR, povprečno število 

zaposlenih na podlagi delovnih ur je 13,36. 

 

     

1.3 Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev 

za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

 

Izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje storitev na trgu ni bilo. 

   

1.4 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 

Prihodki za dodiplomski študij UDŠ so 376.709,00 EUR, odhodki od tega za 

plače 145.927,00 EUR, prispevki delodajalca 24.173,00 EUR, drugi osebni 

prejemki 46.386,00 EUR, pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti 95.096,00 

EUR in storitve in blago 76.322,00 EUR. 

 

Prihodki za podiplomski študij MM so 142.500,00 EUR, odhodki za plače 

61.795,00 EUR, prispevke 9.949,00 EUR drugi osebni prejemki so 8.076,00 EUR 

blago in storitve 69.687,00 EUR. 

 

Prihodki za doktorski študij so 21.186,00 EUR, odhodki za plače 6.133,00 EUR, 

prispevke 1123,00 EUR, pogodbe 13.929,00 EUR. 

 

Prihodki interesne dejavnosti 628,00 EUR, odhodki za raziskave  561,00 EUR, za 

storitve 150,00 EUR. 

 

Prihodki ARRS, TIA za raziskovalne dejavnosti so 127.490,00 EUR, odhodki za 

plače 96.945,00 EUR, prispevke 14.618,00 EUR, drugi osebni prejemki 1595,00 

EUR in material in storitve 16.412,00 EUR. 

 

Prihodki ministrstev za raziskovalne dejavnosti so 16.700,00 EUR in odhodki za 

storitve in material so 16.700,00 EUR. 

 

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

 

Mestna občina Nova Gorica po pogodbi 62.594,00 EUR prihodkov, odhodkov  

za opremo 26.237,00 EUR in investicijsko vzdrževanje 36.357,00 EUR. 
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1.6 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih sredstev 

 

Denarni tok: 
 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika 

med 

prihodki in 

odhodki 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Javna služba skupaj           

MVZT 
541023  542607  -1584  45,43  54,41  

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 127490  129570  -2080  10,70  12,99  

Druga ministrstva 16700  16700  0  1,40  1,67  

Občinski proračunski viri 62594  62594  0  5,26  6,28  

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU 0  0  0  0  0  

Cenik storitev fakultete: 

sredstva od prodaje blaga 

in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 125803  96516  29287  10,56  9,68  

Ostala sredstva iz 

proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti iz 

proračuna EU 0  0  0  0  0  

Drugi viri 5914  5914  0  0,50  0,60  

Trg 311442  143325  168117  26,15  14,37  

Skupaj 1190966  997226  193740   100  100 

 

 

Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže njihova struktura:  

Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov 

iz tržne dejavnosti 

Prihodki od gospodarskih 

družb in samostojnih 

podjetnikov (definicija 

ZGD) 

238650 76,63 

Prihodki od javnega 

sektorja v Sloveniji 

7340 2,36 

Prihodki od najemnin za 

poslovne in druge 

prostore 

28423 9,12 

Prihodki od gospodarskih 

družb iz tujine 

0 0 

Drugi prihodki iz 

mednarodnih projektov 

0 0 

Drugo 37029 11,89 

Skupaj 311442 100,00 
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Obrazložitev: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
Obračunski tok: 

 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika 

med 

prihodki in 

odhodki 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

Javna služba skupaj           

MVZT 
541023 

  542607  -1584  45,43  54,41  

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 127490  129570  -2080  10,70  12,99  

Druga ministrstva 16700  16700  0 1,40  1,67  

Občinski proračunski viri 62594  62594  0  5,26  6,28  

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU 0  0    0  0  

Cenik storitev  fakultete: 

sredstva od prodaje blaga 

in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 125803  96516  29287  10,56  9,68  

Ostala sredstva iz 

proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti iz 

proračuna EU 0  0  0  0  0  

Drugi viri 5914  5914  0  0,50  0,60  

Trg 311442  143325  168117  26,15  14,37  

Skupaj 1190966  997226  193740   100  100 

 

 

Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže njihova struktura:  

Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov 

iz tržne dejavnosti 

Prihodki od gospodarskih 

družb in samostojnih 

podjetnikov (definicija 

ZGD) 

238650 76,63 

Prihodki od javnega 

sektorja v Sloveniji 

7340 2,36 

Prihodki od najemnin za 

poslovne in druge 

prostore 

28423 9,12 

Prihodki od gospodarskih 

družb iz tujine 

0 0 

Drugi prihodki iz 

mednarodnih projektov 

0 0 
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Drugo 37029 11,89 

Skupaj 311442 100,00 

 

Obrazložitev: prihodki so iz opravljenih raziskav, iz dejavnosti terapija, oddajanje prostorov v 

podnajem, donacij in finančnih prihodkov. 

 

1.7 Drugo 

 

/ 
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