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Poslovno poročilo sta pripravila:  

-dekan 

-tajnica fakultete 

 

1. POROČILO DEKANA 

 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja UL  FFA v letu 2012 je izdelano na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter skladno z Navodilom o pripravi zaključnih računov uporabnikov proračuna.  

 

Poslovanje UL FFA je bilo, glede na krizne razmere v RS, v letu 2012 uspešno, kar je razvidno tako iz finančnih kot tudi fizičnih kazalcev 

poslovanja.  

 

Sestavni del poročila sta: 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012 in 

- Letno poročilo o kakovosti za študijsko leto 2012. 

 

 

2. POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE  

 

Poslanstvo Fakultete za farmacijo je:  
- načrtovanje in izvajanje izobraževanja na I., II. in III. stopnji  študijskih programov, vzgoja strokovnjakov za opravljanje znanstvenih in zahtevnih  

strokovnih del na farmacevtskem, klinično biokemijskem in toksikološkem področju  kakor tudi na drugih povezanih oziroma mejnih področjih; 

- načrtovanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na  področju farmacije, klinične biokemije, toksikologije in mejnih naravoslovnih 

področjih; 

- strokovno delo v državnih institucijah, ki skrbijo za zdravje prebivalcev Republike Slovenije in razvijajo ter promovirajo farmacevtsko, klinično 

biokemijsko in toksikološko  stroko doma in v tujini.  

 

Vizija Fakultete za farmacijo je: 

- biti v mednarodnem merilu priznana in uveljavljena institucija na izobraževalnem in znanstvenem področju, z jasno izkazovano vlogo kot 

nacionalne inštitucije za področje farmacije in klinične biokemije.  
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3. PREDSTAVITEV FAKULTETE 

 

UL FFA je edina visokošolska izobraževalna institucija v RS na področju farmacije in laboratorijske biomedicine. Na raziskovalnem področju 

sodeluje z drugimi raziskovalnimi institucijami in industrijo. 

 

Akreditirane ima naslednje (bolonjske) študijske programe I. in II. stopnje:  

- univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina,  

- univerzitetni študijski program Kozmetologija,   

- enoviti magistrski študijski program Farmacija,     

- magistrski študijski program Industrijska farmacija in  

- magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina.  

V študijskem letu 2011/2012 je fakulteta izvajala še  5. letnik, to je zadnji  letnik, ne bolonjskega  študijskega programa UP Farmacija. 

 

Podrobnejši podatki o študentih in diplomantih vseh stopenj in programov so razvidni iz Letnega poročila kakovosti za leto 2012.   

 

 

V študijskem letu 2011/2012 je bilo na  programe I. in II. stopnje vpisanih skupaj z absolventi 1430 študentov, v koledarskem letu 2012 je  

diplomiralo 215 študentov teh programov. 

Zanimanje za študij na študijskih programih FFA je izjemno veliko. Ena od posledic tega  je visoko število potrebnih točk za vpis tako, da se na 

študijske programe  posledično vpisujejo učno najuspešnejši in najprizadevnejši maturanti, kar se odraža tudi v prehodnosti študentov v višje letnike 

študija in v številu diplomantov. Veliko zanimanje je tudi za novejše študijske programe: Kozmetologija na 1. stopnji  in Laboratorijska biomedicina 

ter Industrijska farmacija na 2. stopnji. 

 

Diplomanti vseh smeri so bili dobro zaposljivi in so praviloma hitro našli delo. Poklici s študijskega področja fakultete sodijo med deficitarne in 

mednarodno perspektivne. 

  

Doktorski študij fakulteta izvaja v okviru študijskega programa III. stopnje Biomedicina na UL. Na znanstvenih smereh farmacija, klinična 

biokemija in laboratorijska  biomedicina ter toksikologija je bilo v študijskem letu 2011/2012 vpisanih 87 študentov,  kar je nekaj manj kot v 

preteklem letu. Trend zmanjševanja doktorskih študentov je posledica skrajšanja študija na tri leta, povišanja cene tega študija in spremenjenega 
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načina sofinanciranja s strani države ter  splošne  finančne krize. Doktorski študij je v letu 2012 dokončalo 18 doktorandov, 5  študentov je zaključilo 

znanstveni magisterij.   

 

FFA sodeluje z Lekarniško zbornico Slovenije pri specialističnem študiju. Učitelji FFA  sodelujejo tudi pri specializacijah iz medicinske biokemije. 

 

Poleg akreditiranih študijskih programov FFA  izvaja program vse življenjskega izobraževanja  in  sodeluje pri izvajanju strokovnega usposabljanja 

za magistre farmacije in farmacevtske tehnike, ki ga potrebujejo za pridobitev oz. ohranjanje licence za delo na zdravstvenem področju. 

 

 

Na dan 31.12.2012  je bilo na fakulteti zaposlenih 142 delavcev s polnim delovnim časom ter 9 delno zaposlenih delavcev. Razmerje med učitelji ter 

asistenti in številom študentov ter številom  študijskih programov še vedno ni zadovoljivo. 

 

Dejavnost fakultete poteka v poslovni stavbi na Aškerčevi cesti 7 v Ljubljani, na skupno 5784 m2 površin ter v dvoriščni predavalnici, ki si jo deli s 

FKKT in kjer ima pravico do dvotretjinske uporabe, zadnja leta delno tudi v najetih prostorih. Laboratoriji in ostali prostori so urejeni in 

funkcionalni ter relativno sodobno opremljeni. 

Prostorska preverba v letu 2008 je pokazala, da fakulteta za izvedbo svojih študijskih programov potrebuje skupno 10.800 m2, kar pomeni da ji 

manjka cca 45% potrebnih površin. Primanjkuje predvsem predavalnic, laboratorijev in tudi kabinetov.  

Zaradi splošnega pomanjkanja prostorov, navedenega zgoraj in dodatno zaradi izvajanja novih študijskih programov je bila že v letu 2010 fakulteta 

primorana najemati posamezne predavalnice in laboratorije drugje. Kot začasno trajnejšo rešitev prostorskega problema je v letu 2011 sklenila 

dolgoročno najemno pogodbo za nekaj manj kot 1000 m2 prostorov v stavbi Ilirija na Tržaški. V njih bodo pretežno laboratoriji (okrog 500 m2) in 

večja predavalnica ter  nekaj  kabinetov. Koncem leta 2012 se je pričela vgradnja opreme in pričetek uporabe prostorov. 

 V zvezi z najemom in opremo za te prostore ima fakulteta v letu 2012 in vnaprej znatno povečane izdatke.   

 

V stavbi na Trgu MDB 2 v Ljubljani, ki je v neposredni bližini fakultete, je FFA lastnica prostorov, v letu 2010 je del prostorov še dokupila in jih 

namerava z adaptacijo urediti tako, da bi vanj preselila manjši obseg zaokroženega pedagoškega delovnega procesa. V letu 2011 so se pričeli 

postopkov pridobivanja dokumentacije za prenovo, ki bo vodena v sodelovanju z Lekarno Ljubljana, ki ima na tej lokaciji lekarno. Predvidoma v 

letu 2013 bo imela fakulteta na ta račun občutno povečane izdatke.  

 

  

FFA v pravnem prometu nastopa v imenu in za račun UL, ko gre za dejavnost izobraževanja in raziskovanja v javni službi, ter v lastnem imenu, ko 

gre za tržno dejavnost. 

Notranje je organizirana v organizacijske enote in sicer vodstvo,  šest kateder, inštitut  in tajništvo fakultete.  
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Organi fakultete so: senat, dekan, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.  Za posamezna področja je pri organih fakultete  imenovanih več 

operativnih komisij in odborov. 

 

4. USMERITVE IN CILJI FAKULTETE 

a) Zakonske in druge pravne podlage 

 

Področje delovanja fakultete urejajo: 

- Zakon o visokem šolstvu, 

- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, 

- Statut Univerze v Ljubljani, 

- Pravila o organizaciji delovanja UL FFA.  

 

b) Dolgoročni cilji   

 

Dolgoročni cilji fakultete so: 

- v skladu s potrebami farmacevtske in klinično  biokemične oz. laboratorijsko biomedicinske stroke ter toksikologije izobraževati letno okrog  

1500 študentov na študijskih programih I., II. in III. stopnje, 

- kvalitetna implementacija in izvedba  študijskih programov, 

- skrb za mednarodno primerljivo kvaliteto študija, 

- izvajati kakovostno raziskovalno delo z objavami rezultatov v revijah z visokim dejavnikom vpliva 

- pridobitev dodatnih  prostorov za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela, 

- povečanje tržne dejavnosti (projekti z gospodarstvom), 

- povečanje števila domačih in mednarodnih  projektov, 

- preveriti kakovost institucionalnega dela z zunanjo mednarodno evalvacijo 
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c) Kratkoročni prednostni cilji v letu 2012  

 

Prednostni kratkoročni cilj fakultete so bili: 

1. kakovostna izvedba študijskih programov in študijskih dejavnosti za programe: 

-      univerzitetni študijski program Farmacija (četrti in peti letniki) 

-      enoviti magistrski študijski program Farmacija (prvi, drugi in tretji letnik) 

-     univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (vsi letniki) 

-     univerzitetni študijski program Kozmetologija (prvi letnik) 

-     magistrski študijski program Industrijska farmacija (oba letnika) 

-     magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina (oba letnika) 

-   doktorski študijski program UL Biomedicina na znanstvenih področjih farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter 

toksikologija,  

-     sodelovanje pri specialističnem študiju farmacevtov in specializacijah iz medicinske biokemije ter 

-     organizacija vseživljenjskega izobraževanja, podiplomskega funkcionalnega izobraževanja farmacevtov in farmacevtskih tehnikov. 

 

2. izpeljava javnega razpisa za tehnološko opremo najetih prostorov in začetek uporabe teh prostorov v zimskem semestru 

 

3. zagotoviti finančno stabilnost fakultete po sprejemu sistemskega zakona in omejitev na finančnem in kadrovskem področju sredi leta 2012 s 

sprejetjem vrste ukrepov varčevanja materialnih stroškov, omejitve zaposlovanja, manjšanja posamičnih najemov, uvedbe osebnih listov pri 

deljenih virih plače ipd. 

 

 

5. POROČILO PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI      

 

Fakulteta je  na področju študijske dejavnosti  naloge in zastavljene cilje v glavnini realizirala. Pričela je izvajati nove študijske programe 

oziroma višje  letnike teh programov  skladno z načrtovanimi vsebinami in v predvidenem  obsegu. Na študijskem področju je ponovno  izvedla 

študentske ankete. 
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Fakulteta je  uspešna tudi na področju raziskovalne dejavnosti. Sodeluje v okviru štirih programskih skupin Agencije za raziskovalno dejavnost,  

na treh kot nosilna organizacija. Kot nosilec je nastopala pri 9 nacionalnih projektih in z ostalimi raziskovalnimi organizacijami sodelovala pri 

dodatnih 13 nacionalnih projektih.  

Odličnost na raziskovalnem področju se kaže tudi pri črpanju evropskih sredstev  v okvirnih programih EU. V letu 2012 sta potekala dva EU 

projekta Marex in Orchid, kot partnerska inštitucija smo pridobili še Phar-QA (2012-2015) .    

 

Da je fakulteta uspešna na raziskovalnem področju, se kaže tudi v sodelovanju z industrijo, saj je  v letu 2012 sodelovala z enajstimi 

gospodarskimi družbami na 37 gospodarskih projektih, kar je primerljivo predhodnemu letu, vendar pa so se dohodki iz tržne dejavnosti močno 

zmanjšali zaradi splošne finančno-gospodarske krize.  

 

Letni kadrovski plan za izvedbo pedagoške in raziskovalne dejavnosti , vključno z dodatnimi zaposlitvami je bil okrnjen zaradi ZUJFa, tako da je  

na nekaterih ožjih strokovnih področjih še vedno pomanjkanje  delavcev. 

   

Podrobnejši podatki o doseganju zastavljenih ciljev na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter kadrovskega in knjižničnega 

področja fakultete v letu 2012 so razvidni iz Letnega poročila o kakovosti za študijsko leto 2011/2012, ki je v prilogi. 

 

 

 

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

 

6.1.Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

  

       Še vedno ni  bilo realizirano redno financiranje izvedbe dodatnega semestra študijskega programa Farmacija s strani proračuna. 

       Prva generacija 10 semestrskega študija se je pričela v letu 2008, za leto 2009 je FFA uspela pridobiti 300.000 € na podlagi razpisa MVZT za 

razvojne naloge, po tem pa razpisov ni bilo več.  

      V letu 2012 smo sicer prvič  dobili sredstva za deseti semester, vendar ne gre za dodatna sredstva, ki so bila predvidena ob sprejemu ZZDej 

ampak za prerazporeditev sredstev za drugostopenjske programe znotraj UL. 
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6.2 Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Poslovanje fakultete v letu 2012 je bilo v finančnem smislu manjše kot predhodno leto. Opravili pa smo večji obseg pedagoškega dela in sicer 

zaradi vpisa večjega števila študentov  na 1. in 2. stopenjske študijske programe, pa tudi večji obseg raziskovalnih ur.  Kljub temu razkoraku smo 

poslovali pozitivno. 

 

6.3 Ocena uspeha doseganja kratkoročnih ciljev v letu 2012 

Izmed kratkoročnih zastavljenih ciljev za leto 2012 je fakulteta v celoti realizirala uvedbo in izvedbo bolonjskih študijskih programov na vseh 

treh stopnjah. Načrtovana akreditacija medfakultetnega programa 2. stopnje Toksikologija tudi v tem letu še ni bila izvedena. Najete prostore na 

Tržaški 32 smo začeli deloma uporabljati z zimskim semestrom, zaključen je bil javni razpis za tehnološko opremo, podpisana pogodba in 

oprema montirana v več kot 75% do konca decembra. Finančna učinkovitost ukrepov za finančno stabilizacijo je razvidna iz finančnega poročila. 

Fakulteta ocenjuje, da so bili vsi pomembni kratkoročni cilji zadovoljivo uresničeni. 

6.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za 

izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

Menimo, da je poslovanje fakultete učinkovito, kvalitetno in gospodarno. Na področju nacionalnega programa izobraževanja, ki ga financira 

država, je fakulteta v letu 2012 poslovala skladno s sklepi in splošnimi akti, ki sta jih izdala Upravni odbor UL in rektor UL ter skladno z merili 

za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz. merili za administrativno tehnična dela. Posebej izpostavljamo ukrepe, ki so bili 

sprejeti na osnovi ZUJFa za obvladovanje financ. 

6.5 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Ocena je razvidna iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ na UL FFA v letu 2012, ki je priložena poročilu. 

6.6 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Vsi pomembnejši zastavljeni cilji fakultete za leto 2012 so bili realizirani, razen sistemskega financiranja 10. semestra farmacije iz neposrednih 

proračunskih virov. 

6.7 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 

Fakulteta je edini visokošolski izobraževalni in raziskovalni zavod na področju farmacije in klinične biokemije oz. laboratorijske biomedicine v 

državi, zato menimo, da je na področju svoje stroke pomemben subjekt. Tega se v celoti zaveda, zato posveča veliko pozornosti predvsem 

kvaliteti študija in razvoju raziskovalnega dela. Diplomanti FFA so mednarodno primerljivo uspešni tako v industriji kot v lekarništvu in na 

drugih področjih in v celoti zaposljivi. V okviru EU je poklic farmacevta reguliran. 
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Prav tako je pomembno in uspešno delo fakultete na raziskovalnem področju, kjer je velika stopnja povezanosti z farmacevtsko industrijo v 

državi. Učinki na druga področja se kažejo tudi skozi strokovno delo učiteljev v državnih organih in agencijah (Razširjeni strokovni kolegiji, 

Javna agencija za zdravila in njene komisije, Evropska komisija za zdravila). 

 

 

6.8 Izvajanje varčevalnih in proti kriznih ukrepov    
 

Zaradi povečanja števila študijskih programov in števila študentov na eni strani ter povečanja obsega raziskovalnega dela na drugi strani  FFA ni 

mogla realizirati drastičnih varčevalnih ukrepov, kot so zmanjševanje števila zaposlenih ali materialnih stroškov, je pa za različne študijske 

programe poenotila in združila izvajanje  predmetov ter racionalizirala stroške.  

Gospodarno ravnanje fakultete  se kaže v vseh segmentih poslovanja, katerega posledica je presežek prihodkov nad odhodki. Glede na to, da na 

podlagi nove uredbe ne kaže, da bo obseg financiranja študijskih programov sledil dejanskemu povečevanju obsega dela, bodo ta prišla zelo 

prav, tudi za reševanje že omenjene prostorske stiske.  

 

6.9 Kakovost 

 

Kakovostno izvajanje programov na Fakulteti za farmacijo je bilo v letu 2012 pod vplivom nekaterih predvidljivih dejavnikov kot so povečano 

skupno število študentov, pomanjkanja prostorov za izvajanje pedagoškega dela (predavanj, vaj), neprijaznih urnikov za študente in zaposlene 

(kontaktne ure 6 dni v tednu, večinoma razporejene od 7h do 21h), usklajevanj med vsebinami ali izvedbami posameznih skupin predmetov 

bolonjskih programov v okviru akreditiranih kreditnih točk ECTS in nekaterih nepredvidljivih kot je sprejem ZUJF in preklic dogovorjenega 

postopka izvedbe strokovnih izpitov v bolonjskem programu farmacija. 

 

Prehodnost  v študiju je visok, za učinkovit študij smo skrbeli že z usmerjanjem kandidatov za vpis na študijske programe. Za uspešen študij 

namreč ne zadošča visoko število točk iz srednješolskega šolanja, ampak tudi ustrezna izbira smeri študija. Z namenom informirati srednješolce 

o načinu študija, o značilnostih programov in dela na FFA smo obiskali več kot 20 srednjih šol ali srednješolskih centrov, ki so pripravili pred 

informativne dneve, se udeležili v okviru UL sejma Informativa 2012 na Gospodarskem razstavišču s svojo stojnico v okviru informativnih dni 5 

predstavitev programov  ter oglede in demonstracije laboratorijev fakultete. Pri tem smo posebno pozornost posvetili spremembi vpisnih pogojev 

za program Farmacija, ko se bo naravoslovni predmet na maturi od vpisa 2012-13 posebej točkoval. 

 

Sestanki s študenti so ustaljena praksa na FFA. Podobno kot predhodno leto so bili tudi v 2012 organizirani: 1. vsakoletno srečanje prodekana za 

študijsko področje in vodje študentskega referata z bruci na temo Kako uspešno iz prvega v drugi letnik in naprej; 2. srečanje interesentov za 

mednarodno izmenjavo s prodekanjo za mednarodno izmenjavo; 3. srečanje študentov farmacije pred začetkom praktičnega usposabljanja s 
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prodekanom za študijsko področje in obema koordinatorjema praktičnega usposabljanja v lekarnah. Poleg tega je bilo več sestankov 

predstavnikov posameznega letnika ali študija s prodekanom za študijske zadeve ob težavah ali nejasnostih, ki so se nanašale na pogoje 

napredovanja, pogoje prehodov, izvajanja posameznega predmeta, izpitnim redom, možnostmi nadaljevanja študentov, ki so izgubili status ipd. 

Stiki s študenti preko organov fakultete (člani senata, študentski svet) so dobro funkcionirali. 

 

Ankete o pedagoškem so bile izvedene sistematično na ravni fakultete in posamično v okviru študijskih programov  v novem programu VIS,  ob 

upoštevanju novega načina točkovanja. Tudi v zvezi z interpretacijo rezultatov so bili opravljeni razgovori s predstavniki študentov. Z učitelji, ki 

so dobili na študentskih anketah nizke ocene (tako učitelji fakultete kot tudi zunanji učitelji), so bili opravljeni razgovori glede razlogov za 

navedene ocene in možnosti izboljšav. Razgovore sta opravila dekan in/ali prodekan za študijsko področje.  

 

Pomemben vir povratnih informacij glede izvedb programa so bili sestanki pedagoških delavcev, ki smo jih izvedli  na posameznem študijskem 

programu (Industrijska farmacija, LBM prva stopnja) ali na horizontalno ter vertikalno povezanih predmetih (kemijsko-analitično-instrumentalni 

vidik in biološko-analitično-diagnostični vidik). Na sestanke so bili vabljeni tudi predstavniki študentov, ki so s svojimi stališči in videnjem 

pripomogli k učinkovitemu usklajevanju vsebin komplementarnih predmetov. 

 

Posebne seje senata, namenjene pedagoškim vprašanjem so že tradicija. Na osnovi poročil predhodno navedenih aktivnosti so senatorji 

obravnavali izvedbo programov v 2011/2012 in priprave na izvedbo v 2012/2013, obseg snovi (ECTS), izpitne roke, izbirne predmete, izdelavo 

in oblikovanje diplom, zaključevanje študijskih programov, doktorski študij, mednarodne izmenjave.  

 

Prav zaradi vseh navedenih aktivnosti pred študijem in med študijem se lahko pohvalimo z izredno visoko prehodnostjo med letniki, še posebej 

iz prvega v drugi letnik bolonjskih programov, saj dosega v posameznem programu med 90 in  95% čiste generacije, kljub zahtevnosti študijev. 

 

V aktivnosti zagotavljanja kakovosti sodijo tudi srečanja z zunanjimi deležniki programov – neposrednih ali posrednih delodajalcev naših 

diplomantov: predstavniki farmacevtske industrije (Krka, Lek), distribucije, lekarništva (Lekarniška zbornica Slovenije), laboratorijske medicine 

(UKC-KIKKB, splošne bolnišnice), legislative (Agencija za zdravila, Ministrstvo za zdravje). V soočenju različnih pogledov in interesov glede 

kompetenc diplomantov posameznih študijskih programov po končanju študija smo izmenjevali ključne informacije, pomembne za zaposljivost 

diplomantov in strokovno rast področij. Posebno mesto ima delovno srečanje z izobraževanjem mentorjev na praktičnem usposabljanju 

farmacevtov (v lekarnah), ki je potekal v harmoniziranem programu farmacije v 10. semestru in v času absolventskega staža in prvič že tudi v 

petem letniku bolonjskega programa Farmacija. 

 

Z vprašanji kompetenc farmacevta po končanem študiju in pomenu vseživljenjskega izobraževanja ter vsebin praktičnega usposabljanja smo se 

soočali tudi v mednarodnem prostoru, saj dosegamo kakovost študija tudi z mednarodnimi aktivnostmi. Gostovanja učiteljev niso namenjena 



 12 

samo raziskovalnemu ali pedagoškemu delu, temveč enako pridobivanju in izmenjavi izkušenj na področju poučevanja in usposabljanja. Tudi 

študentska gostovanja in izmenjave pripomorejo k širšemu pogledu na izobraževanje in mesto diplomantov naše fakultete v delovnem okolju in 

širše.  

Preko Združenja evropskih farmacevtskih fakultet smo v okviru iniciative PHARMINE skupno pridobili evropski projekt Zagotavljanje 

kakovosti v izobraževanju in usposabljanju farmacevtov v Evropi PHAR-QA, kjer fakulteta vodi in koordinira aktivnosti v regiji JV Evrope in 

okolice.  

 

Organi, ki so neposredno zadolženi za kakovost študija: Senat, Dekan, Komisija za študijsko področje, Komisija za kakovost, poleg navedenih 

organov pa še prodekan za študijsko področje, prodekan za mednarodno sodelovanje,  koordinatorji programov in vodja področja  praktičnega 

usposabljanja 

 

 

Priloge: 

 

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2012 

- Letno poročilo o kakovosti za  leto 2012  
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          Dekan: 
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1. UVOD   
 

Poročilo o kakovosti (PK2012) Fakultete za farmacijo (FFA) za  leto 2012  je pripravljeno v skladu z 

usmeritvami, ki jih podaja Komisija za kakovost UL ter v skladu z Merili za spremljanje, ugotavljanje 

in  zagotavljanje  kakovosti  visokošolskih  zavodov  (Ur.  l.  RS  124/2004)  in  Pravili  o  sistemu 

spremljanja  in  zagotavljanja  kakovosti  Univerze  v  Ljubljani  (2008).  V  PK2012  so  predstavljeni 

ključni  dosežki,  pomanjkljivosti  in  ukrepi  za  nadaljnje  izboljšanje  kakovosti  na  FFA.  Podatki  v 

poročilu so kombinirani (kjer  je  izvedljivo veljajo za koledarsko  leto 1.1.  ‐ 31.12. 2012, kjer so pa 

vezani na prejšnje študijsko  leto, veljajo za obdobje 1.10.2011 ‐ 30.9.2012). Ukrepi  in predlogi, ki 

so bili načrtovani v PK2011 so bili v letu 2012 realizirani tako, kot prikazuje preglednica 1. 

 

Preglednica 1: Realizacija ukrepov in predlogov iz Poročila o kakovosti za leto 2011. 

Ukrep / predlog ukrepa iz 
Poročila o kakovosti 2011 

Status ukrepa oz. 
predloga 

Obrazložitev  

Kratkoročno reševati 

prostorske stiske z 

najemanjem prostorov 

zunaj FFA in dolgoročno 

pridobiti nove prostore v 

okolici FFA 

Delno realizirano v letu 
2012, delno vključeno v 
program dela 2013. 

Prostori na lokaciji Ilirija na Tržaški ulici so 
bili najeti in dokupljeni poslovni prostori 
na trgu MDB. Še vedno za kakovostno 
opravljanje pedagoških in raziskovalnih 
procesov primanjkuje predavalnic, 
laboratorijev in kabinetov.  

Prizadevati si pridobiti 

sredstva, ki so bila ob 

sprejetju zakona 

predvidena za praktično 

usposabljanje namesto 

pripravništva. 

Vključeno v program 
dela 2013. 

FFA še ni uspela priti do omenjenih 
finančnih sredstev. Prizadevanja, da bi se 
to zgodilo, se bodo nadaljevala tudi v 
prihodnosti. 

Zmanjšati količino dela s 

papirji, poenotenje 

obrazcev za prijave, pisanje 

poročil. 

Realizirano v letu 2012. 
Zaradi večjega elektronskega upravljanja 
se je zmanjšala količina papirnih 
dokumentov. 

Razbremeniti in izboljšati 
razmerje med pedagoškim 
in raziskovalnim delom. 

Delno realizirano v letu 
2012. 

Racionalizacija pedagoškega procesa 
pomeni, da je raziskovalnemu delu lahko 
posvečenega več časa. 

Povečanje raziskovalnih 
izmenjav, izmenjave tujih 
raziskovalcev pri nas. 

Vključeno v program 
dela 2013. 

Mobilnost raziskovalcev in učiteljev bo 
potrebno še stimulirati. 

Natančneje definirati 

anketna vprašanja, doreči 

pomen posameznih ocen. 

Delno realizirano v letu 
2012, delno vključeno v 
program dela 2013 tudi 
v povezavi z 
aktivnostmi na ravni UL.

Povečanje zavedanja pri študentih o 
pomenu izpolnjevanja e‐anket. Nadalje pa 
bo potrebno vprašanja še uskladiti s 
specifikami predmetov in izvajalcev. 
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2.  ANALIZA  KAKOVOSTI  PO  PODROČJIH/DEJAVNOSTIH  S  POVZETKI  IN 
PREDLOGI UKREPOV 

   

2.1 IZOBRAŽEVANJE 
 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN DRUGIH IZOBRAŽEVANJ 
 
Na  FFA  je  v  šolskem  letu  2011/12  potekalo  izvajanje  naslednjih  izobraževalnih  programov/ 
delavnic/ tečajev/poletnih šol: 

- univerzitetni študijski program Farmacija (UPF): 5. letnik; 
- enoviti magistrski študijski program Farmacija (EMŠF): 1., 2., 3. in 4. letnik; 
- univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (S1LBM): 1., 2. in 3. letnik; 
- univerzitetni študijski program Kozmetologija (S1KOZ): 1. in 2. letnik; 
- podiplomski magistrski študijski program Industrijska farmacija (S2InF): 1. in 2. letnik; 
- podiplomski magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina (S2LBM): 1. in 2. 

letnik;  
- interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina (tri smeri: Farmacija, Klinična 

biokemija in Laboratorijska biomedicina, Toksikologija); 
- podiplomski program Biomedicina za pridobitev naziva magister/magistrica farmacevtskih 

znanosti oziroma podiplomski program za pridobitev naziva doktor/doktorica za področji 
farmacije in klinične biokemije; 

- specialistični podiplomski študij na področju farmacije (skupaj z Lekarniško zbornico 
Slovenije in Ministrstvom za zdravje RS); 

- specialistični študij medicinske biokemije (teoretične vsebine po pravilniku Zbornice 
laboratorijske medicine); 

- tečaj vseživljenjskega izobraževanja laboratorijske biomedicine: Temeljne naravoslovne 
biomedicinske vsebine, Splošne strokovne vsebine laboratorijske biomedicine; 

- dveh mednarodni poletni šoli: 1st ESPT Summer School on Pharmacogenomics and 
Theranostics in 2nd Meeting of the Paul Ehrlich MedChem Euro‐PhD Network. 

FFA ne izvaja izrednih študijev, prav tako prehodi med programi niso predvideni. V študijskem letu 
2011/12,  ko  je  zadnja  generacija  UPF  opravila  5.  letnik  študija,  se  je  s  tem  končalo  hkratno 
izvajanje  nekaterih  predmetov  za  dve  generaciji  študentov  in  iskanje  večjih  prostorov  za 
predavanja. Generaciji se prekrivata samo še pri praktičnem usposabljanju farmacevtov in izdelavi 
diplomskih in magistrskih nalog. 

Praktično  usposabljanje  je  tudi  v  2011/12  zahtevalo  veliko  angažiranje  zaradi  prekrivanja  dveh 
generacij študentov v jesenskem terminu 2012. Pri tem so bile največja težava omejene kapacitete 
v učnih  zavodih  (lekarnah), kjer  se  izvaja večina praktičnega usposabljanja  (po Evropski direktivi 
2005/36/ES). 

Vseživljenjsko  izobraževanje  je bilo  izvedeno v obliki akreditiranih delov programa  laboratorijske 
biomedicine  na  2.  stopnji,  v  obliki  teoretičnega  dela  zdravstvenih  specializacij  (iz  nabora 
predmetov  doktorskega  študija  Biomedicina  in  v  okviru  mednarodne  šole)  in  v  obliki  krajših 
izpopolnjevanj za zaposlene farmacevte in mentorje praktičnega usposabljanja. 

Financiranje  z  zakonom  dodatno  predpisanega  10.  semestra  v  harmoniziranem  programu 
Farmacija  (predbolonjski)  ni  sistemsko  urejeno,  kar  pomeni  težave  še  za  prihodnjo  generacijo 
študentov,  zaskrbljujoče  je  tudi  stanje  za  10‐semestrski  bolonjski  študij.  Stane  tako  logistična 
podpora razpršenega usposabljanja po celi Sloveniji ob premajhni kapaciteti  lekarn  (usklajevanje 
pogodbenih obveznosti za vsakega od 190 študentov), mentorstvo v  lekarnah  in bolnišnicah, kot 
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tudi  izvedba  vseh  tistih  aktivnosti,  ki  so  potrebne  za  priznavanje  državnega  strokovnega  izpita: 
izvedba tečajev, seminarjev, delavnic in preverjanja znanja (osnove pravne ureditve in varstvo pri 
delu,  prva  pomoč,  socialna  farmacija,  farmacevtska  intervencija).  Poleg  tega  je  prišlo  sredi  leta 
2012  do  zapleta  zaradi  hitre  in  nepreudarne  spremembe  zakonodaje  na  področju  praktičnega 
usposabljanja  s  strani Ministrstva  za  zdravje.  Zaplet  je  bil  razrešen  z  energičnim  angažmajem 
študentov in zaposlenih na FFA. 

VPIS V ŠTUDIJSKE PROGRAME 

V študijskem letu 2011/2012 na vseh programih dodiplomskega in podiplomskega študija vpisanih 
1517 študentov (preglednica 2). Na vseh študijskih programih je vpis omejen. Interes za študij je na 
vseh programih  izredno velik  (v  študijskem  letu 2012/13  se  je na 225 vpisnih mest prijavilo 900 
kandidatov).  Nekoliko  specifičen  je  program  EMŠF,  na  katerega  se  vpisujejo  dijaki  pod  pogoji 
dodiplomskega študija, zaključijo pa ga pod pogoji podiplomskega. 

Preglednica 2: Število študentov FFA na posameznih stopnjah v študijskem letu 2011/12 

Vrsta študijskega programa  Število študentov 

prvostopenjski  242 

drugostopenjski  187 

enoviti magistrski + stari 10 semestrski  1001 

tretjestopenjski  87 

vseživljenjsko izobraževanje  2 

specialistični študij Lekarniške zbornice  17 

specialistični študij iz medicinske biokemije  6 

skupaj  1542 
 

V  zadnjih  desetih  letih  se  je  število  študentov  povečevalo  v  povprečju  za  4%  letno,  predvsem 
zaradi povečanega vpisa na EMŠ farmacija in odprtja novih študijskih smeri (S2LBM, S2InF, S1KOZ) 
(preglednica 3). V prihodnosti se bo celokupno število študentov zaradi manjšega števila vpisnih 
mest v okviru prilagajanja prostorskim razmeram na FFA ter varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu 
in znanosti zmanjšalo, čeprav to ni skladno s strategijo FFA in potrebami na trgu. 

Preglednica 3: Rast skupnega število študentov FFA v letih 2003‐2011. 

Študijsko leto  Število  Indeks rasti* 

2011/2012  1517  2,07 

2010/2011  1479  2,02 

2009/2010  1395  1,90 

2008/2009  1282  1,75 

2007/2008  1164  1,58 

2006/2007  1121  1,52 

2005/2006  1089  1,48 

2004/2005  1112  1,51 

2003/2004  1164  1,58 
 

* Indeks rasti je podan glede na skupno število študentov 
(733) v študijskem letu 1995/96. 
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FFA  se  dijakom  vsako  leto  predstavi  na  Informativnih  dneh,  na  sejmu  Informativa  in  preko 
individualnih  predstavitev  na  zainteresiranih  gimnazijah.  Pri  predstavitvah  in  tisku  gradiva 
sodelujejo tudi DŠFS/ŠSSFD, ŠO FFA in ŠS FFA.  

Predvsem  pri  vpisu  diplomantov/Slovencev  brez  slovenskega  državljanstva/tujih  državljanov/na 
vzporedni študij se  lahko zgodi, da  ima več kandidatov enako število točk,  in da  je število vpisnih 
mest občutno preseženo (npr. v letu 2012 je bilo na 2 razpisani mesti potrebno sprejeti več kot 10 
kandidatov  z  maksimalnim  številom  točk).  Študenti  poudarjajo,  da  gre  pri  tem  za  sistemsko 
pogojeno neenakopravnost med kandidati, ki se vpisujejo z zaključeno splošno maturo in ostalimi 
kandidati, saj slednji veliko enostavneje pridobijo maksimalno število točk. 

V  koledarskem  letu 2012  je  študije na  FFA  zaključilo 215 diplomantov  (120 UPF, 56  S1LBM, 12 
S2LBM, 9 S2InF, 18 stari visokošolski program LBM). Na 3. stopenjskem programu Biomedicina pa 
je zaključilo študij 5 magistrov znanosti in 18 doktorjev znanosti. 

PREDAVANJA, VAJE, SEMINARJI, IZBIRNI PREDMETI 

V bolonjskih programih  je več kot polovica kontaktnih ur predvidena za vaje, seminarje  in druge 
oblike poučevanja. Seminarsko delo v klasičnem pomenu ni vedno izvedljivo: npr. v okviru letnika 
130‐150  študentov  posameznik  težko  pridobi  veščine  s  samostojnim  seminarjem,  ki  bi  ga 
predstavil v okviru kontaktnih ur. Zato izvajamo ta del aktivnosti deloma tudi v okviru delavnic ali 
vnaprej  pripravljenih  razprav,  ki  so  izvedene  samostojno  ali  integrirano  v  pouk. Med  aktivne 
metode učenja štejemo tudi eksperimentalne vaje. Študenti izvajajo vaje individualno ali v majhnih 
skupinah  (2‐3  študenti).  Tako  poleg  znanja  razvijajo  tudi  veščine,  kar  je  ključnega  pomena  za 
pridobivanje  poklicno  specifičnih  kompetenc.  Zaradi  pomanjkanja  prostorov  in  zmanjšanega 
financiranja  se del  vaj opravlja  v obliki  seminarskih nalog ali  skupinskega dela,  kar  zagotovo ne 
dviga kakovosti študija. Ob nadaljnjem krčenju sredstev obstaja bojazen, da se bodo nekatere vaje 
izvajale v obliki demonstracijskih vaj. 

Študenti  pri  tem  poudarjajo,  da  so  eksperimentalne  vaje  nujno  potrebne,  saj  dvigujejo  raven 
izvajanja  predmetov  in  omogočajo  poleg  teoretičnega  tudi  praktični  pristop  k  posameznim 
tematikam.  Vendar  bo  v  prihodnjih  letih  potrebno  vaje  pri  posameznih  predmetih med  seboj 
uskladiti,  saj  se  posamezne  tematike  ponavljajo  nekatere  pa  so  zaradi  pomanjkanja  časa 
izpuščene. 

Bolj  interaktivno delo uvajamo pri  izbirnih predmetih, kjer  je število študentov manjše.  Izbirnost 
vsebin  ponujamo  v  obliki  izbirnih  predmetov  v  takem  spektru,  da  pokrivamo  vsa  standardna 
področja ožjih usmeritev  in sledimo  trendom razvoja v stroki. Hkrati pa skrbimo, da ob preveliki 
izbirnosti ne bi padla kakovost poučevanja zaradi prevelike razpršenosti študentov. 

Po  mnenju  študentov  se  možnosti  izbirnosti  in  preko  tega  individualne  usmerjenosti  v 
posamezniku zanimiva področja farmacije ne sme zmanjševati. Pohvalno je, da je urnik oblikovan 
tako, da se lahko študenti udeležijo vseh izbirnih in alternativnih predmetov, ki jih zanimajo in ne 
samo  tistih,  ki  so  jih  izbrali.  Študenti podpirajo predvsem pisanje  seminarskih nalog pri  izbirnih 
predmetih, saj zajemajo teme, ki jih zanimajo, in jim omogočajo osvajanje predstavitvenih veščin. 

SODELOVANJE S STROKOVNIM IN GOSPODARSKIM OKOLJEM NA IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU 

Študijski  programi  FFA  so  interdisciplinarne  narave,  pri  njihovem  izvajanju  poleg  učiteljev  in 
sodelavcev  FFA  sodelujejo  še  učitelji  drugih  članic  UL.  Pri  predmetih,  katerih  učna  snov  je 
neposredno  povezana  z  gospodarstvom  in  stroko,  kot  gostujoči  predavatelji  sodelujejo  tudi 
strokovnjaki iz gospodarstva, Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), pri 
praktičnih usposabljanjih pa strokovnjaki iz laboratorijske oz. lekarniške prakse. Zaradi varčevalnih 
ukrepov  je bilo s sklepom  izrednega senata njihovo število zmanjšano. Število zunanjih  izvajalcev 
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se  je  zmanjšalo  na  polovico,  poleg  tega  smo  se  z  mnogimi  dogovorili,  da  so  sodelovali  v 
pedagoškem  procesu  brezplačno.  Pri  tem  študenti  vsekakor  podpirajo  vključevanje  zunanjih 
izvajalcev v pedagoški proces, saj obravnavano temo popestrijo z izkušnjami iz realnega okolja.  

Praktično usposabljanje za farmacevte se izvaja v lekarnah po celi Sloveniji, laboratorijsko delo  (v 
okviru  prakse  za  laboratorijske  biomedicince)  pa  v medicinskih  laboratorijih  kliničnih  centrov, 
bolnišnic in zdravstvenih domov; del vaj je izvedenih v medicinskih laboratorijih, del izobraževanja 
poteka v obliki študijskih ekskurzij v industrijsko okolje (Krka). Tako se pri svojem delu srečujemo z 
zunanjimi  deležniki  programov  –  neposrednih  ali  posrednih  delodajalcev  diplomantov  FFA: 
predstavniki  farmacevtske  industrije  (Krka,  Lek),  distribucije,  lekarništva  (Lekarniška  zbornica 
Slovenije),  laboratorijske  medicine  (UKC‐KIKKB,  splošne  bolnišnice),  zakonodaje  (JAZMP, 
Ministrstvo za zdravje). V soočenju različnih pogledov  in  interesov glede kompetenc diplomantov 
posameznih  študijskih  programov  po  končanju  študija  so  bile  izmenjane  ključne  informacije, 
pomembne  za  zaposljivost  diplomantov  in  strokovno  rast  področij.  Z  vprašanji  kompetenc 
farmacevta po končanem študiju in pomenu vseživljenjskega izobraževanja ter vsebin praktičnega 
usposabljanja  smo  bili  soočeni  tudi  v  mednarodnem  prostoru,  saj  h  kakovostnemu  študiju 
prispevajo tudi mednarodne aktivnosti FFA.  

PREHODNOST MED LETNIKI 

Prehodnost študentov je na vseh študijskih programih zelo dobra in močno odstopa od povprečja 
UL (FFA je bila leta 2011 na 8. mestu med članicami UL po prehodnosti rednih študentov na 1. in 2. 
stopnji  iz  prvega  v  drugi  letnik).  Na  programu  farmacija  je  bila  prehodnost  čiste  generacije  v 
zadnjih  letih  iz prvega v drugi  letnik v povprečju skoraj 90%, kumulativna prehodnost  iz prvega v 
peti  letnik  pa  v  povprečju  70%.  Dvig  prehodnosti med  letniki  se  je  pokazal  tudi  na  programu 
laboratorijske  biomedicine  ob  prehodu  iz  visokošolskega  strokovnega  programa  na  bolonjski 
univerzitetni  program  za  približno  30%  čiste  generacije,  na  kar  so  najbolj  vplivali  spremenjeni 
vpisni pogoji (splošna matura) in višje omejitve pri vpisu.  

Vzroki za visoko prehodnost  sto predvsem v angažiranosti študentov in pedagoških delavcev. Prav 
tako k temu pripomorejo nepedagoških delavci fakultete z zagotavljanjem čim boljših pogojev za 
delo (študenti izpostavljajo prijaznost zaposlenih v študentskem referatu in prehod na elektronsko 
upravljanje z urnikom). 

Na magistrskih študijskih programih (S2LBM in S2InF) je prehodnost nekoliko slabša (60%), čemur 
je  vzrok  predvsem  pomanjkljivo  predznanje  kandidatov  ob  vpisu.  Z  namenom,  da  se  nivo 
pridobljenega znanja na omenjenem programu ne bi znižal, je bil sprejet sklep o zaostritvi vstopnih 
pogojev  za  študij  S2InF,  ki  bo  začel  veljati  ob  vpisu  v  študijsko  leto  2013/14.  Prav  tako  se  s 
študijskim  letom  2013/14  kot  pogoj  ob  vpisu  na  EMŠF  uvaja  naravoslovni  predmet,  saj  je  bilo 
opaženo,  da  študenti,  ki  so  na  splošni maturi  imeli  naravoslovni  predmet,  v  višjem  odstotku 
prehajajo iz prvega v drugi letnik EMŠF. 

Poleg  prehodnosti  med  letniki  je  pomemben  tudi  delež  študentov,  ki  študij  zaključijo  (kljub 
ponavljanjem ali pavziranjem). Točno številko je težko izračunati, saj obravnavamo tudi kandidate, 
ki želijo zaključiti študij celo po več kot desetletni prekinitvi, ocenjujemo pa, da je osip študentov, 
ki sploh ne končajo študija manj kot 15% (skupno na vseh programih).  

SREČANJA S ŠTUDENTI 

Študenti prvih  letnikov (bruci) se srečajo s prodekanom za študijsko področje na t.  im. uvajalnem 
sestanku,  na  katerem  se  seznanijo  o  posebnostih  študija,  študentskih  pravicah  in  o  načinih 
pridobivanja  informacij  med  študijem.  ŠS  FFA  pa  vsako  leto  natisne  študentski  priročnik  z 
osnovnimi informacijami o študiju in študijskem redu za bruce. 
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Problematični študenti se pogosto obračajo po dodatno razlago in informacije na kolege in nosilce 
predmetov. Pričelo se je z izvajanjem uvajalnega predmetnega tutorstva za študente prvih letnikov 
pri matematiki  in  fiziki;  projekt  bo  razširjen  tudi  na  težje  predmete  v  višjih  letnikih  (organska 
kemija, farmacevtske kemija 3, farmacevtske tehnologija 2). 

S  študenti  so  bili  organizirani  še  dodatni  sestanki:  srečanje  zainteresiranih  študentov  za 
mednarodno  udejstvovanje  s  prodekanjo  za  mednarodno  sodelovanje  in  koordinatorko  SEP 
(Student  exchange programme  )  in  IMP  (Individual Mobility Project) praks  (Mobility day  2012), 
srečanje študentov 4.  letnika EMŠF pred začetkom praktičnega usposabljanja s koordinatorjem  in 
srečanje  dekana  z  absolventi  zaradi  problematike  ob  spremembi  pravil  za  pridobivanje 
strokovnega  izpita.  Poleg  tega  je  dobro  utečen  tudi  sistem  sestajanja  nosilcev  predmetov  in 
prodekana  s  predstavniki  letnikov  ob  pojavljanju  nejasnosti  pri  izvajanju  študijskih  programov 
(pogoji napredovanja, izpitni red, izročki predavanj). 

REŠEVANJE TEKOČIH ŠTUDIJSKIH ZADEV 

V  sodelovanju  s  skrbniki  programov  se  je  v  letu  2012  nadaljevalo  s  sistematičnim  urejanjem 
bolonjskih programov, saj so se pri njihovi prvi izvedbi pojavile nekatere neskladnosti. Cilj pri tem 
je bil, da bi bili programi čim bolj urejeni že pred reakreditacijo UL. Problematika  je bila rešena v 
okviru  sestankov  predstavnikov  letnikov  s  prodekanom  za  študijsko  področje  in  skrbniki 
programov.  Rešitve  so  bile  večinoma  obravnavane  na  posebni  seji  senata  FFA,  namenjeni 
pedagoški problematiki. Sprejeti  sklepi  senata  sistemsko  in dolgoročno urejajo  sledeče  študijske 
probleme: 

- Spremembe  in  zaostritev  kriterijev  pri  preverjanju  primernosti  predhodno  pridobljene 
izobrazbe na  tujih  fakultetah z namenom nadaljnjega  izobraževanja. S tem zagotavljamo, da 
imajo  tuji  študenti,  ki nadaljujejo  študij na  FFA ustreznejšo podlago,  kar  jim omogoča  lažje 
opravljanje študijskih obveznosti in večjo primerljivost končnih kompetenc. 

- Obravnava rezultatov ankete UL (podrobneje v poglavju o anketah) 

- Spremembe in izboljšave na področju izdelave diplomskih in magistrskih nalog. Zaradi opažanj, 
da nekatere naloge po obsegu in kakovosti niso ustrezale ECTS (večinoma so bile preobsežne), 
so bila v tem okviru ponovno posodobljena Navodila za pisanje in izdelavo diplomske naloge, 
ki so objavljena na spletni strani FFA. 

- Spremembe pri izvajanju izbirnih predmetov. Zaradi varčevalnih ukrepov v visokem šolstvu in 
znanosti je bilo potrebno študijske programe racionalizirati, tako da ne bi bilo padca kakovosti. 
V študijskem letu 2012/13 izvajamo le izbirne predmete, kjer je prijavljenih vsaj 10 študentov 
in  se  zato  izvajajo  v  polnem  obsegu. Na  ta  način  je  izvedba  zagotovo  kakovostnejša,  kot  v 
obliki  individualnih  konzultacij.  Prihranjena  so  bila  tudi  sredstva  za  najem  predavalnic. 
Razumljivo pa je, da se študentom zdi takšna omejitev vpisa v izbirne in alternativne predmete 
nepravična, saj so bili nekateri prikrajšani za predmete, ki so jih zanimali. 

- Zaradi varčevanja  je bilo precej zmanjšano število vabljenih predavateljev  iz prakse, kar žal v 
določeni meri zmanjša neposreden stik z zaposlenimi iz stroke (tudi zaposlovalci). 

- Pri nekaterih predmetih ostaja problem neusklajenosti ECTS obsega  in dejanskega  izvajanja 
predmeta. Problematika se večinoma rešuje individualno. 

Pri EMŠF sta se kot najbolj problematična izkazala 3. in 4. letnik, zato je večina pogovorov potekala 
predvsem o prehodnih pogojih, o primernosti ECTS obsega predmetov in tudi primernosti vsebine 
posameznih predmetov. Študenti so glede tega pohvalili  izvajalce novih alternativnih predmetov, 
ki so o svojih predmetih  izvedli ankete  in predlagane  rešitve v večini  tudi uvedli v prakso. Poleg 
tega  pa  tudi  izvajalce  že  utečenih  predmetov,  ki  so  pri  načrtovanju  izvedbe  v  študijskem  letu 
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2012/13 upoštevali  rezultate anket  tako pri  izvajalcih kot  tudi splošno o predmetu,  in prilagodili 
izvajanje predmeta željam študentov. 

Pri  izvajanju  izpitov  študenti  še vedno opozarjajo, na neustrezno  razmerje med dolžino  izpita  in 
časom  za  njegovo  reševanje.  Pri  tem  je  sicer  viden  očiten  napredek,  vendar  pa  se  še  vedno 
pojavljajo  občutno  preobširni  izpiti.  Problematiko  so  študenti  reševali  povečini  individualno  s 
posameznim nosilcem ob pojavu problema. Poleg tega pa  je, predvsem v višjih  letnikih, pogosto 
občutno predlogo popravljanje izpita. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Sprememba vpisnih pogojev za študij EMŠF. 

Boljša naravoslovna podlaga iz 4. letnika bo 
omogočila učinkovitejše vključevanje v 
študijski proces in boljše ovezovanje snovi že v 
prvem letniku. 

Spremembe kriterijev pri preverjanju primernosti 
predhodno pridobljene izobrazbe na tujih 
fakultetah z namenom nadaljnjega izobraževanja. 

S spremembo in zaostritvijo kriterijev za vpis 
na drugostopenjske študijske programe že 
pred vpisom dosežemo ustrezen nivo 
predznanja, ki je potreben za spremljanje in 
opravljanje študijskih obveznosti. 
Domnevamo, da se bo tudi prehodnost s tem 
ukrepom še dodatno izboljšala. 

Spremembe in izboljšave na področju izdelave 
diplomskih in magistrskih nalog. 

Zaradi nedorečenosti na tem področju so se v 
preteklosti pojavili primeri, ko so bile naloge 
bistveno preobsežne, nekatere pa tudi 
vsebinsko prešibke. S poenotenjem pravil in 
dogovorom, kaj pri diplomskem oziroma 
magistrskem delu pomeni ustrezno število 
ECTS pričakujemo, da bo v bodoče kakovost 
omenjenih del ustrezna in poenotena. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Neurejeno financiranje 10. semestra harmoniziranega 
programa farmacija. 

Nadaljevati iskanje rešitev za pokritje stroškov 
praktičnega usposabljanja študentov, tako kot je 
to predvideno v zakonu. 

Problemi pri izvajanju in popravljanju izpitov. 
Analizirati vzroke odstopanj in nadzorovati 
dosledno upoštevanje Pravilnika o študijskem 
redu.  

Neusklajenost ECTS in dejanske obremenitve 
študentov pri posameznih predmetih. 

Uvesti sistematično spremljanje /beleženje 
predvidenih obremenitev s strani nosilca 
predmeta. 
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2.2 MEDNARODNA DEJAVNOST 
 

FFA  je bila v  letu 2012  zelo dejavna  tudi na mednarodnem področju  saj  je med drugim aktivna 
članica  Evropskega  združenja  farmacevtskih  fakultet  (EAFP).  Podpisan  je  bil  pomemben 
mednarodni  sporazum  o  sodelovanju  fakultete  v meduniverzitetnem  evropskem  podiplomskem 
izobraževanju  razvoj  zdravil. Zelo uspešno  sta bili  izvedeni  tudi dve mednarodni poletni  šoli. Na 
novo  je  bilo  podpisanih  7  Erasmus  bilateralnih  pogodb  ter  več  mednarodnih  raziskovalnih 
projektov (FFA je bila leta 2011 na 5. mestu med članicami UL po številu odhajajočih študentov, in 
na 2. mestu med naravoslovno tehniškimi fakultetami).  

Programi mobilnosti:  

a)  ERASMUS,  sklenjenih  je  imela  46  bilateralnih  pogodb  in  dogovorjenih  90 mest,  namenjenih 
izmenjavi študentov, ter 52 mest, namenjenih izmenjavi učiteljev 

b) Basileus, ki spodbuja akademsko mobilnost iz držav Zahodnega Balkana in EU 

c) CEEPUS program namenjen izmenjavi študentov v centralni Evropi 

d) Programih svetovnega (IPSF) in evropskega (EPSA) združenja študentov farmacije. 

Naši študenti na tujih inštitucijah: 

Na  partnerskih  inštitucijah,  je  študijske  obveznosti  prvega  semestra  2011/12  opravilo  34 
študentov, drugega  semestra 28  študentov. Erasmus prakse v dolžini 3 do 5 mesecev  je v  tujini 
opravilo  13  študentov.  Enomesečnih  študentskih  praks  se  je  udeležilo  23  študentov.  Študenti 
pohvalijo  sodelovanje  s  prodekanjo  za  področje  mednarodnih  izmenjav,  s  katero  potekajo 
dogovarjanja  o  poteku  izmenjav  in  tudi  o  priznavanju  v  tujini  opravljenih  obveznosti.  Zelo 
dobrodošlo  je,  da  je  ta  funkcija  postala  del  vodstva  fakultete,  saj  je  s  tem  pridobila  na moči 
odločanja  in  vpletenosti  v  ostalo  dogajanje  na  FFA.  Pohvalijo  tudi  fleksibilnost  fakultete  pri 
priznavanju študijskih obveznosti opravljenih v tujini. 

Gostujoči študenti na FFA: 

Del  svojih  študijskih  obveznosti  je  v  1.  semestru  opravilo  21  in  v  2.  semestru  26  gostujočih 
študentov, v okviru študentskih izmenjav je enomesečnih prakso opravilo 14 študentov. Na FFA je 
na rednem študiju 23 študentov iz tujine (graf 1). 

Graf 1: Število študentov FFA na izmenjavah v tujini in število tujih študentov na izmenjavi na FFA 
(primerjava študijskih let 2010/11 in 2011/12). 
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Izmenjave učiteljev in raziskovalcev: 

Na FFA je gostovalo 14 tujih učiteljev in 8 raziskovalcev, medtem ko je 13 učiteljev in raziskovalcev 
FFA opravilo izmenjavo na tujih univerzah. 

V okviru bilateralnih sodelovanj so bili organizirani številni izobraževalni obiski tujih delegacij, tudi 
enotedenski obiski študentov iz partnerske fakultete iz Novega Sada. 

Nov meduniverzitetni mednarodni podiplomski študijski program: 

FFA  in  Univerza  Semmelweis  sta  podpisali  sporazum  o  sodelovanju  v  meduniverzitetnem 
evropskem podiplomskem  izobraževanju na  temi  razvoj  zdravil, CEMDC  (Cooperative  European 
Medicine Development Course; www.cemdc.eu), ki  je del Pharmatrain programa, ki ga  financira 
Iniciativa  za  inovativna  zdravila  (IMI),  ki  je  bila  ustanovljena  kot  javno  privatno  partnerstvo  na 
področju raziskav in razvoja zdravil. Eden izmed projektov IMI, je tudi program za izobraževanje na 
tem  področju  (EMTRAIN;  The  European  Medicines  Research  Training  Network; 
http://www.emtrain.eu/).  Aktivnosti  na  FFA  v  konzorciju  vodi  prof.  dr.  Irena  Mlinarič‐Raščan, 
prodekanja za znanstveno‐raziskovalno delo.  

V letu 2012 so potekali tudi številni mednarodni raziskovalni projekti 

1. Projekti 7. okvirnega programa  

1.1  MAREX ‐ Exploring marine resources for bioactive compounds: from discovery to sustainable 
production and industrial application. Vrednost projekta 6.000.000 €. Trajanje od 1.8.2010 do 
1.8.2014. Namen projekta so raziskave bioaktivnih spojin morskega izvora. Nosilec projekta na 
UL  je prof. dr. Danijel Kikelj. Na projektu sodeluje 19 partnerjev  iz držav EU, Libanona,  Čila, 
Turčije in Indije. 

1.2  ORHID,  an open  collaborative model  for  TB drug discovery  and  lead optimisation.  Trajanje 
projekta od 1.1.2010 to 31.12.2014, vrednost projekta  je 8 milijonov €, pridobljena sredstva 
na  FFA  685.000  €.  Nosilec  projekta  na  FFA:  prof.  dr.  Stanislav  Gobec.  Cilj  projekta  je 
optimizacija  spojin vodnic  s protituberkuloznim delovanjem do  stopnje, ko  lahko preidejo v 
klinične  študije.  Projekt  koordinira  farmacevtski  koncern  GlaxoSmithKline  Diseases  of  the 
Developing World, Španija. 

2. Bilateralni projekti 

2.1  EPTA:  EP4  receptor:  potencialna  tarča. Namen  projekta  je  iskanje  in  vrednotenje  signalnih 
molekul, ki  lahko povzročijo tudi rezistenco na kemoterapijo, radiacijo  in  imunsko uravnavano 
celično  smrt.  Projekt  poteka  v  sodelovanju  s  komisariatom  za  atomsko  energijo  iz  Francije, 
nosilka je prof. dr. Irena Mlinarič‐Raščan. 

3. multilateralni projekti  

3.1  PHARMINE je namenjen pregledu izobraževanja farmacevtov v Evropi in širše. Poleg univerz v 
Bruslju,  Londonu,  Nancy,  Lizboni  so  člani  konzorcija  še  Evropska  združenja  študentov 
farmacije, kliničnih farmacevtov in skupina industrijskih farmacevtov. FFA predstavnik je prof. 
dr. Borut Božič. 

3.2  TEMPUS  je  namenjen  podpori  posodobitve  visokošolskega  izobraževanja  v  partnerskih 
državah Vzhodne Evrope, osrednje Azĳe, Zahodnega Balkana  in Sredozemlja. FFA sodeluje v 
projektu  Postgraduate Qualification  in  Pharmacy:  The way  Forward,  ki  ga  v  obdobju  2010‐
2012  koordinira  Fakulteta  za  farmacijo  Univerze  v  Beogradu.  Članstvo  FFA  v  projektu 
koordinira prof. dr. Stanko Srčič. 

3.3  CEEPUS  (Central European Exchange Program  for University  Studies)  je  regionalni program, 
katerega cilj je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi 
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državami  

3.3.1 FFA  sodeluje  v  projektu:  Developing  a  network  for  monitoring  the  impact  of 
environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health, ki ga organizira 
prof.  dr.  Marius  Alexandru  Moga  iz  Transilvania  University  of  Brasov,  Romania. 
Fakultetni koordinator je prof. dr. Irena Mlinarič‐Raščan. 

3.3.1 FFA  sodeluje  v  projektu:  Novel  diagnostic  and  therapeutic  approaches  to  complex 
genetic  disorders  (CIII‐HR‐0611),  ki  ga  koordinira  Univerza  v  Zagrebu.  V  projekt  so 
vključene  fakultete  iz  držav  partneric  Avstrija,  Bolgarija,  Češka,  Hrvaška, Madžarska, 
Poljska,  Romunija,  Slovaška,  Slovenija,  Srbija,  Albanija,  Makedonija  in  Črna  Gora. 
Koordinatorica na strani FFA je prof. dr. Janja Marc.  

3.4  FFA  sodeluje  v  evropskem projektu  EACEA  v programu  vseživljenjskega učenja.  FFA  je  kot 
partnerska  inštitucija  pridobila  evropski  projekt  EACEA  v  programu  vseživljenjskega  učenja: 
Quality  assurance  in  pharmacy  educatioon  and  training  in  EU  (527194‐LLP‐1‐2012‐1‐BE‐
ERASMUS‐EMGR)  v  skupni  vrednosti  pol milijona  evrov  (72%  sredstva  EU).  FFA  predstavlja 
regijski upravljavski svet in koordinira eno od 4 geografskih področij partnerskih in sodelujočih 
fakultet članic EU in drugih evropskih držav. Regijski direktor je prof. dr. Borut Božič. 

Organizacija mednarodnih poletnih šol 

Evropsko združenje za farmakogenomiko in teranostiko (ESPT) je v sodelovanju s 5 organizacijami 
organiziralo 1. poletno šolo Farmakogenomike in teranostike, ki je potekala od 20. do 26. avgusta 
2012 v Ljubljani na FFA. Šole se je udeležilo 52 udeležencev in 24 predavateljev iz 21 različnih držav 
iz celega sveta. Med njimi  je bilo kar 15 udeležencev  iz CEEPUS mreže CIII‐HR‐0611. Poletna šola 
farmakogenetike  in  teranostike  je bila na UL  akreditirana  tudi  s 5 ECTS  točkami. Do njih  so bili 
upravičeni tisti udeležence ki so na koncu pristopili in opravili pisni izpit. Predsednica znanstvenega 
odbora s strani FFA je bila prof. dr. Janja Marc. 

FFA je od 9. do 11. septembra 2012 organizirala tridnevni kongres mreže Paul Ehrlich MedChem 
Euro‐PhD Network, ki vključuje 29 evropskih univerz  in katerega  članica  je  tudi FFA. Srečanje  je 
bilo  namenjeno  doktorskim  študentom  in  njihovim mentorjem,  ki  se  raziskovalno  ukvarjajo  s 
farmacevtsko  kemijo.  Na  srečanju  v  Ljubljani  so  predstavili  svoje  raziskovalno  delo.  Poleg 
predavanj mladih raziskovalcev  iz vse Evrope pa so srečanje dopolnila tudi predavanja vrhunskih 
evropskih strokovnjakov s področja farmacevtske kemije. Predsednik znanstvenega odbora s strani 
FFA je bil prof. dr. Danijel Kikelj. 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izboljšano mednarodno sodelovanje v primerjavi s 
prejšnjim letom. Večje število študentov, ki so odšli 
(za 193 %) / prišli (za 163 %) na izmenjavo v tujino/na 
FFA. 

Študenti in posredno FFA so po teh 
kazalnikih primerljivi s podobnimi 
fakultetami po Evropi. 

Večina študentov je z zelo dobrimi ocenami izpolnila 
vse obveznosti, ki so bile predvidne v študijskih 
sporazumih. 

 

Organizacija mednarodnih poletnih šol (velika 
udeležba domačih in tujih študentov in učiteljev). 

Tovrstni dogodki so dobra priložnost za 
izmenjavo idej in znanj različnih 
raziskovalnih skupin ter možnost 
mednarodnega mreženja. 
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Razmerje prihajajoči/odhajajoči študenti. 

Strateški cilj v prihodnosti je organizirati 
del študijskega programa v angleškem 
jeziku (selektivno pri posameznih 
predmetih). 

Izmenjava učiteljev in raziskovalcev. 
Izboljšati informiranje o možnostih 
pridobivanja različnih finančnih pomoči za 
bivanje in delo v tujini. 

 

2.3 RAZISKOVANJE, RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 

Na FFA se raziskovalna dejavnost izvaja v okviru gospodarskih projektov ter štirinajstih projektov in 
štirih programskih  skupin  financiranih  s  strani ARRS  v obsegu 17,5  FTE. Pri pridobivanju mladih 
raziskovalcev je bila FFA v letu 2012 manj uspešna v primerjavi s preteklimi leti; 2012 (5), 2011 (6), 
2010  (6),  to  je  predvsem  posledica  zmanjšanega  obsega  financiranja  raziskovalne  dejavnosti  in 
posledično manjšega števila odobrenih mest. FFA  je bila v obsegu 8 FTE vključena v dva FP7 EU 
projekta  in ESS projekt. Sodelujemo tudi v štirih drugih EU projektih (TEMPUS, COST, LLP). V  letu 
2012  je bilo na  raziskovalnih delavnih mestih  zaposlenih 13  raziskovalcev. Kakovost  znanstveno‐
raziskovalnega dela odraža število publikacij. V letu 2012 so raziskovalci FFA objavili 117 izvirnih in 
39 preglednih  znanstvenih  člankov, v  sodelovanju  z  farmacevtsko  industrijo več patentnih prijav 
ter povečali število  čistih citatov  (FFA  je bila  leta 2011 na 1. mestu med  članicami UL po številu 
citatov  na  raziskovalca)  (graf  2). Uspehi  so  plod  aktivnosti  raziskovalcev  in  učiteljev,  pridobitve 
projektov  in  pa  tudi  stimulativnih  ukrepov,  ki  so  bili  sprejeti,  kot  na  primer  organizacija 
raziskovalnega dneva fakultete in podelitev nagrad mladim raziskovalcem za izredne dosežke. Naš 
cilj  je  graditi  na  kakovosti  objav,  s  spodbujanjem  interdisciplinarnih  pristopov  k  raziskavam, 
povečani  integriranosti  v  evropski  raziskovalni  prostor  (FFA  je  bila  leta  2011  na  7. mestu med 
članicami UL po številu absolutnem številu objav  in na 3. mestu po številu objav na raziskovalca. 
Leta 2011 je FFA prispevala 8,3 % k celotnemu številu vseh objav UL).  

Graf 2: Število čistih citatov FFA (v letih 2008‐2012). 

 
 

Za FFA je značilno intenzivno in uspešno sodelovanje s farmacevtskimi in sorodnimi podjetji; Krka, 
LEK, Abbott, Eli Lilly, Grunenthal, Servier Pharma, AstraZeneca. V zadnjem obdobju opažamo, da je 
farmacevtska  industrija  vedno  bolj  zainteresirana  za  krajše  usmerjene  projekte,  kar  zahteva 
prilagajanje  in še večjo angažiranost s strani FFA, da v prihodnje vsaj ohranimo delež sredstev  iz 
pogodb  z  gospodarstvom  (FFA  je med  šestimi  članicami UL  po  finančnem  obsegu  in  po  številu 
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projektov z gospodarstvom).  

Zaposleni  na  FFA  so  sodelovali  v  različnih  organih  JAZMP, Ministrstev  za  zdravje,  za  znanost  in 
tehnologijo, za okolje  in prostor, področnih znanstvenih svetov ARRS,  in delovali kot eksperti pri 
Evropski  agenciji  za  zdravila,  Evropski  farmakopeji  in  Evropski  organizaciji  za  raziskave  in 
zdravljenje raka. 

Študenti so kot zelo pozitivno ocenili možnost, da že med študijem opravljajo raziskovalne naloge 
na posameznih katedrah. Tovrstno delo dviguje kakovost  študija,  saj  zainteresiranim  študentom 
omogoča  poglobljeno  delo  na  področju  njihovega  zanimanja.  Pomembno  se  jim  zdi  tudi, da  so 
pedagoški  delavci  raziskovalno  aktivni  in  tako  vpeti  v  najnovejše  trende  v  razvoju  farmacije. 
Pohvalno je tudi, da najnovejša spoznanja vključujejo v svoja predavanja. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ugledne publikacije v revijah z IF > 5,0. 

Objavljanje v najboljših revijah na 
posameznem področju je gonilo 
nadaljnjega kakovostnega raziskovalnega 
dela. 

Povečevanje citiranosti raziskovalcev FFA za 4,2% 
glede na prejšnje leto. 

Odmevnost raziskav in mednarodna 
prepoznavnost se povečujeta sorazmerno 
s citiranostjo objavljenih rezultatov. 

Pridobitev Evropskih projektov. 
Večja mednarodna vpetost odpira nove 
možnosti sodelovanja z evropskimi 
partnerji. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Preobremenjenost raziskovalcev s pedagoškim in 
drugim delom. 

Razbremeniti in/ali prerazporediti 
pedagoško in raziskovalno delo. 

Premajhna mobilnost raziskovalcev. 
Povečati raziskovalne izmenjave z raznimi 
stimulacijami obiskov med FFA in tujimi 
inštitucijami. 

Slaba informiranost študentov o raziskovalnih 
uspehih. 

Bolje promovirati Raziskovalni dan FFA 
preko spletne strani in z direktnim 
nagovorom vseh letnikov in študijev. 

 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Interdisciplinarnost ‐ sodelovanje znotraj FFA in širše. 
Sodelovanje ponuja bogate izkušnje in 
povečuje konkurenčno vrednost FFA. 

Sodelovanje v mednarodnih projektih. 
Stik z širšim okoljem in dodatna finančna 
sredstva omogočajo stik z evropskih n 
svetovnih raziskovalnim vrhom. 

Vrhunske znanstvene objave in citiranost. 
Raziskovalna odličnost je pogoj za 
kakovostno aplikativno, strokovno in 
pedagoško delo. 
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2.4 KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Knjižnica FFA sledi smernicam in novostim na področju biomedicine, medicine, farmacije, kemije in 
biologije  ter  ostalih  interdisciplinarnih  področjih  in  skuša  v  okviru  svojih  finančnih  zmožnosti 
zadovoljiti  potrebe  vseh  raziskovalcev  in  študentov  FFA,  ponuditi  zadnje  izsledke  in  znanja  ter 
zagotoviti optimalne razmere za študij. Knjižnični  fond se skuša optimalno približati  in prisluhniti 
potrebam, ki so na knjižnem  in znanstvenem  trgu. V knjižnici FFA so domače  in  tuje znanstvene 
revije, ki so večinoma dostopne preko spleta. Ostajamo zvesti usmeritvi UL in Ministrstva za visoko 
šolstvo znanost in tehnologijo za elektronsko dostopnost pomembnih tujih znanstvenih revij in za 
dostopnost  pomembnejših  baz  podatkov,  kar  zagotovo  pripomore  h  kakovostnejšemu 
raziskovalnemu  in  pedagoškemu  delu.  Fakulteta  je  opremljena  z  računalniki,  ki  študentom 
omogočajo dostopanje do medmrežja in pomembnih podatkovnih baz. Trend zahtev študentov po 
oddaljenem dostopu do podatkovnih baz v okviru konzorcija UL je še vedno povečan.  

Ključni interes knjižnične dejavnosti:  
‐ možnost nakupa in izposoje knjižnega gradiva študentom, v okviru možnosti FFA,  
‐ ponudbo informacij in svetovanje pri iskanju ter uporabi gradiva  
‐ informacijsko središče tudi za potrebe zunanjih zainteresiranih institucij pri povezovanju, 
usmerjanju in posredovanju informacij 
‐ posredovanje informacij pri uporabi knjižnice na daljavo. 

Uporabniki knjižnice FFA so predvsem pedagoški delavci in mladi raziskovalci ter študenti.  

Študenti so ključna ciljna skupina, zato je pomembno, da se jim gradivo ustrezno približa preko E‐
dostopov. Čitalnica  je študentom morda zadostna  in prijazna, kjer  imajo tudi neposreden dostop 
do literature. Študenti bi bili bolj zainteresirani za večje število izvodov študijske literature, morda 
tudi za daljše obdobje, vendar knjižnica ne more nabaviti gradiva v takšnem okviru. 

V  izpitnem obdobju  je premalo prostora v čitalnici  in študenti študirajo tudi v drugih prostorih  in 
na hodnikih. Oskrba študentov s študijsko literaturo je zadovoljiva pri večini predmetov. Problemi 
se pojavljajo pri predmetih, kjer  je v okviru FFA dostopen  le en  izvod  in kjer so vsi  izvodi na UL 
prisotni samo na FFA. 

V  zadnjih  letih  se  je povečala  lastna  založniška dejavnost predvsem pri  izdajanju  skript v okviru 
skript za vaje  in gradiv za nekatera predavanja. Ta gradiva bi bilo potrebo pričeti objavljati tudi v 
elektronski obliki na spletni strani FFA. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Avtomatizirana izposoja gradiva. 
Izposoja gradiva poteka hitro in 
enostavno. Študentom in učiteljem zato 
knjižničar nudi več dodatnih informacij. 

Pregled diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog 
preko spleta. Dostopnost periodike preko spleta (v 
okviru konzorcija UL in direktnemu dostopu preko 
založniške strani posameznih revij, ki niso v 
omenjenemu konzorciju). 

Informacije so dostopne na spletni strani 
FFA in preko oddaljenega dostopa UL. 
Večje število informacij omogoča boljšo 
kakovost pedagoškega in raziskovalnega 
dela. 

Uvedba delnega nadomeščanja knjižničarja v času 
daljše odsotnosti knjižničarja. 

Izboljša dostopnost študijske literature 
tudi ob odsotnosti knjižničarja. 

 



14 
 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Še ne popolnoma optimiziran sistem iskanja in 
dostopa do elektronskih diplomskih in drugih nalog 
preko spletne strani FFA. 

Reorganizirati spletne strani FFA, 
predvsem enotnega dostopa do vseh 
objavljenih nalog in omogočiti nov iskalnik 
gradiva. 

Slaba informiranost študentov o možnosti za dostop 
do podatkovnih baz in zakupljenih programov preko 
uporabniških imen UL. 

Na spletni strani FFA navesti podatkovne 
baze in zakupljene programe, do katerih je 
mogoč dostop iz računalnikov znotraj 
mreže UL. 

Premalo električnih vtičnic zaradi povečane uporaba 
osebnih prenosnih računalnikov s strani študentov. 
Nezmožnost tiskanja v knjižnici. 

Povečati število električnih vtičnic. 
Raziskati možnost namestitve mrežnega 
tiskalnika. 

 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Povečanje zahtev za oddaljeni dostop do baz 
podatkov od doma, predvsem do elektronsko 
objavljenih diplomskih, magistrskih in doktorskih 
nalog. 

Razbremenitev knjižničarja, ki lahko 
intenzivira podporo in svetovanje 
uporabnikom na drugih pomembnejših 
področjih. 

 

2.5 INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA 
 

PROSTORI 
 

Fakulteta se zaradi povečevanja števila študentov, študijskih programov, manjših skupin, večjega 
obsega  raziskovalne  dejavnosti  in  večjega  števila  delavcev  resno  sooča  s  prostorsko  stisko.  Po 
uradnih  ugotovitvah  ji  primanjkuje  okoli  5000 m2  laboratorijskih  in  drugih  površin.  Poleg  tega 
obstoječi laboratoriji niso ustrezne tehnične zahtevnosti, njihova preureditev v »čiste laboratorije« 
je zahtevna in draga in v večini primerov neizvedljiva.  

V letu 2010 je fakulteta kupila dodatnih 80 m2 površin v stavbi Trg MDB 2, ter koncem leta 2011, s 
pričetkom uporabe v drugi polovici  leta 2012, sklenila dolgoročno najemno pogodbo za cca 1000 
m2 dodatnih  laboratorijskih  in drugih prostorov  v  stavbi  Ilirije na Tržaški  c.,  v  Ljubljani. Prostori 
bodo pretežno uporabljani za izvajanje pedagoške dejavnosti fakultete.  

V  prostore  na  Trgu MDB  bo,  po  načrtovani  prenovi,  ki  bo  potekala  v  sodelovanju  z  Lekarno 
Ljubljana,  preselila  dejavnost  Katedre  za  socialno  farmacijo,  ki  vodi  usposabljanja  študentov  za 
lekarniško dejavnost. Fakulteta bo neposredno pridobila okrog 150 m2 uporabnih površin. V  letu 
2012  so  se  pričeli  postopki  urejanja  dokumentacije  in  pridobivanja  gradbenega  dovoljenja  za 
prenovo  prostorov,  postopke  po  dogovoru  vodi  Lekarna  Ljubljana,  ki  ima  na  navedeni  lokaciji 
lekarno Mirje in bo tudi vključena v pedagoški proces kot učna lekarna. 

Prostore  na  lokaciji  Ilirija  je  FFA  v  drugi  polovici  leta  2012  pričela  opremljati,  v  uporabi  je  bila 
predavalnica,  ostale  prostore,  pretežno  laboratorije  in  nekaj  kabinetov  bo  pričela  uporabljati  s 
pričetkom  zimskega  semestra  šolskem  letu  2012/13.  Navedena  ukrepa  bosta  le  delno  omilila 
problem,  zato  je ena od dolgoročnih možnosti nova  lokacija na Brdu, kratkoročno pa  računa na 
prostore FKKT po tem, ko se bo ta preselila v novo lokacijo. 
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Študenti  ocenjujejo,  da  so  prostori  fakultete  v  splošnem  dobro  in  ustrezno  opremljeni. 
Problematična  je  predvsem  prostorska  stiska,  ki  se  kaže  predvsem  pri  zahtevni  sestavi  urnika. 
"Selitve" med FFA in lokacijo Ilirija so za študente precejšnja nevšečnost, zato predlagajo, da bi pri 
predmetih, kjer so vaje bolj obsežne le‐te ostale na FFA. Pri upravljanju s predavalnicami študenti 
pohvalijo pričetek elektronskega upravljanja s prostori. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Dokup poslovnih prostorov na Trgu MDB. 
Uvedba študijske lekarne za praktično 
usposabljanje študentov EMŠF, boljši pogoji 
dela delavcev Katedre za socialno farmacijo. 

Najem prostorov na lokaciji Ilirija, Tržaška. 

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvedbo 
študijskih programov: zagotavljanje izvedbe 
vaj v varnih skupinah, izboljšanje delovnih 
pogojev pedagoških delavcev in raziskovalcev. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 
in izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Za najmanj 4000 m2 premalo predavalnic, 
laboratorijev in kabinetov. 

Uporaba prostorov Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo po njihovi izselitvi. 

Težavna izvedba izpitov, pri katerih študenti 
potrebujejo računalnik. 

Povečanje kapacitete računalniških učilnic ali 
druge organizacijske rešitve. 

 

OPREMA 
 

Fakulteta  je  v  letu  2012  kupila  za  dobrih  400  tisoč  €  nove  tehnološke  opreme,  od  tega  je  bil 
realiziran  nakup  dobrih  200  tisoč  vrednega NMR  spektrometra,  ki  ga  je  v  okviru  nakupa  velike 
opreme sofinancirala tudi ARRS. Od večjih in dražjih kosov raziskovalne opreme je sofinancirala še 
konfokalni mikroskop, nabavila granulator in dva fotospektrometra.  

Narava raziskovalnega dela zahteva čedalje zahtevnejšo  in dražjo raziskovalno opremo, kar  je ob 
zaostrenih finančnih pogojih postal problem že v drugi polovici leta 2012. 

Študenti so pohvalili raziskovalno opremljenost FFA in pripravljenost fakultetnega osebja, da se ga 
uporablja tudi v pedagoškem procesu. 
 

2.6 INFORMACIJSKI SISTEM 
 

Za nemoteno delovanje pedagoške,  strokovne,  raziskovalne  in podpornih dejavnosti  fakultete  je 
zanesljivo delovanje informacijske tehnologije ključnega pomena. Informacijska infrastruktura je v 
povezovanju navzven vpeta v infrastrukturo univerze, znotraj fakultete pa deluje avtonomno.  

Na področju pedagoške dejavnosti  in  raziskovalnega dela omogočamo  zaposlenim  in  študentom 
na  fakultetnih  računalnikih  uporabo  različnih  specializiranih  programskih  orodij  (SPSS, 
ChemBioOffice, Mathematica,  od  leta  2011  tudi  SigmaPlot, Derek, Meteor,  dostop  do  spletnih 
zbirk).  Študentom  in  zaposlenim  nudimo  dostop  do  brezžičnega  omrežja  Eduroam.  Novost  je 
postavitev okolja za spletno učilnico. Tako študenti kot zaposleni  imajo možnost koriščenja Arnes 
informacijskih  storitev.  Študenti  poudarjajo,  da  je  glavna  prednost  spletene  učilnice  ta,  da 
omogoča posamezniku bolje prilagojeno časovno opravljanje vaj. 



16 
 

V  letu 2012  je bil preko SPP portala omogočen forum za enega od raziskovalnih projektov, portal 
pa  smo  za  interne potrebe  razširili  z  zbirko obrazcev. V bodoče predvidevamo  širjenje možnosti 
uporabe portala. 

Zaposlenim je v skladu s pravili omogočen tudi zunanji dostop v omrežje fakultete.  

V obdobju od 2011 do 2012  so  intenzivno potekale  tudi aktivnosti od načrtovanja do  izpolnitve 
pogojev za vzpostavitev informacijsko komunikacijske infrastrukture v prostorih objekta Ilirija. V ta 
namen  je  bila  vzpostavljena  optična  povezava  z  matične  lokacije  fakultete  do  lokacije  Ilirija, 
prostore  so  bili  komunikacijsko  opremljeni  in  postavljeno  je  bilo  vozlišče  za  komunikacijo  z 
omrežjem  FFA  in  za  IP  telefonijo  v  prostorih  v  Iliriji.  V  prostorih,  ki  jih  imamo  v  najemu,  je 
omogočen tudi dostop v omrežje Eduroam. Predavalnica  in mikroskopirnica sta že multimedijsko 
opremljeni. Z računalnikov lokacije na Tržaški bo omogočen dostop v domeno in omrežje fakultete 
na matični lokaciji.  

Na FFA je bil tudi v letu 2012 posodobljen del računalniške opreme. Posebej bi izpostavili: ureditev 
predavalnice  P2  z  novim  sodobnim  sistemom  ozvočenja,  širitev  omrežja  in  vzpostavitev 
brezžičnega dostopa v dekanatu, posodobitev videoprojekcijske opreme. Uspešno je bil nadgrajen 
poštni strežnik (prehod na Exchange 2010). FFA je sodelovali pri konsolidaciji skupnega naslovnega 
prostora UL,  strežniki  pa  so  bili  uspešno  preseljeni  na  nov  naslovni  prostor.  Izveden  je  bil  tudi 
prehod uporabnikov Eduroam na aktivni imenik. Zagotovljeni so bili tudi tehnični pogoji za uvedbo 
sistema Government Connect.  

Zaposleni  in zaposleni  imajo na razpolago več kot 250 osebnih računalnikov. V obdobju 2011 do 
2012  je  bilo  z  novejšimi  in  zmogljivejšimi  računalniki  nadomeščenih  približno  25  odstotkov 
računalnikov.  V  letu  2011  smo  za  15  odstotkov  povečali  strežniške  kapacitete.  Računalniki  so 
sestavni  del  skoraj  vseh  kosov  tehnološke  opreme  na  fakulteti,  zato  je  redno  vzdrževanje  in 
posodabljanje nujno za kakovostno delo.  

Prioritete  področja  so  zanesljivost  delovanja  in  nemotena  uporaba  informacijske  tehnologije, 
zagotavljanje ustreznih kapacitet strežniške in ostale infrastrukture, zaščita in varovanje podatkov, 
razvojne naloge in izvajanje storitev pomoči uporabnikom pri delu. 

Poleg vsega so študenti pohvalili tudi striktno uporabo sistema VIS za obveščanje o izpitih, ocenah 
in ostalih stvareh, kar je bistveno olajšalo in izboljšalo informiranost študentov. 
 

2.7 ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE 
 

Na dan 31.12.2012  je bilo na FFA zaposlenih 142 delavcev s polnim delovnim  časom ter 9 delno 
zaposlenih pedagoških delavcev in raziskovalcev. Poleg 68 redno zaposlenih učiteljev in asistentov 
je  bilo  zaposlenih  še  5  dopolnilno  zaposlenih  pedagoških  delavcev,  43  raziskovalcev  in mladih 
raziskovalcev, 15  tehničnih sodelavk na  in 19 upravno administrativnih  in  tehničnih delavcev, od 
tega eden za nadomeščanje delavke na porodniški (preglednica 4). Po številu študentov na učitelja 
je  FFA  še  vedno  v  slabšem  položaju  glede  na  povprečje  drugih  članic UL,  zlasti  če  primerjamo 
naravoslovno  tehniške  fakultete  (leta  2001  je  imelo  8  naravoslovno  tehniških  fakultet  boljše 
razmerje kot FFA in le 3 slabše).  

Fakulteta posebej skrbi za kakovost habilitacijskih postopkov  in dosledno uveljavljanje meril  in za 
usposabljanje delavcev za vodenje projektov in enot. 

Na  navedenih  področjih  je  v  letu  2012  organizirala  sistematično  usposabljanje  širšega  kroga 
sodelavcev.  Skrbi  tudi  za  strokovni  razvoj  visokošolskih  učiteljev  in  sodelavcev  s  podoktorskimi 
usposabljanjem  in  raziskovalnim delom na  tujih  institucijah  in preko udeležb oz.  sodelovanja na 
konferencah in seminarjih doma in v tujini. 
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Pedagoški delavci  in raziskovalci opravljajo tudi strokovno delo, ki pomeni podporo stroki tako v 
državi kot tudi v EU, hkrati pa pomeni zanje in za fakulteto dodatno obremenitev. 

Fakulteta skrbi tudi za razvoj in usposabljanje upravno administrativnih in tehničnih delavcev, ki jih 
vključuje v usposabljanja za vodenje ali specifična izpopolnjevanja izven fakultete. 

Študenti  se  zavedajo  problematičnega  razmerja  med  njimi  in  pedagoškimi  delavci,  ki  jasno 
nakazuje  na  preobremenjenost  slednjih.  Vendar  ob  tem  poudarjajo,  da  mora  nadaljnje 
zaposlovanje  temeljiti  predvsem  na  pedagoških  sposobnostih  kandidatov.  Pri  tem  ponovno 
poudarjajo,  da  je  potrebno  kakovost  pedagoškega  dela  posameznikov  vrednotiti  celoten  čas 
trajanja  habilitacije  in  jo  ustrezno  nadgrajevati.  Pohvalno  je,  da  so  študentska mnenja  na  FFA 
pridobila ustrezno težo, kandidati pripombe jemljejo resno in jih poskušajo aktivno odpraviti. 

Preglednica 4: Pregled  števila  redno  zaposlenih učiteljev  in asistentov  (podatki na dan 31.12.)  v 
zadnjih sedmih letih in izračun razmerja učitelj/študent in asistent/študent za študijske programe 1. 
in 2. stopnje. Število redno vpisanih študentov velja na dan 1.10.  

Leto  RP  IP  DOC 
Skupno 
število 
učiteljev 

Število 
študentov

Razmerje 
med 

študenti in 
učitelji 

Število 
asistentov 

Razmerje 
med 

študenti in 
učitelji. 

2001  6  4  6  16  944  59,00  9  104,89 

2002  7  3  6  16  1051  65,69  9  116,78 

2003  7  5  4  16  1066  66,63  15  71,07 

2004  9  4  4  17  1021  60,10  16  63,81 

2005  8  7  3  18  997  55,38  15  66,46 

2006  8  9  4  21  1024  48,76  16  64,00 

2007  8  10  5  23  1081  47,00  20  54,05 

2008  10  10  5  25  1079  43,16  21  51,38 

2009  11  10  8  29  1148  39,58  27  42,51 

2010  13  8  11  32  1291  40,34  29  44,52 

2011  14  6  15  35  1430  40,86  32  44,68 

2012  15  8  12  35  1406  40,17  33  42,60 
 

Legenda: RP – redni profesorji, IP – izredni profesorji, DOC‐ docenti, ASIST ‐ asistenti 

 

2.8  STORITVE  ZA  ŠTUDENTE,  TUTORSTVO,  ŠTUDENTSKI  SVET  IN  INTERESNA 
DEJAVNOST 

 

Z namenom informiranja srednješolcev o načinu študija in značilnostih študijskih programov je bilo 
obiskanih več kot 30 srednjih šol ali centrov, ki so pripravili predinformativne dneve, v okviru UL 
smo  se  udeležili  srečanja  s  strokovnimi  službami  srednjih  šol  in  sejma  Informativa  2012  na 
Gospodarskem  razstavišču  s  svojo  stojnico  in  predavanjem  v  odprti  učilnici,  pripravili  v  okviru 
informativnih  dni  4  predstavitve  programov  z  ogledi  fakultetnih  laboratorijev  in  predstavitvami 
dela na FFA. 

Tutorstvo  izvajamo  v  obliki  učiteljskega,  študentskega  tutorstva  in  tutorstva  za  tuje  študente. 
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Najbolj pogoste obravnavane teme v okviru učiteljskega tutorstva so bile: dogovarjanje za dodatne 
izpitne roke, izvedljivost vzporednega študija na dveh fakultetah, izvedba študija med nosečnostjo 
in materinstvom,  nadomeščanje  obveznosti  zaradi  bolezni.  Najbolj  pogosto  obravnavane  teme 
tutorjev  študentov  so bile usklajevanje  izpitnih  rokov, usklajevanje  terminov  vaj  in usklajevanje 
izbora izbirnih predmetov, ter pomoč pri razumevanju študijskih vsebin. 

V študijskem  letu 2012/13 se  je na FFA začelo  izvajati  tutorstvo za študente prvih  letnikov  in za 
tuje  študente  z  namenom  izboljšati  prehodnost  najbolj  zahtevnih  predmetov  in  izboljšati 
komunikacijo med letniki. 

Na FFA  sodelujemo  tudi  s karierno  svetovalko  z UL, ki  za  študente organizira  razna predavanja, 
delavnice. V okviru dejavnosti kariernega centra so bile  izveden delavnice: obisk družbe Medis (v 
sodelovanju  z  DŠFS),  pisanje  motivacijskega  pisma  in  predstavitev  študentov  kozmetologije 
potencialnim delodajalcem. 

Študentska organiziranost na FFA je specifična in študentom omogoča velik spekter delovanja tako 
s  študijskih  področij  kot obštudijskega delovanja. Povezava med  ŠS  FFA,  ŠO  FFA  in DŠFS/ŠSSFD 
omogoča  izvajanje  obsežnejših  in  kompleksnejši  projektov.  ŠS  FFA  v  tej  kombinaciji  predstavlja 
edini organ fakultete in se zato ukvarja predvsem z študijsko problematiko. V tem smislu je postal 
zanesljiv in koherenten sogovornik z realnimi in izvedljivimi idejami. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Predprijavne aktivnosti: Sodelovanje na sejmu 
Informativa, obiski po srednjih šolah, informativni 
dan, srečanja s strokovnimi službami. 

Pomembno je, da se kandidati za vpis na 
študijske programe že pred vpisom 
zavedajo, kakšne so zahteve in značilnosti 
posameznih programov. Zgolj število 
vpisanih študentov ne sme biti cilj 
visokošolskega zavoda. 

Sodelovanje pedagoških, nepedagoških delavcev in 
študentov pri razreševanju težav, povezanih s 
študijem. 

Sprotno identificiranje problemov in 
njihovo reševanje v veliki meri olajša 
proces študija. 

Odlično sodelovanje s karierno svetovalko na UL, 
zadolženo za FFA. 

Študenti FFA so številne aktivnosti, ki se 
vodijo v okviru kariernega centra zelo 
pozitivno sprejeli in so vedno dobro 
obiskane.  

 
 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Včasih se pojavijo primeri slabe obveščenosti 
študentov glede svojih pravic in dolžnosti. 

Izboljšati obveščenost (zlasti brucev) preko 
vsakoletnega tiskanja študentskega 
priročnika ŠS FFA (in v prihodnje tudi 
priročnika ŠS UL), ki študentom približa 
pravila, zapisana v študijskem redu. 

Organiziranost tutorstva. 
Projekt tutorstva nadgraditi in odpraviti 
pomanjkljivosti. 
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3.   AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA 
KAKOVOSTI 

   

3.1 DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA SISTEM KAKO‐
VOSTI, INSTRUMENTOV IN KAZALCEV KAKOVOSTI 

 

Komisija  za  kakovost  FFA  ob  sodelovanju  vodstva  in  drugih  sodelavcev  pripravi  v  skladu  z 
dokumentom Pravila o sistemu spremljanja  in zagotavljanja kakovosti Univerze v Ljubljani ter na 
osnovi poziva UL Poročilo o kakovosti, v katerem predstavi oceno  stanja kakovosti na področjih 
pedagoške, raziskovalne, strokovne  in poslovne dejavnosti v preteklem šolskem  letu ter predloge 
ukrepov za  izboljšave na omenjenih področjih. Pri tem so v poročilu upoštevani različni kazalci, ki 
se  nanašajo  na  omenjene  dejavnosti  kot  so    prehodnost,  trajanje  študija,  število  diplomantov, 
študentske  ankete  in  drugo  na  področju  dodiplomskega  in  podiplomskega  študija,  kadri, 
raziskovalci,  raziskovalni programi  in projekti,  članki,  citati  in drugo na področju  raziskovalne  in 
strokovne  dejavnosti  ter  investicije,  prostori,  oprema,  financiranje  in  drugo  na  področju 
poslovanja. Na osnovi uporabe omenjenih kazalnikov je stanje na področju zagotavljanja kakovosti 
fakultete predstavljeno v obliki tabel in tekstovnega dela v tem dokumentu. 
 

3.2 SESTAVA IN DELOVANJE KOMISIJE OZ. ORGANA ZADOLŽENEGA ZA KAKOVOST 
 

Fakulteta za farmacijo izvaja v skladu z dokumentom Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti  UL  (2008)  aktivnosti  za  zagotavljanje  in  preverjanje  kakovosti  na  področjih 
izobraževanja,  znanstvenoraziskovalnega  dela,  strokovne  dejavnosti  in  poslovanja.  Za  pomoč  in 
usmerjanje  aktivnosti  na  omenjenih  področjih  so  imenovane  različne  komisije  (npr.  Komisija  za 
študijsko področje, Komisija za znanstvenoraziskovalno področje, Habilitacijski odbor in druge). 

Omenjene komisije v okviru svojih nalog in pristojnosti skrbijo za razvoj in zagotavljanje kakovosti 
na svojih področjih med drugim zlasti na področjih zagotavljanja ustreznih pogojev na fakulteti za 
pedagoško  delo,  delo  s  študenti,  znanstvenoraziskovalno  delo  in  poslovanje,  pri  načrtovanju 
izvajanja  študijskih programov  in  znanstvenoraziskovalnega dela, pri potrjevanju dosežkov  in pri 
motiviranju za doseganje odličnosti in boljše kakovosti na vseh področjih delovanja. 
 

3.3 IZVAJANJE ŠTUDENTSKIH ANKET 
 

V letu 2012 je bila drugič zapored med študenti izvedena elektronska anketa o pedagoškem delu. 
Ankete za vse predmete so bile opravljene v času pred vpisom, rezultati so bili na voljo v začetku 
oktobra  2012.  V  ankete  za  študijsko  leto  2011/12  so  bili  vključeni  tudi  vsi  zunanji  pedagoški 
delavci. Poleg omenjenih elektronskih anket se ankete izvajajo tudi v okviru študijskega programa 
(koordinator  programa)  ali  v  okviru  posameznih  predmetov  (nosilec  predmeta).  Te  ankete 
pokrivajo specifična vprašanja o izvedbi predmeta, obseg snovi in podobno, vendar so na splošno 
manj merodajne od anket, ki jih študenti izpolnijo ob vpisu. Po manjših zapletih zaradi sprememb v 
vrednotenju pedagoškega dela, ki se je s prvotnih ocen 1‐5 spremenilo v ocenjevalno lestvico ‐3 do 
+3, so se na  to  temo sestali dekan, prodekan za študijsko področje  in predstavnik študentov  ter 
skupaj določili ustrezne vrednosti za vrednotenje dela asistentov in učiteljev. Ocenjevalna lestvica 
štirih ocen (‐3, ‐1, 1, 3) sicer ustreza Likertovi lestvici, vendar negativne vrednosti pomenijo, da je 
povprečje pri vrednosti 0 in ne pri vrednosti 1, kjer je postavljena meja za habilitacijsko oceno. 

Rezultate  anket  dobijo  v  vpogled  dekan  fakultete  in  prodekan  za  študijsko  področje  (vse), 
predstojniki  kateder  (za  zaposlene  na  katedri)  in  posameznik  (zase).  Udeležba  študentov  na 
anketah 2012  je bila pri posameznih predmetih v povprečju okrog 55%, kar  je nekoliko manj kot 
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lani, saj vpis v višji letnik ni bil pogojen z izpolnitvijo ankete. Poleg tega je število anket precej bolj 
variiralo kot lani. Glede na pretekla leta, ko je bil delež odgovorov na pisne ankete okrog 30%, so 
rezultati elektronskih anket bistveno bolj merodajni.  

Na splošno ugotavljamo, da so  rezultati študentskih anket malenkost boljši kot v preteklem  letu 
(povprečna  ocena  učiteljev  znaša  1,74,  asistentov  pa  2,17),  pri  čemer  so  zaposleni  na  FFA  na 
splošno bolje ocenjeni kot predavatelji iz drugih članic UL ali gostujoči predavatelji. Rezultati, kjer 
je odgovorov  zelo malo  (pri nekaterih  izbirnih predmetih  in nekaterih vajah višje  številke  zaradi 
nizkega števila slušateljev niti ni mogoče pričakovati), standardna deviacija pa velika imajo manjšo 
napovedno moč. 

Z učitelji, ki so dobili na študentskih anketah nizke ocene  (pod 1,00), so bili opravljeni  razgovori 
glede razlogov za navedene ocene in možnosti izboljšav. Razgovore so opravili dekan, prodekan za 
študijsko področje in predstojniki kateder.  

Študenti  ocenjujejo,  da  je  za  uporabno  oceno  potrebno  v  ocenjevanje  vključiti  tudi  preverjanje 
znanja  kot  neločljivi  del  pedagoškega  procesa,  zato  so  stališča,  da  se  ankete  izvedejo  po 
opravljenem izpitu in ne ob prijavi na izpit. 

Na  izredni  seji  senata  FFA  so bili obravnavani  tudi  rezultati anket,  ki  jih  je  izvajala UL. Nekateri 
odgovori  so  zaradi  izvedbe  nekoliko  vprašljivi,  ker  vsi  letniki  vseh  programov  niso  bili  ustrezno 
zajeti,  vendar  se  na  splošno  kaže  predvsem  mnenje,  da  so  študenti  večine  letnikov  na  FFA 
preobremenjeni. Nadaljnje sodelovanje pri optimizaciji študijskih programov, smiselno prilagajanje 
in  spreminjanje  snovi  pri  posameznih  predmetih,  realna  razporeditev  ECTS.  Med  rezultati 
študentskih anket je najbolj zaskrbljujoča pasivnost med študenti glede izpolnjenosti pričakovanj o 
študiju. 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Dogovor s študenti glede izvedbe in pomena 
posameznih vrednosti. 

Podatki so med seboj primerljivi skozi leta 
in jih je lažje uporabiti pri analizah 
pedagoškega dela in v habilitacijskih 
postopkih. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Morebitna pomanjkljivost, da rešena anketa ni več 
pogoj za vpis v višji letnik. Kljub temu, da 
prostovoljno izpolnjevanje ankete daje bolj 
objektivne odgovore, bi bilo število rešenih anket 
lahko večje. 

Študente še intenzivneje ozavestiti, da so 
ankete pomembno orodje za 
ovrednotenje in izboljšanje kakovosti 
pedagoškega procesa. Razmisliti o tem, da 
bi bila rešena anketa ponovno pogoj za 
vpis v višji letnik, ob tem pa bi omogočili 
možnost "praznih" odgovorov. 

Interpretacija posameznih vprašanj (kar ima za 
posledico neobjektivno prenizke ocene; npr. 
vprašanje o izbiri dodatnega predmeta, diplomske 
naloge, strokovnega predmeta pri istem 
predavatelju).  

Prilagoditi vprašanja specifičnim potrebam 
predmetov in izvajalcev. Npr. pri nekaterih 
predmetih je nerealno pričakovati željo po 
izdelavi diplomske naloge že zaradi narave 
predmeta samega. 
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3.4 IZVAJANJE DRUGIH ANKET TER ANALIZ TER METOD ZA PRIDOBIVANJE POVRA‐
TNIH INFORMACIJ RAZLIČNIH SKUPIN IN NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST 

 

Podatke o potrebah  in  zaposljivosti diplomantov  so pridobljeni v neposrednih  stikih  z  zunanjimi 
deležniki. Posebej je potrebno izpostaviti analizo, ki je bila izvedena v Sloveniji v okviru evropskega 
projekta  /  konzorcija Pharmine  glede uvedbe bolonjske  reforme  za  regulirani poklic  farmacevta 
(dolžina  in način študija)  ter kasnejših možnosti prilagajanja študija  in usposabljanja potrebam v 
stroki. Članica projekta Pharmine (http://www.pharmine.org/) je tudi FFA. 
 

 

3.5 MOREBITNE ZUNANJE EVALVACIJE IN AKREDITACIJE 
 

Na  področju  farmacevtskega  izobraževanja  še  ni  akreditacijskih  shem  v  Evropi.  V  okviru  EAFP 
potekajo  aktivnosti,  ki  bodo  pripeljale  tudi  do  možnosti  akreditacije  in  v  teh  aktivnostih  so 
predstavniki FFA zelo dejavni (http://www.pharmine.org/). Kljub vsemu v bodočnosti načrtujemo 
zunanjo evalvacijo s strani European University Association (EUA). 
 

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse   Obrazložitev vpliva na kakovost 

Nova sestava Komisije za kakovost FFA in 
konsolidirano sodelovanje študentov v tej 
komisiji preko svojega neposrednega člana. 

Boljši in neposrednejši pretok informacij med 
študenti in Komisijo za kakovost in vodstvom 
fakultete, kar omogoča centralizirano in hitrejšo 
identifikacijo pomanjkljivosti in skupinsko iskanje 
izboljšav. 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Vpetost Komisije za kakovost v aktivnosti 
tekom celotnega leta. 

Integrirati komisijo za kakovost v pretok informacij 
na FFA pri vseh zadevah, ki se tičejo kakovosti. 
Sistemsko vključiti pristojnosti in zadolžitve 
Komisije v revidirana Pravila o delovanju FFA. 

 

 
4. ZAKLJUČEK 
 
Fakulteta za farmacijo je v skladu s svojim nalogami in cilji tudi v preteklem šolskem letu skrbela za 
kakovostno  uresničevanje  svojega  poslanstva  na  pedagoškem,  raziskovalnem  in  strokovnem 
področju    po  načelu  stalnega  celostnega  izboljševanja.  Aktivnosti  FFA  bodo  v  letošnjem  letu 
usmerjene  k  izvajanju ukrepov,  zapisanih  v  tem poročilu,  s  ciljem doseganja  visokih  standardov 
kakovosti, kar se odraža v samem delovanju fakultete in njenih diplomantih. 
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______________________________________________________________________________________ 
 

Komisija za kakovost FFA (od dne 1.10.2012 dalje): 

‐  doc.dr. Bojan Doljak (predsednik) 

‐  izr. prof. Marko Anderluh (član) 

‐  doc.dr. Pegi Ahlin Grabnar (članica) 

‐  Luka Kosec (predstavnik študentov) 
 

Pri pripravi Poročila so poleg drugih sodelavcev in študentov sodelovali: 

‐  izr. prof. dr. Aleš Obreza (prodekan za študijsko področje) 

‐  prof. dr. Irena Mlinarič Raščan (prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje) 

‐  izr. prof. Saša Baumgartner (prodekanja za mednarodno sodelovanje) 

‐  Slavi Menard, univ. dipl. prav. (tajnica fakultete),  

‐  Luka Kosec (predsednik študentskega sveta). 

______________________________________________________________________________________ 
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1 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov 

 
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL FFA) se uvršča med pravne osebe javnega prava ter 
določene uporabnike enotnega kontnega načrta.  
 
Fakulteta računovodske izkaze sestavlja po načelu obračunskega obdobja za poslovno leto, ki je 
enako koledarskemu, kot posredni uporabnik proračuna pa tudi po načelu denarnega toka.  
 
Pri sestavljanju obračunskih računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki 
upoštevanja nastanka poslovnega dogodka in časovna neomejenost delovanja.  

 

1.2 Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011 UPB-4) 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99) 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 
138/06, 120/07, 124/08, 112/09) 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 
in 104/10, 104/11) 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12) 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10) 

 drugi računovodski predpisi in slovenski računovodski standardi, ki veljajo za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

 Pravilnik o računovodstvu Univerze v Ljubljani 

 Računovodska pravila UL FFA 
 

1.3 Vrednotenje računovodskih kategorij 

 
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Poslovni dogodki nominirani v tujih valutah, se 
preračunajo v domačo valuto na dan nastanka po referenčnem tečaju Evropske centralne banke. 
Tečajne razlike, ki se pojavijo do dneva poravnave takšnih terjatev ali do dneva bilance stanja, se 
štejejo kot postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov.  
 
Vse postavke vrednotimo v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava, Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev in Slovenskimi računovodskimi standardi. 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetena dolgoročna sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do 
industrijske pravice (licenčno programsko opremo), ki se odpisuje po 20% amortizacijski stopnji oz. v 
petih letih.  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se izkazujejo po nabavnih vrednostih z vštetimi uvoznimi in 
nevračljivimi nakupnimi dajatvami ter zmanjšanih za odobrene popuste. Knjigovodska vrednost 
neopredmetenih osnovnih sredstev s končno dobo koristnosti se zmanjšuje z amortiziranjem. 
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Opredmetena osnovna sredstva  

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri  
opravljanju dejavnosti ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.  
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi fakulteta izkazuje: zemljišča, zgradbe, opremo in drobni 
inventar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta. Opredmeteno osnovno sredstvo, 
katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni 
inventar. Opredmetena osnovna sredstva se lahko uvrščajo med opremo ne glede na njihovo 
vrednost, ki je lahko večja ali manjša od 500 evrov po sodilu istovrstnosti.  
 
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki zajema nakupno ceno 
osnovnega sredstva, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroške, ki jih je mogoče neposredno 
pripisati osnovnemu sredstvu, zlasti stroške dovoza in namestitve.  
 
Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja se odpravi 
ob odtujitvi ali če od njegove uporabe ali odtujitve ni več pričakovati prihodnjih gospodarskih koristi. Pri 
njih prodaji nastali dobički se izkažejo med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki, izgube pri odtujitvi 
pa med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki. 
 
Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo 
nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi pri čemer 
stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej 
zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek vrednosti.  
 
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev namenjena obnavljanju ali ohranjanju 
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev se pripoznajo kot odhodki, kadar se pojavijo. 
 

Amortizacija 

Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo 
iz teh sredstev v nastajajoče poslovne učinke. FFA svoja osnovna sredstva odpisuje posamično po 
metodi enakomernega časovnega amortiziranja.  
 
Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2012 so bile enake stopnjam rednega odpisa, ki jih določa 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
se v letu 2012 glede na leto 2011 niso spreminjale. 
 

Finančne naložbe 

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v 
vrednostne papirje in druge finančne naložbe z namenom povečevanja finančnih prihodkov. Javni 
zavod v svojih knjigovodskih evidencah kot kratkoročne finančne naložbe izkazuje deponirana 
presežna denarna sredstva pri zakladnici Ministrstva za finance, vendar pa jih v bilanci stanja razkriva 
med poslovnimi terjatvami na kontih razreda 14 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta. Enako velja za terjatve iz naslova obresti za dane depozite. Med kratkoročnimi 
finančnimi naložbami so izkazane  zakladne menice RS. 
 

Poslovne terjatve 

Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene 
osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravitev kake storitve. Poslovne terjatve se delijo na 
kratkoročne in dolgoročne. Dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku do enega leta se v bilanci 
izkazujejo kot kratkoročne terjatve.  
 
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
bodo poplačani.  
Terjatve, za katere obstaja domneva, da ne bodo poravnane, so izkazane kot dvomljive in sporne. 
Javni zavod izterljivost terjatev ocenjuje individualno, popravek vrednosti terjatev pa se izkazuje v 
breme prevrednotovalnih odhodkov. Terjatve se odpiše, ko ni več verjetno, da bi bila terjatev plačana.  
Dani predujmi so plačila dobaviteljem, ki še niso poračunana z vrednostjo dobavljenih količin oziroma 
opravljenih storitev.  
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do uporabnikov za katere 
se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Med kratkoročnimi terjatvami do 
uporabnikov EKN javni zavod v bilanci stanja izkazuje tudi kratkoročne finančne naložbe, ki so 
deponirana presežna denarna sredstva pri zakladnici Ministrstva za finance skupaj s terjatvami iz 
naslova obresti. 
 

Denarna sredstva 

Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah 
blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela. Denar so gotovina, knjižni denar in denar na poti. 
Denarne postavke in denarni ustrezniki vsebujejo gotovino v blagajni in sredstva na podračunu pri 
Upravi za javna plačila v Evrih in drugih valutah. Denarna sredstva, ki so na dan bilance izražena v 
tujih valutah, se preračunajo v Evre po referenčnem tečaju ECB na dan bilance. 
 

Časovne razmejitve 

Z aktivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno ne zaračunani 
prihodki. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo 
tekočega obračunskega obdobja.   
 
S pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeti vnaprej vračunani stroški in kratkoročno odloženi 
prihodki.  
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na donacije za osnovna sredstva iz ne 
proračunskih virov. 
 

Zaloge 

UL FFA v svojih bilancah ne izkazuje zalog. Kupljen material za izvajanje dejavnosti fakultete se sproti 
porabi v raziskovalne in pedagoške namene in je razporejen med stroške materiala v trenutku nabave.  
 

Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem sredstev, ki jih je treba 
najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Kratkoročni dolgovi se ob začetnem 
pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku s predpostavko, da bodo 
upniki zahtevali njihovo plačilo. 
 
Kratkoročni dolgovi zajemajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlenih, 
obveznosti iz naslova prejetih predujmov in varščin, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta in druge kratkoročne obveznosti. 
 

Sklad premoženja 

Sestavni deli teh obveznosti so: 

 Sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

 Sklad za dolgoročne finančne naložbe 

 Presežek prihodkov nad odhodki 

 Presežek odhodkov nad prihodki 
 

Prihodki 

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne, finančne, druge in prevrednotovalne.  
 
Med poslovne prihodke sodijo prihodki iz prodaje proizvodov, blaga in materiala ter prodaje storitev. 
Med prihodki iz poslovanja fakulteta izkazuje prihodke iz prejetih proračunskih sredstev za izvajanje 
rednih študijskih programov I., II. in III. stopnje ter izvajanje nacionalnih raziskovalnih programov, 
prihodke evropskega proračuna za izvajanje EU projektov ter ne proračunske  prihodke uporabnikov 
storitev fakultete za izvajanje osnovne dejavnosti in prihodke iz naslova opravljanja storitev na trgu.  
Med finančne prihodke sodijo prihodki iz naslova obresti od danih depozitov, pozitivne tečajne razlike 
ter drugi finančni prihodki. 
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Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid 
rednega poslovanja. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se praviloma pojavljajo ob odtujitvah opredmetenih osnovnih 
sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, v kolikor njihova prodajna vrednost presega 
knjigovodsko vrednost, zmanjšano za morebitne prevrednotovalne popravke sklada premoženja. Kot 
prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo tudi odpisi obveznosti iz prejšnjih let in drugi 
prevrednotovalni prihodki. 
 

Odhodki 

Odhodki obračunskega obdobja so tisti zneski stroškov nastalih v obračunskem obdobju, ter drugih 
stroškov, ki v skladu s sprejetimi računovodskimi pravili o vštevanju stroškov v odhodke obračunskega 
obdobja vplivajo na poslovni izid obračunskega obdobja. Ker FFA ne izkazuje zalog so vsi stroški 
hkrati tudi odhodki. Odhodki se delijo na poslovne, finančne, druge ter prevrednotovalne pos lovne in 
prevrednotovalne finančne odhodke. 
 
Odhodki bremenijo tisto vrsto dejavnosti (dejavnost javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu), v 
povezavi s katero so nastali. Stroške, ki jih ne moremo neposredno pripisati eni ali drugi dejavnosti 
bremenijo dejavnost v deležu prihodkov te dejavnosti v celotnih prihodkih. 
 
Poslovni odhodki so stroški materiala, stroški storitev, stroški amortizacije, stroški dela in drugi stroški.   
 
Finančni odhodki nastajajo v zvezi z obrestmi ter vsebujejo negativne tečajne razlike ter druge 
finančne odhodke. 
 
Izredni oz. drugi odhodki so neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid 
iz rednega delovanja. 
 
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, 
neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve ali odtujitve, če 
zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s posebnim prevrednotovalnim popravkom obveznosti za 
sredstva v upravljanju. 
 

1.4 Davčni status  

 
Fakulteta za farmacijo je zavezanka za DDV in obračunava davek na dodano vrednost v odbitnem 
deležu, ki je za leto 2012 znašal 6 odstotkov, kar je 3 odstotne točke manj kot je za to leto znašal 
začasni odbitni delež. 
 
Fakulteta za farmacijo je zavezanka za davek od dohodka pravnih oseb. Davčno obveznost 
izračunava na podlagi deleža prihodkov obdavčljive (pridobitne) dejavnosti v celotni dejavnosti. 

 

1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost 
javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev  

 
Zakon o zavodih dovoljuje, da javni zavodi pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v zakonu, izvajajo 
poleg javne službe tudi tržno dejavnost. Univerza ima v svojem Odloku o preoblikovanju in Statutu UL 
opredeljeno javno službo oziroma tržno dejavnost. Na podlagi te opredelitve FFA razvršča tudi 
prihodke, pridobljene iz opravljanja teh dejavnosti.  
 
Sodila, ki jih Fakulteta za farmacijo uporablja za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter 
dejavnost prodaje blaga in storitev, so oblikovana glede na vir prihodka. V splošnem so viri prihodkov 
trije:  

 proračunski viri, ki se pretežno nanašajo na prejeta sredstva MVZT za izvajanje študijske 
dejavnosti dodiplomskih študijskih programov ter študijskih programov 2. in 3. Bolonjske 
stopnje, prejeta sredstva ARRS za izvajanje raziskovalne dejavnosti ter tudi mednarodna 
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proračunska sredstva prejeta za izvajanje mednarodnih projektov, ki so del dejavnosti javne 
službe. 
 

 drugi viri za izvajanje javne službe se nanašajo na prejeta sredstva od uporabnikov storitev 
Fakultete za izvajanje storitev študijske dejavnosti dodiplomskih, podiplomskih in 
specialističnih programov kot so vpisnine, šolnine, donacije in drugi prihodki v skladu s 
cenikom Univerze v Ljubljani ter tudi prejete obresti za vezana denarna sredstva; 
 

 tržni, ki jih zavod doseže s prodajo blaga in storitev na trgu. T.i. tržna dejavnost deluje po 
drugačni logiki kot javna služba, saj je njen temeljni namen pridobiten. Zavod je pri 
opravljanju tržne dejavnosti izpostavljen konkurenci na trgu, prodaja in dohodek pa sta 
obdavčljiva. Gre za najbolj avtonomno dejavnost zavoda, saj ta sam določi obseg, ceno in 
vsebino.  
 

Prihodke iz 1. in 2. alineje  najdemo v Prilogi 4.2 izkaz »Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti« med prihodki za izvajanje javne službe, prihodke iz 3. alineje pa med prihodki od 
prodaje blaga in storitev na trgu.  
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2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

 
Pojasnila k računovodskim izkazom se nanašajo na najpomembnejše spremembe in razkritja v letu 
2012 glede na leto 2011. 

2.1 Bilanca stanja 

2.1.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva         36.892 € 

 
V EUR 

Neopredmetena sredstva 31.12.2012 31.12.2011 

Programska oprema 36.892 48.693 

Skupaj 36.892 48.693 

 
Neopredmetena dolgoročna sredstva (NDS) se v celoti nanašajo na programsko opremo. V letu 2012 
je bila kupljena licenčna  programska oprema za vodenje dokumentarnega gradiva v vrednosti 4.590€.  
Računalniški programi se amortizirajo v petih letih. Stroškov amortizacije je bilo 16.535€, odpisov 
programske opreme pa v letu 2012 ni bilo. 
  
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev      

            V EUR 

Nabavna vrednost 1.1.2012 124.173 

Odtujitve   

Aktiviranja 4.734 

Stanje 31.12.2012 128.907 

    

Popravek vrednosti 1.1.2012 75.480 

Amortizacija 16.535 

Odtujitve   

Stanje 31.12.2012 92.015 

    

Neodpisana vrednost 1.1.2012 48.693 

Neodpisana vrednost 31.12.12 36.892 

       

2.1.2 Opredmetena osnovna sredstva      7.237.686 € 

 
             v EUR 

Opredmetena osnovna sredstva 31.12.2012 31.12.2011 

Nepremičnine 4.931.550 5.198.636 

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 1.633.469 1.821.355 

Osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi 672.667 227.052 

Skupaj 7.237.686 7.247.043 

 
Fakulteta za farmacijo opredmetenih osnovnih sredstev nima zastavljenih in so prosta bremen.  
 

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je glede na preteklo leto ostala praktično 
nespremenjena. 
 
Knjigovodska vrednost nepremičnin je za približno 5% nižja kot v letu 2011. Fakulteta je v letu 2012 
izvedla manjšo investicijo v celični laboratorij, s čimer je izboljšala prezračevanje v njem. Posledično 
se lahko v laboratoriju izvaja večje število poizkusov, kar pomeni večjo pretočnost študentov. Vrednost 
investicije je bila 9.295€. Stroški amortizacije nepremičnin v letu 2012 znašajo 276.382 €. 
V bilanci stanja so med nepremičninami izkazani tudi dokupljeni prostori na Trgu MDB 2, ki so na 
31.12.2012 izkazani med nepremičninami v gradnji oz. izdelavi in se ne amortizirajo, saj prostori 
zaradi obnove še niso v uporabi. Nabavna vrednost teh prostorov je 227.052 €.   
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Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih OS v uporabi se je znižala za več kot 10% glede 
na preteklo leto. Med temi FFA evidentira zlasti šolska učila, pohištvo in laboratorijsko ter računalniško 
opremo.  
V letu 2012 je bilo kupljene za kar 1.022 tisoč € opreme, od katere pa je je bilo aktivirane in prenesene 
v uporabo le za 576 tisoč €. Razlika ostaja neaktivirana, saj gre za tehnološko in laboratorijsko opremo 
ter aparature, ki se bo uporabljala v najetih prostorih na Tržaški 32. Selitev v laboratorijske prostore se 
predvideva v začetku leta 2013.  
Večji nakupi se nanašajo na račun za prvo situacijo za dobavo in nabavo tehnološke laboratorijske 
opreme v višini 355 tisoč €, ki ostaja neaktivirana, 400 Mhz NMR spektrometer v vrednosti 219 tisoč €, 
ki ga je fakulteta pridobila z nakupom od UL FKKT ob razdružitvi skupnega infrastrukturnega centra in 
je delno financiran s strani ARRS, sofinanciranje konfokalnega mikroskopa v višini 59 tisoč €, 
granulator 55 tisoč € idr.    
Fakulteta je v letu 2011 obračunala 962 tisoč € amortizacije v letu 2012 pa 1.043 tisoč €. V letu 2011 
so bili napačno izkazovani stroški knjižničnega gradiva med stroški strokovne literature oz. stroški 
materiala. V letu 2012 je bila napaka odpravljena in obračunan strošek amortizacije vključuje tudi 
amortizacijo knjig. V letu 2011 so bili zaradi napačno izkazanih stroškov podcenjeni stroški 
amortizacije 46 tisoč € in za toliko precenjeni stroški materiala. Posledično so stroški amortizacije v 
letu 2012 3,5% višji kot v letu 2011. 
Fakulteta je odpisala večje število sredstev manjše vrednosti v skupni nabavni vrednosti 145 tisoč € s 
knjigovodsko vrednostjo na dan 31.12.2012 157 €. Največji odpis opreme se nanaša na  Viskozimeter 
v nabavni vrednosti 47.284 €, ki je bil kupljen leta 1993.  
 
 

Stanje in gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 
 
                     V EUR 

  Zemljišča 
Gradbeni 

objekti Oprema Knjige Umetnine 
OS v 

pripravi Skupaj 

Nabavna vrednost 1.1.2012 64.680 8.249.136 8.594.587 505.117 15.042 227.052 17.655.614 

Nabave           1.016.928 1.016.928 

Odtujitve     -144.562       -144.562 

Aktiviranja   9.295 541.103 20.915   -571.313 0 

Stanje 31.12.12 64.680 8.258.431 8.991.128 526.032 15.042 672.667 18.527.980 

                

Popravek vrednosti 1.1.2012 0 3.115.179 6.788.274 505.117 0 0 10.408.570 

Amortizacija   276.382 728.832 20.915     1.026.129 

Odtujitve     -144.405       144.405 

Stanje 31.12.12 0 3.391.561 7.372.701 526.032 0  0 11.290.294 

              
 Neodpisana vrednost 01.01.12 64.680 5.133.957 1.806.313 0 15.042 227.052 7.247.044 

Neodpisana vrednost 31.12.12 64.680 4.866.870 1.618.427 0 15.042 672.667 7.237.686 

 
 

Nabava osnovnih sredstev po vrstah in virih 
 
          V EUR 

Vrsta sredstev 

javna služba 

prodaja 
blaga in 
storitev skupaj 

javne finance druga 
sred.- trg v 

JS šolstvo znanost EU 

programska oprema 4.734     4.734 

nepremičnine       9.295    9.295 

oprema – OS 438.485 202.128 11.251 81.870 197.664 931.398 

oprema - DI 47.909 6.400   430 582 55.321 

Knjige 8.368 125  12.421  20.914 

SKUPAJ 499.496 208.653 11.251 104.016 198.246 1.021.662 
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Iz zgornje tabele izhaja, da so potrebe fakultete po investiranju precej večje, kot prejme fakulteta 
proračunskih sredstev za te namene. FFA s strani MIZKŠ v letu 2012 ni prejela nobenih sredstev za 
kritje stroškov amortizacije, medtem ko jih je v predhodnem letu 35 tisoč €. Sredstva za kritje 
amortizacije v okviru financiranja raziskovalnih projektov in programov pa so se v letu 2012 znižala za 
približno tretjino in sicer iz približno 150 tisoč € na dobrih 100 tisoč €. Glavni vir financiranja investicij 
so tako presežki preteklih let. 
 
 
Odpisanost osnovnih sredstev 
 
V spodnji tabeli je prikazana nabavna vrednost osnovnih sredstev po vrstah, ki so že v celoti odpisana, 
pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Iz te in pa tabele s kazalci bilance stanja je 
razvidno, da fakulteta svojo dejavnost opravlja v veliki meri z opremo, ki je že bila v celoti amortizirana, 
saj je vsota nabavnih vrednosti sredstev, ki nimajo več knjigovodske vrednosti 6,1 mio €, medtem, ko 
nabavna vrednost vseh OS 18,6 mio €. Zaradi veliko vlaganj v osnovna sredstva v letu 2012 se je za 1 
odstotno točko izboljšal tudi kazalec stopnja odpisanosti opreme, ki znaša 79%. Stopnja odpisanosti 
vseh osnovnih sredstev pa se je poslabšala za 2 odstotni točki iz 59% v letu 2011 na 61% v letu 2012. 
Razlog za to je predvsem amortizacija nepremičnin, saj predstavlja njihova knjigovodska vrednost 
67% vrednosti osnovnih sredstev.   
 

Skupina sredstev 
Nabavna vrednost že 
odpisanih sredstev v € 

zgradbe - 

pohištvo                     1.752.028    

laboratorijska oprema                     2.835.062    

druga oprema                        936.662    

računalniki                         347.391    

druga računalniška oprema                        130.841    

oprema za promet in zveze                          77.256    

neopredmetena sredstva                          43.425    

 

    Kazalci iz bilance stanja 
 

31.12.2012 31.12.2011 

Stopnja odpisanosti NDS AOP 003/002 71 61 

Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 40 36 

Stopnja odpisanosti opreme AOP 006/007 79 80 

Delež nepremičnin v sredstvih 
AOP 004-
005/032 44 44 

Delež opreme v sredstvih 
AOP 006-
007/032 18 15 

 

2.1.3 Poročilo o izvajanju investicijskega projekta in poročilo o spremljanju učinkov 
investicije 

 
FFA v letu 2012 s strani MIZKŠ ni prejela nobenih sredstev za namene nadomeščanja opreme (v letu 
2011 35.434€).  Kljub temu, da so bila ta vsa leta razmeroma nizka in niso zadoščala za resno 
posodabljanje, pa je popoln izostanek teh sredstev v letu 2012 zelo zaskrbljujoč, saj kaže, da se 
država ne zaveda pomembnosti delovanja s sodobno opremo v znanosti in izobraževanju. V primeru, 
da bi se tako stanje nadaljevalo  tudi v prihodnje, obstaja velika nevarnost, da se bo kakovost na vseh 
področjih delovanja fakultete nižala tudi zaradi tega dejavnika. 
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2.1.4 Poslovne terjatve                  3.713.331 €
             

            V EUR 

Poslovne terjatve 31.12.2012 31.12.2011 

- Terjatve do kupcev v Sloveniji 139.989 237.102 

- Terjatve do kupcev v Tujini 5.418 59.325 

- Popravek vrednosti terjatev do kupcev -5.606 -835 

- Kratkoročno dani predujmi  1.009 3.007 

- Kratkoročne terjatve do UL in članic 644.935 689.573 

- Popravek vrednosti terjatev do UL -8.686 0 

- Krat. terjatve do drugih posrednih uporabnikov EKN in občine 41.262 24.971 

- Vezani depoziti  2.883.367 3.885.772 

- Druge kratkoročne terjatve 11.643 17.056 

Skupaj 3.713.331 4.915.971 

 
Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami izkazuje FFA terjatve iz naslova prodaje blaga in storitev doma 
in v tujini v skupni vrednosti 145.407 €, kar je skoraj 40% manj kot preteklo leto. Razlog za zmanjšanje 
je predvsem precej manjši promet na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, ki je upadel za 45%, iz 
770 tisoč € v letu 2011 na 429 tisoč € v letu 2012. FFA za te storitve račune izstavlja v veliki meri ob 
koncu leta, kar je razlog za visoko stanje na 31.12.2011 in relativno nizko stanje konec leta 2012. 
Popravki terjatev do kupcev v višini 5.606 € se nanašajo na dlje časa zapadle neporavnane terjatve 
študentov za šolnine, izpite in priznavanje izobraževanj. 
 
FFA na 31.12.2012 izkazuje 644.935 €  terjatev do Univerze v Ljubljani in njenih članic, kar je 6,5% 
manj kot konec leta 2011. Pretežno se nanašajo na zadnji decembrski obrok za financiranje študijskih 
programov, raziskovalnih programov in projektov ter mladih raziskovalcev, zmanjšanje pa je posledica 
znižanja sredstev za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti s proračuna zaradi varčevalnih 
ukrepov. FFA je oblikovala v letu 2012 8.686 € popravkov terjatev za neplačane šolnine doktorskega 
študija Biomedicine za šolsko leto 10/11, ki jih študentom zaračunava Univerza v Ljubljani, plačane pa 
nakazuje naprej izvajalki študijskega programa.     
  
Med kratkoročno izdanimi predujmi sta izkazana avansa v tujino za kemikalije in periodiko v skupnem 
znesku 1.009 €.  
 
Terjatve do drugih posrednih uporabnikov EKN in občine so vsebinsko podobne terjatvam do kupcev v 
Sloveniji, le da so bili računi izstavljeni proračunskim uporabnikom in znašajo na 31.12.2012 41.262 €, 
glavnina pa se nanaša na ob koncu leta zaračunane šolnine za specializacije. 
 
Največji, skoraj 80%, delež vseh poslovni terjatev so kratkoročno vezani depozite pri zakladnici RS in 
obresti iz tega naslova, ki se v bilanci stanja izkazujejo med kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta in znašajo 2.883.367 €, sicer pa gre za kratkoročne finančne naložbe. 
Približno polovica 1 milijonskega zmanjšanja glede na konec leta 2011 je posledica nakupa trimesečnih 
zakladnic, ki jih izkazujemo med kratkoročnimi finančnimi naložbami, druga polovica pa negativnega 
denarnega toka v letu 2012.   
 
Druge kratkoročne terjatve se nanašajo predvsem na terjatve do zdravstvenega varstva za refundacije 
bolniških odsotnosti,  do zaposlenih delavcev za potne naloge in založena sredstva pri plačilu šolnin ter 
akontacije za davek od dohodkov pravnih oseb.  
 
Starostna struktura terjatev do kupcev, UL in članic ter posrednih uporab. EKN 

 Terjatve\Št. dni zapadlosti Nezapadle  do 30  30 - 90  90 - 180 180 - 360 nad 360  Skupaj 

Terjatve do kupcev v Sloveniji 127.774 6.094 1.413 2.910 1.185 613 139.989 

Terjatve do kupcev v Tujini 426 
   

788 4.204 5.418 

Kratkoročne terjatve do UL 634.674 
   

1.576 8.686 644.935 

Kratkoročne terjatve do dr. upor. 
EKN in dr. pos. upor. občine 39.110 2.152 

    
41.262 

Skupaj 801.984 8.246 1.413 2.910 3.549 13.503 831.604 
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Starostna struktura terjatev kaže, da FFA z izterjavo terjatev nima večjih težav, saj jih več kot 97% ne 
zapadlih ali zapadlih manj kot 1 mesec. Vseeno se absolutni znesek dlje (nad 3 meseci) zapadlih 
terjatev povečuje. Razlog je v tem, da plačniki storitev, ki se zaračunavajo po ceniku UL (vpisnine, 
izpiti, nostrifikacije…) te od konca leta 2010 plačujejo po izstavljenih računih in ne več v naprej. 
Posledično je nekoliko več odprtih terjatev do fizičnih oseb iz tega naslova. FFA ima iz naslova 
dvomljivih terjatev oblikovanih 14.292 € popravkov. 
 
Specifikacija vezanih depozitov na 31.12.2012: 

Pogodba Vloga v € Polog Vračilo 
Obrestna 

mera 

01120057 1.500.000,00 06.01.2012 04.01.2013 3,54% 

01123304 1.000.000,00 13.12.2012 14.03.2013 0,19% 

01123446 330.000,00 28.12.2012 07.02.2013 0,08% 

     

     

2.1.5 Kratkoročne finančne naložbe         498.500 € 

 
V EUR 

Kratkoročne finančne naložba 31.12.2012 31.12.2011 

Kratkoročne finančne naložbe v zakladne menice RS 498.500 0 

Skupaj 498.500 0 

 
FFA na 31.12.2012 izkazuje kratkoročne finančne naložbe za nakup 500 lotov zakladnih menic RS 
TZ140, ki dospejo 10.1.2013. 
 
 

2.1.6 Denarna sredstva              57.304 € 

 
V EUR 

Denarna sredstva 31.12.2012 31.12.2011 

Denarna sredstva v blagajni 536 221 

Denarna sredstva na podračunu pri UJP 56.768 18.431 

Skupaj 57.304 18.652 

 
FFA na 31.12.2012 izkazuje približno 3 krat več denarnih sredstev kot konec leta 2011 zaradi prejetih 
plačil tik pred koncem leta.   
 
 

2.1.7 Aktivne časovne razmejitve            49.489 € 

 
V EUR 

Aktivne časovne razmejitve 31.12.2012 31.12.2011 

Vrednotnice 76 23 

Kratkoročno ne zaračunani prihodki 13.819 2.879 

Kratkoročno odloženi stroški 35.594 76.601 

Skupaj 49.489 79.503 

 

Kratkoročno ne zaračunani prihodki v višini 13.819 € se nanašajo na vračunane prihodke za kritje 
stroškov projekta evropske kohezijske politike, za katerega bo zahtevek izstavljen v letu 2013.  
Kratkoročno odloženi stroški v višini 35.594 € se nanašajo na prejete račune za blago, ki bo 
dobavljeno in storitve, ki bodo opravljene v letu 2013, račun zanje pa je bil prejet že v letu 2012. 
Predvsem gre za tujo periodiko. Ker so bile zaradi varčevalnih ukrepov nekatere naročnine 
odpovedane, se je stanje zmanjšalo. 
Vrednotnice so vrednost znamk v blagajni.  
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2.1.8 Obveznosti iz poslovanja       877.679 € 

 
v EUR 

Obveznosti iz poslovanja 31.12.2012 31.12.2011 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 178.886 280.178 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 370.648 371.073 

Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 214.623 208.693 

Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil 77.253 78.108 

Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil 57.686 66.629 

Nadomestila za prevoz in prehrano in regres 20.347 17.643 

Obveznost za davke in prispevke iz drugih prejemkov 739  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 119.182 114.191 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev doma 111.477 98.943 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 7.705 15.248 

Druge kratkoročne obveznosti 187.814 284.212 

Kratkoročne obveznosti za dajatve na plače in iz drugih prejemkov 74.431 94.788 

Kratkoročne obveznosti za DDV 25.881 39.128 

Kratkoročne obveznosti za DDPO 0 4.366 

Obveznosti za neto izplačilo po pogodbah o delu 12.230 17.389 

Obveznosti za neto izplačilo po pog. o avtorskem delu 14.623 54.056 

Druge kratkoročne obveznosti 60.649 74.485 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 21.149 18.662 

Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov EKN 769 995 

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov EKN 15.127 16.207 

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov prorač. občin 5.253 1.460 

Skupaj  877.679 1.068.316 

 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 877.679 € so:  

- obveznosti za prejete predujme in varščine, ki se skoraj v celoti nanašajo na sredstva 
pridobljena od Evropske skupnosti za izvajanje projektov 7. okvirnega programa MAREX in 
ORCHID. Glede na 31.12.2011 so se prejeti predujmi iz tega naslova zmanjšali, saj se  
prenašajo na prihodke.  

- obveznosti do zaposlenih v višini 371.073€ se nanašajo na obveznosti iz naslova decembrskih 
plač. Obveznosti za čiste plače so višje predvsem zaradi odpravnine delavke, ki je šla v pokoj. 
Nižja dohodnina je posledica manj izplačanih honorarjev pri decembrskih plačah. 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta v skupni višini 140.331 € se nanašajo na še neporavnane prejete račune za opravljene 
storitve in dobavljeno blago v letu 2012. 5% povečanje je posledica večjih nabav laboratorijske 
opreme, ki se bo uporabljala v novo najetih prostorih ter večjega števila prejetih računov 
lekarn za praktično usposabljanje študentov 10. semestra zaradi dvojne generacije.   
Starostna struktura obveznosti kaže 8.657 € zapadlih obveznosti na 31.12.2012. Do 30 dni 
zapadle obveznosti se nanašajo na račune, prejete tako pozno ali celo v letu 2013 z datumom 
zapadlosti za nazaj, da jih do konca leta ni bilo mogoče poravnati. Nad 360 dni zapadla 
obveznost se nanaša na 78 € za dobavljeno blago brez prejetega računa. Obveznost se je 
knjižila na podlagi odpremnice zaradi samoobdavčitve z DDV.  

 
                           V EUR 

Starostna struktura obveznosti  Nezapadle  do 30  30 - 180  nad 360  Skupaj 

Obveznosti do dobaviteljev doma 107.155 4.322   111.477 

Obveznosti do dobaviteljev v tujini 3.835 3.792  78 7.705 

Obv. do nepos. uporabnikov EKN 769    769 

Obv. do pos. uporabnikov EKN 15.127    15.127 

Obv. do PU države in občine 4.788 465     5.253 

Skupaj 131.674 8.579 0 78 140.331 
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- druge kratkoročne obveznosti v višini 187.814 € so se glede na 31.12.2011 zmanjšale za 
tretjino ali skoraj 100 tisoč €. Nanašajo se na: 
a) obveznosti delodajalca do države iz naslova plač in drugih prejemkov  cca. 57 tisoč € za 
davke in prispevke na izplačane plače, kar je toliko kot preteklo leto, 16 tisoč € za davke od 
izplačil avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, kar je več kot polovico manj kot 31.12.2011 
in 2 tisoč € za prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 
b) obveznosti iz naslova DDV pri čemer 14 tisoč € za obračun decembrskega DDV in 12 tisoč 
€ za poračun odbitnega deleža, ki se je znižal iz 9% na 6%. Kljub temu je obveznosti za DDV 
manj za približno tretjino, kar je predvsem posledica manj izstavljenih računov v decembru 
2012 glede na december 2011.  
c) precej nižje so obveznosti za neto izplačilo do zaposlenih in zunanjih sodelavcev iz naslova 
podjemnih in avtorskih pogodb, saj so se te konec leta glede na preteklo leto znižale za več 
kot 60% in znašajo 27 tisoč €. Glavni razlog je v manj projektih in manjši realizaciji na 
dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.  
d) preostanek kratkoročnih obveznosti v višini 47 tisoč € so obveznosti za prispevke za 
poškodbe pri delu študentov, ki jih FFA pobere pri vpisnini ter nato mesečno nakazuje 
Ministrstvu za finance, obveznosti do CEEPUS štipendistov 2,5 tisoč €, obveznosti za 
pokojninsko zavarovanje zaposlenih 10,6 tisoč € in do zaposlenih zaradi službenih poti 0,5 
tisoč €. 

 

2.1.9 Pasivne časovne razmejitve       859.517 € 

 
                           V EUR 

Pasivne časovne razmejitve 31.12.2012 31.12.2011 

Vnaprej vračunani stroški 120.512 79.520 

Kratkoročno odloženi prihodki 739.005 996.390 

Skupaj 859.517 1.075.910 

 
Pasivne časovne razmejitve so se glede na 31.12.2011 zmanjšale za 20% oz.  216 tisoč €.  
Nanašajo se na vnaprej vračunane stroške v višini 120,5 tisoč €, ki so se glede na preteklo leto 
povečali za dobro polovico, saj je morala FFA zaradi dvojne generacije študentov zadnjega letnika 
študija Farmacije vračunati višje stroške praktičnih usposabljanj v lekarnah in bolnišnicah. Višina teh 
vračunanih stroškov se je iz 53 tisoč € v letu 2011 povečala na 93 tisoč €. Razlika do 120,5 tisoč € pa 
so vračunani stroški honorarjev.   
Odloženi prihodki v višini 739 tisoč € se nanašajo na 101 tisoč € razmejenih proračunskih prihodkov iz 
naslova prejetih sredstev za raziskovalne programe in projekte ARRS, ki še potekajo, 46 tisoč €  
razmejenih proračunskih prihodkov za prenesena sredstva mladih raziskovalcev, ki še niso zaključili s 
študijem, 337 tisoč € je razmejenih prihodkov iz naslova šolnin za specializacije Lekarniške zbornice in 
podiplomskega študija 3. stopnje Biomedicina, 27 tisoč € pa razmejenih vpisnin. Zmanjšanje 
kratkoročno odloženih prihodkov je predvsem posledica črpanja polovice odloženih prihodkov, ki jih je 
v letu 2011 FFA oblikovala na  podlagi 4. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 
drugih zavodov (Ur. l. 7/2011). Polovica pa jih ostaja za črpanje še v letu 2013, ko se pričakuje 
povečana poraba zaradi selitve dela dejavnosti v najete prostore na Tržaški cesti in v kupljene 
poslovne prostore na Trgu MDB2.   
 
 

Obvezna kazalca bilance stanja AOP BS 2012 2011 

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva 
AOP 

034/012*100 40,23 42,76 

Delež pasivnih časovnih razmejitev v 
kratkoročnih obveznostih AOP 043/034 49 50 
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2.1.10 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve           683. 710 € 

 
v EUR 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 31.12.2012 31.12.2011 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 683.711 716.096 

Skupaj 683.711 716.096 

 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v celoti nanašajo na donacije za osnovna sredstva v 
denarju ali stvarnih vložkih od ne proračunskih gospodarskih in negospodarskih subjektov. FFA je od 
slednjih v letu 2012 prejela za 9.700 € donacij za osnovna sredstva, v breme dolgoročnih pasivnih 
časovnih razmejitev pa je krila 42.086 € stroškov amortizacije. 
 
 

2.1.11 Sklad premoženja          9.172.295 € 

 
            v EUR 

Sklad premoženja v drugih osebah javnega prava,  
ki je v njihovi lasti 31.12.2012 31.12.2011 

Sklad premoženja za osnovna sredstva 9.077.289 9.180.584 

Presežek prihodkov nad odhodki 95.006 268.956 

Skupaj 9.172.295 9.449.540 

 
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava izkazuje obveznosti do virov sredstev, ki so 
v skladu z Zakonom o visokem šolstvu last Univerze v Ljubljani oziroma članic Univerze v Ljubljani.  
 
Premiki v okviru sklada so razvidni iz spodnje tabele: 
 
Tabela gibanja sklada premoženja     v EUR 

  SP za OS Presežek SKUPAJ 

Sklad premoženja 1.1.2012 9.180.584 268.956 9.449.540 

Prenos presežka na sklad 268.956 -268.956 0 

Povečanje sklada 111.672 
 

111.672 

Amortizacija v breme sklada -483.923 
 

-483.923 

Presežek leta 2012 0 95.006 95.006 

Sklad premoženja 31.12.2012 9.077.289 95.006 9.172.295 

 
FFA je presežek prihodkov leta 2011 na podlagi sklepa Upravnega odbora razporedila na sklad 
premoženja za osnovna sredstva.  
Z razdružitvijo NMR infrastrukturnega centra UL FKKT je bil opravljen prenos 400 Mhz NMR 
spektrometra. Ker je bila oprema financirana s strani ARRS, je Fakulteta za farmacijo Fakulteti za 
kemijo plačala 111.672 € manj, kot je bila vrednost opreme ob prenosu. Znesek predstavlja s strani 
ARRS financiran znesek, zmanjšan za do dneva prenosa obračunano amortizacijo. Za ta znesek je  bil 
povečan sklad premoženja za osnovna sredstva. 
FFA je v breme sklada krila 484 tisoč € stroškov amortizacije ter ga povečala za presežek prihodkov 
leta 2012 v višini 95 tisoč €.  
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2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Naziv podskupine kontov 2012 2011 
Delež 
2012 

I12/11 

PRIHODKI         

PRIHODKI OD POSLOVANJA  8.476.877 9.191.960 98,91% 92 

FINANČNI PRIHODKI  71.368 53.344 0,83% 134 

DRUGI PRIHODKI 22.382 24.510 0,26% 91 

PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI 50 279 0,00% 18 

CELOTNI PRIHODKI 8.570.677 9.270.093 100,00% 92 

ODHODKI     
  

 STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR. 2.534.512 2.926.168 32,52% 87 

 STROŠKI DELA 5.350.628 5.208.172 57,89% 103 

 AMORTIZACIJA 516.655 804.446 8,94% 64 

 DRUGI STROŠKI 49.879 55.525 0,62% 90 

FINANČNI ODHODKI   900 1.614 0,02% 56 

DRUGI ODHODKI 1.937   
  

PREVREDNOT. POSL. ODHODKI 21.160 846 0,01% 2501 

CELOTNI ODHODKI 8.475.671 8.996.771 100,00% 94 

PRESEŽEK PRIHODKOV 95.006 273.322 
 

35 

 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OS. 0  4.366 
 

0 

PRESEŽEK PRIHODKOV PO 
DDPO 

95.006  268.956 
 

35 

 
 

2.2.1 Prihodki 

 
Fakulteta za farmacijo beleži v letu 2012 8.570.677 € prihodkov. Glede na preteklo leto so se ti 
zmanjšali za slabih 8%. Razlog za takšno zmanjšanje gre delno iskati v varčevalnih ukrepih vlade. 
FFA je za izvajanje študijskih programov I. in II. stopnje za leto 2012 prejela 517 tisoč € manj kot za 
leto 2011 in sicer so se ta sredstva po denarnem toku zmanjšala iz 5.903 tisoč € na 5.286 tisoč €. 
Obračunsko je zmanjšanje nekoliko manjše, saj je fakulteta črpala del odloženih prihodkov, ki so bili 
na podlagi 4. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. 
7/2011) oblikovani iz prilivov leta 2011. Zmanjšala so se tudi sredstva ARRS za izvajanje nacionalnih 
programov in projektov ter izobraževanje mladih raziskovalcev, vendar pa se v letu 2012 to še ne 
pozna bistveno, saj je imela FFA nove projekte leta 2011 financirane le polovico leta, v letu 2012 pa 
skozi vse leto. Tako so se prihodki raziskovalne dejavnosti zmanjšali le za 37 tisoč € in jih je bilo 1.847 
tisoč €. Slaba gospodarska situacija v RS se kaže tudi v zmožnosti fakultete pri pridobivanju projektov 
na trgu. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so se iz 771 tisoč € v letu 2011, zmanjšali 
na le 429 tisoč €. Za 64 tisoč € manj je tudi prihodkov za izvajanje evropskih projektov, ker so se v letu 
2011 izvajali trije okvirni programi EU, v letu 2012 pa le še dva. 
 
Prihodki ARRS za izvajanje nacionalne raziskovalne dejavnosti predstavljajo 22% vseh prihodkov. V 
okviru ARRS prihodkov se jih 40 % oz. 749 tisoč € nanaša na mlade raziskovalce, 1.098 tisoč € pa na 
raziskovalne projekte in programe. Upad prihodkov tega vira je izključno posledica nižjih prihodkov pri 
mladih raziskovalcih, saj je bilo v okviru raziskovalnih programov in projektov financiranih 3.626 oz. 
skoraj 14% raziskovalnih ur več kot leta 2011. Tako je bil varčevalni ukrep ARRS, ki je vse programe 
in projekte premaknil en cenovni razred nižje na videz izničen z večjim številom ur, kar pa je v praksi 
pomenilo bistveno manj sredstev za financiranje stroškov amortizacije in stroškov materiala ter 
storitev.  
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Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih sredstev – obračunsko 

Vir  Prihodki  
Delež v 

prihodkih Odhodki 
Delež v 

odhodkih Presežek 

MIZKŠ – študijski prog. I. in II. stopnje    5.471.053    64    5.527.362                   65    -    56.309    

Nacionalni projekti fin. iz proračuna RS    1.846.642    22    1.791.185                   21          55.457    

Cenik storitev Univerze       349.698    4       297.751                     4          51.947    

Sredstva iz državnega in proračuna EU iz pror. EU       289.968    3       333.000                     4    -    43.032    

Drugi viri javne službe       183.820    2       148.259                     2          35.561    

Javna služba skupaj    8.141.181    95    8.097.557                   95          43.624    

Trg       429.496    5       378.114                     5          51.382    

Skupaj:    8.570.677    100    8.475.671                 100          95.006    

 
 
Prihodki »Cenik storitev Univerze« se nanaša na plačila fizičnih in pravnih oseb za storitve univerze. 
Predvsem so to vpisnine, izpiti, šolnine tujcev in šolnine za Interdisciplinarni doktorski program  
Biomedicina.  
 
Prihodki iz proračuna EU se nanašajo predvsem na prihodke dveh okvirnih programov EU ORCHID in 
MAREX, v manjši meri pa še enega Tempus projekta in novega projekta financiranega iz državnega 
proračuna iz sredstev EU Znanje za prihodnost. Kot omenjeno je razlog zmanjšanja prihodkov tega 
vira predvsem v zaključku projekta 7. OP NANOPHOTO konec leta 2011. 
 
Drugi viri javne službe se nanašajo predvsem na prejete obresti od vezanih depozitov v višini dobrih 
70 tisoč €, ki jih izkazujemo med finančnimi prihodki poleg pozitivnih tečajnih razlik. Vzrok za tretjinsko  
povečanje so predvsem višje obrestne mere, ki jih je FFA dosegla s podaljševanjem ročnosti 
depozitov. Med prihodki javne službe so še prihodki za šolnine in mentorstva za specializacije, ki jih 
FFA izvaja in zaračunava v sodelovanju z Lekarniško zbornico ter donacije, ki predstavljajo pretežni 
del drugih prihodkov v izkazu poslovnega izida poleg bonusa za premoženjsko zavarovanje.  
 

2.2.2 Odhodki 

 
Glede na precej nižje prihodke je morala FFA znižati tudi odhodke. Celotni obračunski odhodki so se 
zmanjšali za skoraj 6% oz. 521 tisoč €.  
 
Stroški materiala 

FFA beleži v letu 2012 912 tisoč € stroškov materiala, kar je več kot četrtino manj kot leta 2011, ko so 
ti znašali 1.232 tisoč €. V manjši meri je zmanjšanje posledica spremenjene računovodske usmeritve. 
V letu 2011 je bilo namreč kupljeno knjižnično gradivo napačno izkazano med stroški materiala. FFA 
je v letu 2012 stroške knjižničnega gradiva pravilno izkazala med stroški amortizacije. V kolikor bi bile 
knjige že leta 2011 izkazane kot strošek amortizacije bi bil dejanski strošek materiala 1.186 tisoč €. V 
letu 2012 je bilo kupljenega za 21 tisoč € knjižnega gradiva, v letu 2011 pa 46 tisoč €.  
Največji strošek materiala predstavljajo kemikalije, reagenti, topila, steklovina ter drug material, 
potreben za delo študentov in raziskovalcev v laboratorijih in so znašali 511 tisoč € v letu 2011 pa kar 
772 tisoč €. Skoraj 18% stroškov materiala oz. 162 tisoč € so znašali stroški elektrike, ogrevanja in 
plinov in so se glede na preteklo leto prav tako zmanjšali za 9 tisoč €. Stroškov strokovne literature 
(brez knjig) je bilo skoraj 10% stroškov materiala ali v znesku 89 tisoč €, nadomestnih delov in 
stroškov materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev 71 tisoč € ter pisarniškega materiala 61 tisoč €. 
Zmanjšanja na vseh postavkah stroškov materiala so predvsem posledica varčevanja zaradi znižanja 
prihodkov na vseh glavnih dejavnostih fakultete.      
   
Stroški storitev 

Stroškov storitev je bilo v letu 2012 1.622 tisoč € in so se glede na predhodno leto prav tako znižali za 
dobre 4% oz. 72 tisoč €. Največji 21% delež stroškov storitev predstavljajo plačila honorarnega in 
pogodbenega dela ter pripadajočih prispevkov in so znašali 346 tisoč €. So se pa glede na leto 2011 ti 
stroški tudi najbolj zmanjšali in sicer za 174 tisoč €. Zmanjšanje je predvsem posledica manjšega 
števila projektov in posledično prihodkov na dejavnosti prodaje storitev na trgu. Za kar 71% oz. 129 
tisoč € so se povečali stroški najemnin, ki so znašali 310 tisoč €. Fakulteta je v začetku leta 2012 
pričela plačevati najemnino za novo najete prostore na Tržaški cesti, medtem, ko je morala še celo 
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leto plačevati obstoječe najemnine, saj se je postopek selitve zaradi dolgih postopkov javnih naročil 
zavlekel v leto 2013. V prihodnjem letu se zato pričakuje zmanjšanje teh stroškov. Za 61 tisoč € so se 
zmanjšali stroški storitev vzdrževanja osnovnih sredstev, ki so znašali 206 tisoč € in so predstavljali 
13% stroškov storitev. 8,5% oz. 138 tisoč € stroškov je FFA imela s kotizacijami, seminarji in šolninami 
zaposlenih, predvsem mladih raziskovalcev. FFA je stroške izobraževanj zaposlenih znižala za 20 
tisoč €, po drugi strani pa so se za 31 tisoč € na 114 tisoč € zvišali stroški praktičnega usposabljanja 
študentov zadnjega semestra študija Farmacije. Razlog za takšno povečanje je, da FFA v š.l. 11/12 
izvaja dvojno generacijo praktičnih usposabljanj študentov, ki končujejo še stari program in prvič po 
novem bolonjskem. Kot pomembno zmanjšanje stroškov gre omeniti še stroške povračil zaposlenim v 
zvezi s službenimi potovanji, ki so se znižali za 26 tisoč € in so znašali 119 tisoč €, kot pomembno 
povečanje pa stroške dela študentov preko študentskih servisov, ki so se povečali za 52 tisoč € in so 
znašali 81 tisoč €. Razloga za takšno povečanje stroškov študentskega dela sta, da je FFA po nekaj 
letih ponovno pričela izvajati klinične študije in podražitev študentskega dela zaradi dodatnih 
obdavčitev. Ostale večje skupine stroškov storitev so še stroški računalniških storitev 55 tisoč €, 
stroški tiskanja, fotokopiranja in vezav v višini 44 tisoč €, stroški telefona, prevozov in pošte 39 tisoč €, 
stroški varovanja premoženja in požarnega varstva 29 tisoč € in stroški reprezentance in daril 28 tisoč 
€.       
 
Stroški dela  

Stroški dela predstavljajo največji 63% delež celotnih odhodkov in so znašali 5.351 tisoč €. Delež 
stroškov dela v odhodkih se je glede na preteklo leto povečal za 5 odstotnih točk. Stroški dela so se 
povečali za 2,7%, kar je manj, kot je povečanje povprečnega števila zaposlenih na podlagi delovnih 
ur, ki se je povečalo za 3,5% na 148, kar je v določeni meri posledica znižanj, ki jih je prinesel ZUJF 
deloma pa ker delo na podlagi pogodb o dopolnilnih zaposlitvah ni povezano s povračili stroškov v 
zvezi z delom. Stroški dela so se namreč povečali predvsem zaradi večjega števila raziskovalnih ur pri 
ARRS, ki se v veliki meri izplačuje v obliki dopolnilnega dela ter odpravnin zaradi upokojitev. Učinek 
ZUJF-a na zmanjšanje stroškov dela se deloma pričakuje tudi še v letu 2013.   
Povprečni stroški dela na zaposlenega na mesec so v letu 2012 znašali 3.013€ kar je 0,7% manj kot 
2011, povprečna bruto plača na zaposlenega je 2.409 €. Povprečna bruto plača na zaposlenega 
plačne skupine J (spremljajoča delovna mesta) je bila 1.909 €, plačne skupine D (delovna mesta 
vzgoje, izobraževanja in športa) pa 2.929 €.  
 
Stroški amortizacije 

FFA je v letu 2012 obračunala 1.042 tisoč € stroškov amortizacije, kar je 34 tisoč € več kot leta 2011, 
vendar pa je bilo v letu 2011 v breme stroškov knjižene 804 tisoč € stroškov amortizacije, medtem, ko 
je je bilo v letu 2012 le 517 tisoč €. Razlog je, da je imela fakulteta v letu 2012 manj proračunskih virov 
za kritje amortizacije v breme stroškov, deloma zaradi že omenjene prestavitve programov in projektov 
ARRS v nižje cenovne razrede, deloma pa zaradi znižanja sredstev za izvajanje pedagoške 
dejavnosti. Farmacija, kemija in medicina, ki so področja vsa tesno povezana z dejavnostjo Fakultete 
za farmacijo, so v veliki meri odvisne od sodobne in drage opreme. Fakulteta vsa leta veliko vlaga v 
opremo, kar kažejo tudi podatki za leto 2012, saj je bilo nabav osnovnih sredstev za 1.022 tisoč €, 
medtem ko ugotavlja, da financiranje amortizacije oz. investicij ni sistemsko urejeno, saj so namenska 
sredstva za investiranje v osnovna sredstva veliko pod dejansko potrebnimi. V letu 2012 je bil 
odpovedan razpis za financiranje večje raziskovalne opreme - paket XV in fakulteta ni prejela nobenih 
sredstev za financiranje nakupa opreme, povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, čeprav tudi v 
preteklosti ta sredstva niso zadoščala potrebam in so znašala med 30 in 35 tisoč €.    
 
Drugi stroški 

Drugi stroški v višini 50 tisoč € so stroški nadomestila za stavbno zemljišče, prispevek za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov, izdatki za varstvo človekovega okolja (fakulteta mora za odvoz in uničenje 
nekaterih spojin in kemikalij najeti posebno službo) in nagrade ter štipendije študentom.  
 
Finančni odhodki 

Finančni odhodki so predvsem iz naslova negativnih tečajnih razlik ter obresti.  
 
Drugi odhodkih 

Na drugih odhodkih fakulteta izkazuje svoj del stroškov revizijskega postopka javnega naročila za 
nakup in dobavo tehnološke laboratorijske opreme.   
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Prevrednotovalni poslovni odhodki 

Prevrednotovalni poslovni odhodki so se glede na preteklo leto povečali za kar 25 krat in so znašali 21 
tisoč €. Oblikovanih je bilo za 14 tisoč € popravkov terjatev, za katere ni verjetno, da bodo poplačane. 
7 tisoč € pa je prevrednotovalnih odhodkov zaradi poračuna odbitnega deleža DDV. Začasni odbitni 
delež v letu 2012 je bil 9%, medtem ko je bil dejansko ugotovljen le 6%. FFA je tako poračunala 
11.864 € preveč odbitega DDV od tega 6.757 € v breme stroškov ter za razliko povečala nabavno 
vrednost osnovnih sredstev, kupljenih v letu 2012.   
 

Kazalci AOP IPI 2012 2011 I12/11 

Prispevki  delodaj. v plačah in nadomestilih - indeks 
AOP 

877/876*100 15,72 15,66 100 

Celotni prihodki na zaposlenega 
AOP 

870/894     57.910        64.826    89 

Celotni odhodki na zaposlenega 
AOP 

887/894     57.268        62.914    91 

Stroški dela na zaposlenega 
AOP 

875/894     36.153        36.421    99 

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih 
AOP 

875/887 63 58 109 

Število študentov brez absolventov, I. in II. st.*   1035 875 118 

Celotni prihodki na študenta I. in II. st. 
AOP 

870/štud.       8.281        10.594    78 

Celotni odhodki na študenta I. in II. st. 
AOP 

887/štud.       8.189        10.282    80 

Število študentov brez absolventov, vsi*   1312 1287 102 

Celotni prihodki na študenta vsi 
AOP 

870/štud.       6.533          7.203    91 

Celotni odhodki na študenta vsi 
AOP 

887/štud.       6.460          6.990    92 

Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - indeks 
AOP 

888/870*100 1,00 3,00 33 
*V stolpcu 2012 navedeni študenti vpisani v šolskem letu 11/12, v stolpcu 2011 pa v šolskem letu 10/11. 

 
Tabela prikazuje postavke izkaza poslovnega izida v primerjavi s povprečnim številom zaposlenih 
izračunanih na podlagi delovnih ur (v letu 2012 148, v letu 2011 143) in številom študentov v šolskem 
letu. Glede na to, da so se znižali tako prihodki kot odhodki, število zaposlenih in študentov pa se je 
povečalo, je pričakovano, da so se znižale posamezne vrednosti računane nanje. Poslabšala sta se 
tudi kazalca deleža stroškov dela v celotnih odhodkih za 5 odstotnih točk in presežek prihodkov v 
celotnih prihodkih iz 3% v 2011 na 1% v letu 2012.   
 

2.3 Izid poslovanja 

 
Fakulteta za farmacijo v letu 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 95.006 €.  
Od tega 51.382 tisoč € na trgu, kar je kar za 73% manj kot leta 2011. Razloge gre iskati v skoraj 45% 
nižjih prihodkih na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.  
43.624€ pa je presežka prihodkov nad odhodki v okviru javne službe. Dejavnost javne službe je 
financirana iz različnih virov oz. pod dejavnosti. Fakulteta presežek odhodkov izkazuje na viru 
sredstev, ki ga pridobiva iz evropskega proračuna in iz sredstev iz proračuna RS za študijsko 
dejavnost. Razlog za presežek odhodkov pri sredstvih evropskega proračuna je, da EU financira le 
75% upravičenih stroškov 7. okvirnih programov, ki zajemajo pretežen del tega vira. Razloge za 
presežek odhodkov na študijski dejavnosti pa gre iskati predvsem v zmanjšanju financiranja 
pedagoške dejavnosti iz proračuna RS za približno 10% v letu 2012, dvojni generaciji študentov, ki 
končujejo zadnji letnik EMŠ in UN Farmacija ter, da je vest o drastičnih rezih v sredstva za visoko 
šolstvo prišla tako pozno, da ukrepi vodstva za zmanjšanje stroškov v istem letu (še) niso mogli 
pokazati vseh učinkov. Presežek na znanstveno raziskovalni dejavnosti je delno posledica presežka 
na sredstvih ARRS, ki je namenjen sofinanciranju okvirnih programov EU ter iz šolnin za doktorski 
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študij v delu, ki se financirajo s strani mladih raziskovalcev. V okviru ne proračunskih virov, ki zajemajo 
prihodke vpisnin, šolnin za specializacije in doktorski študij, izpite, obresti, donacije ipd. fakulteta 
izkazuje 87.508 € presežka prihodka s čimer tudi financira primanjkljaj na drugih javnih virih, predvsem 
za pedagoško dejavnost. 
 
Presežek prihodkov po virih financiranja in vrstah dejavnosti 

PRESEŽEK PRIHODKOV – JAVNA SLUŽBA 43.624 

Proračunski viri -43.884 

MIZKŠ- študijska dejavnost -56.310 

MMIZKŠ ARRS – znanstveno - raziskovalna dejavnost 55.458 

Evropski proračun -43.032 

Ne proračunski viri 87.508 

PRESEŽEK PRIHODKOV - PRODAJA STORITEV NA TRGU 51.382 

SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV 95.006 

 
 
FFA za leto 2012 ne bo plačala davka od dohodka pravnih oseb, predvsem zaradi olajšav za 
investiranje v opremo.  
 
Zaradi negotovih razmer s financiranjem visokega šolstva v letu 2013 ostaja presežek prihodkov leta 
2012 nerazporejen.  
 
 

2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

 
Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po virih -  denarni tok 

 

 
Prejemki 

I12/11 
Izdatki 

I12/11 
Presežek 

Vir  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

MIZKŠ – študijski prog. I. in II. stopnje 5.287.469 5.903.187 90 5.838.700 5.636.409 104 -551.231 266.778 

Nacionalni projekti fin. iz proračuna RS 1.833.978 1.829.070 100 1.760.435 1.763.313 100 73.543 65.757 

Cenik storitev Univerze 464.725 408.407 114 418.295 405.156 103 46.430 3.251 

Sredstva iz državnega in proračuna EU 
iz pror. EU 

212.456 414.576 51 272.814 293.490 93 -60.358 121.086 

Drugi viri javne službe 159.646 159.150 100 140.317 276.010 51 19.329 -116.860 

Javna služba skupaj 7.958.274 8.714.390 91 8.430.561 8.374.378 101 -472.287 340.012 

Trg 514.129 630.460 82 525.005 491.983 107 -10.876 138.477 

Skupaj: 8.472.403 9.344.850 91 8.955.566 8.866.361 101 -483.163 478.489 

 

FFA v letu 2012 beleži zmanjšanje denarnih sredstev oz. negativen denarni tok v višini 483.163 €. 
Glavna razloga za takšno zmanjšanje denarnih sredstev sta dva. Prvi je, da je FFA v letu 2012 veliko 
vlagala v osnovna sredstva, saj za vlaganja v opremo porabila kar 990 tisoč €, drugi pa več kot 10% 
manj prejetih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti iz proračuna RS zaradi varčevalnih ukrepov. 
Prejemki so se tako v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali približno 9% oz. 872 tisoč €, medtem 
ko so se izdatki povečali 1% ali 89 tisoč €.  

Največji presežek izdatkov izkazuje FFA ravno v okviru proračunskega financiranja študijske 
dejavnosti, ki znaša 551 tisoč €. V letu 2012 je bilo iz tega vira financirano približno 47% vseh 
nakupov osnovnih sredstev iz presežkov preteklih let. Delež prejemkov te dejavnosti v vseh prilivih pa 
je 62%.  
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Izvajanje nacionalnih projektov iz proračuna RS je praktično v celoti financirano s strani ARRS. Iz 
tabele povzetka izkaza prihodkov in odhodkov po virih po denarnem toku, se zdi, da so prejemki in 
izdatki ostali na enaki višini kot v letu 2011. Dejansko so bila nakazila iz ARRS v letu 2012 nižja za 
111.672 €. Ta znesek izkazuje fakulteta kot prejemek te dejavnosti, čeprav gre v resnici za 
kompenzacijo za manj plačano kupnino za 400 Mhz NMR spektrometer ob razdružitvi 
infrastrukturnega centra NMR, ki ga opisujemo v poglavju 2.1.11. Tako so bili prejemki za financiranje 
raziskovalne dejavnosti s proračuna RS v resnici za približno 6% nižji kot leta 2011. Delež tega vira v 
celotnih prejemkih znaša 21,6%, delež nakupov OS pa 19,6% oz. 194 tisoč €. Kar se zdi razmeroma 
visok delež, vendar ni, če vemo, da je 112 tisoč € izdatkov iz naslova že večkrat omenjene razdružitve 
infrastrukturnega centra. Iz tekočih prihodkov ARRS je fakulteta tako financirala le približno 83 tisoč € 
nakupov osnovnih sredstev, medtem ko v letu 2011 154 tisoč €. S presežkom na tej dejavnosti se 
predvsem sofinancira primanjkljaj na EU projektih, za kar fakulteta dobi tudi namenska sredstva. 
Spomnimo, da EU za izvajanje okvirnih programov financira le 75% upravičenih stroškov. S strani EU 
je FFA prejela skoraj polovico manj sredstev kot leta 2011, saj je tega leta poleg drugih nakazil prišel 
prvi del sredstev, ki pokriva prvih 18 mesecev izvajanja projekta ORCHID, za katerega se v štirih letih 
pričakuje 683 tisoč € evropskih sredstev.  

FFA presežek prejemkov v višini 46 tisoč € izkazuje na denarnih prilivih zaradi računov, izdanih na 
podlagi cenika UL. FFA je v letu 2012 dobila nakazan večji znesek za neizterjane šolnine za doktorski 
program Biomedicina za šolsko leto 10/11 ter je izstavila več računov za izpite in vpisnine. Tako so bili 
prejemki za 14%, izdatki pa le za 3% višji kot preteklo leto. Ta vir predstavlja le približno 5,5% vseh 
prejemkov fakultete, financiral pa je dobrih 8% vlaganj v OS.     

V okviru prejemkov dejavnosti prodaje storitev na trgu izkazuje fakulteta 18% zmanjšanje. Iz izkaza 
poslovnega izida po vrstah dejavnostih po nastanku poslovnega dogodka je razvidno, da so se 
prihodki v letu 2012 glede na preteklo leto znižali za približno 45%. Razlog za manjše zmanjšanje po 
denarnem toku je, da je veliko plačil računov za storitve, opravljene v letu 2011, prišlo šele v letu 2012. 
7% povečanje izdatkov pa je predvsem posledica financiranja precejšnjega 18% deleža nakupov v OS 
iz te dejavnosti, pretežno iz presežkov preteklih let.   

 

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

 
FFA je v letu 2012 izplačala 29.593 € uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz 
prihodkov projektov iz javnih razpisov mednarodnih projektov (2. odstavek, 6. člena Uredbe o delovni 
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)  kot poračun razlike med dovoljenim in 
izplačanim akontativnim izplačilom D030 obračunskega leta 2011. 
 
Fakulteta je iz leta 2011 prenesla 105.815 € za izplačilo uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu, ki jih je delno v višini 29.593 € poračunala v letu 2012.   
Presežek leta 2012 na dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu znaša 51.382 €, akontativno pa 
D030 ni bila izplačevana, kar na podlagi 1. odstavka, 3. člena Uredbe pomeni 25.691 € neizkoriščenih 
pravic za poračun v letu 2013. Fakulteta bo v letu 2013 pravice izkoristila v celoti.  
 

2.6 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije 

 
Študijski programi I. in II. stopnje ter enovit magistrski študij 

Fakulteta prejema sredstva za izvajanje študijskih programov I. in II. stopnje na podlagi Uredbe o 
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov. Zaradi rezov vlade v financiranje 
visokega šolstva je fakulteta za izvajanje študijskih programov prejela skoraj 9% manj sredstev kot za 
preteklo leto, če pa upoštevamo še sredstva za investicijsko vzdrževanje in nadomeščanje 
amortizacije, pa približno 10% manj. Tako veliko zmanjšanje sredstev za dejavnost, ki po prihodkih 
predstavlja preko 60% delež, pomeni veliko težavo za delovanje fakultete. Ustavno sodišče je z 
Odločbo (Ur. l. 34/2011) v 46. odstavku ugotovilo neskladnost Uredbe z ustavo, pri čemer se ta 
neskladnost še ni odpravila. Glede na to, da je UL podala ustavno pritožbo na financiranje v letu 2012, 
se ta samo še poglablja, medtem ko visokemu šolstvu v letu 2013 grozijo še dodatni rezi.  
Vodstvo fakultete je že sprožilo določene varčevalne ukrepe, ki so že v letu 2012 prinesli določena 
zmanjšanja stroškov, kot je omejitev službenih potovanj, plačevanje študentov za demonstracije pri 
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vajah, odjava od nekaterih revij, zmanjšala se je poraba pisarniškega materiala in čistil, znižali so se 
stroški premoženjskih zavarovanj in reprezentanca. Ti ukrepi so bili v veliki meri negirani z višjimi 
stroški zaradi aktivnosti, ki jih je fakulteta začela pred zmanjšanjem sredstev in so predvsem povezani 
z izvajanjem osnovne pedagoške dejavnost v okviru akreditiranih študijskih programov in s selitvijo 
dela dejavnosti v najete prostore na Tržaški cesti. S tem v zvezi so se povečali stroški najemnin in 
stroški vzdrževanja ter stroški amortizacije preko nakupov osnovnih sredstev, ki so v pretežni meri 
financirani iz presežkov preteklih let. Dodatno finančno breme za fakulteto v letu 2012 in tudi še v letu 
2013 predstavlja tudi dvojna generacija študentov zadnjega letnika EMŠ in UN Farmacija v katerem 
študenti opravljajo praktično usposabljanje. Fakulteta je presežek odhodkov v okviru tekočih sredstev 
financirala iz odloženih prihodkov leta 2011 in jih je nekaj prenesla še v leto 2013, ki pa bodo precej 
pod potrebnimi, če se uresniči grožnja z dodatnimi nižanji sredstev na tej dejavnosti. 
 
Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema: 

FFA v letu 2012 ni prejela nobenih sredstev za nadomeščanje amortizacije, niti za investicijsko 
vzdrževanje. FFA v te namene dobiva vsako leto manj sredstev (v letu 2011 35 tisoč €, v letu 2010 58 
tisoč €, 2009 71 tisoč €). Na srečo je FFA z gospodarnim ravnanjem uspela oblikovati toliko sklada 
premoženja, da se potrebe po vlaganju v opremo za enkrat financirajo še iz teh sredstev. Bo pa 
manko teh sredstev postal problem že v naslednjem letu, kar lahko močno vpliva na kvaliteto 
študijske, predvsem pa raziskovalne dejavnosti.  
 
Financiranje doktorskih programov tretje stopnje: 

Fakulteta iz proračuna RS za izvajanje doktorskega študijskega programa praviloma ne dobi več 
nobenih sredstev. Z letom 2011 so sofinancirani doktorski študentje, ki plačajo šolnino na podlagi 
izdanih računov, prejemki pa so izkazani na viru trga v javni službi – cenik storitev Univerze. Posredno 
dobi za izvajanje te dejavnosti sredstva s proračuna preko sofinanciranja mladih raziskovalcem, ki se 
jim iz sredstev ARRS odteguje znesek za šolnino Biomedicine. Teh je bilo v letu 2012 za 74.300 €.  
 
Obštudijska dejavnost: 
Za interesne dejavnosti študentov je FFA prejela 823 €, kar je prav tako dobrih 10% manj kot leta 
2011. Študentje pa so porabili 1.569 €. Negativno razliko so krili iz drugih virov.  
 
Sredstva ARRS za izvajanje nacionalne raziskovalne dejavnosti in mlade raziskovalce: 

FFA izkazuje za izvajanje nacionalne raziskovalne dejavnosti 1.834 tisoč € prejetih sredstev iz 
proračuna RS, od tega 112 tisoč € iz naslova že omenjene razdružitve IC FKKT, tako, da je dejanskih 
prejemkov 1.722 tisoč €, kar je približno 6% manj kot preteklo leto. Za izobraževanje mladih 
raziskovalcev je fakulteta prejela 680 tisoč €, kar je približno 73 tisoč € manj kot preteklo leto. 
Zmanjšanje prejemkov je posledica več dejavnikov, kot so zamikanje začetka financiranja mladih 
raziskovalcev, plačilo dela novembrskih obveznostih v letu 2013, predvsem pa zmanjšanja sredstev 
zanje. Z mesecem avgustom je ARRS namreč oklestil mesečne dvanajstine. V povprečju približno za 
80 € na MR na mesec. Prav tako je navzdol poenotil financiranje, ne glede na to ali je MR v 30 ali 31 
plačnem razredu, v katerega se mladega raziskovalca lahko napreduje, ko ima odobreno temo 
doktorske disertacije in je opravil vse študijske obveznosti. V okviru financiranja MR fakulteta prejme 
tudi sredstva za kritje povračil stroškov v zvezi z delom, ki niso priznan strošek njihovega rednega 
financiranja, vendar pa ti ne pokrijejo vseh stroškov. Fakulteta ugotavlja, da sredstva, ki jih prejme za 
usposabljanje mladih raziskovalcev, ne zadostujejo več, predvsem pa je sporno, da v okviru 
financiranja mladih raziskovalcev ni poskrbljeno za vsaj delno financiranje splošnih stroškov in 
stroškov amortizacije.   
Razlika v višini 1.042 tisoč € se nanaša na financiranje nacionalnih programov, projektov, bilateralnih 
sodelovanj in vpetosti v EU projekte, kar je 2% manj kot leta 2011 pri skoraj 14% več raziskovalnih 
urah. Varčevalni ukrep ARRS v letu 2012 je premaknil vse projekte in programe v en cenovni razred 
nižje, kar pomeni pri istem številu ur manj sredstev za stroške materiala in storitev in amortizacijo oz. 
nadomeščanje opreme. Ocenjuje se, da je fakulteta pri 14% več raziskovalnih ur od ARRS prejela 80 
tisoč € manj sredstev za stroške materiala in storitev (od. cca. 330 tisoč € na 250 tisoč €) in 50 tisoč € 
za amortizacijo (od 150 tisoč € na 100 tisoč €). Dodatne težave povzročajo že v lanskem letu 
omenjene vrzeli v obdobju, ko se serija starejših projektov konča in se pričnejo izvajati novi, kar 
povzroča velike težave pri zaposlovanju raziskovalcev. Načrtovanje s kakršno koli gotovostjo je 
praktično nemogoče, saj institucije v času planiranja nimajo nobenih informacij o tem, koliko 
raziskovalnih ur si lahko obetajo in kdaj bodo projekti financirani, da težav z zaposlitvami, ki jih 
premoščanje prej omenjene vrzeli povzroča, sploh ne omenjamo. V letu 2012 se na novo niso pričeli 
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izvajati nobeni projekti ARRS, saj razpis iz 2011 ni bil zaključen. Financiranje po tem razpisu se 
pričakuje šele v drugi polovici leta 2013.  



OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu  

Opomba: 
Zap
. št. 

Vir podatkov za izpolnitev obrazca 

1 

 

 
2 

 
3 
4 

 

5 

letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; 
javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. 

člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig 

izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 

seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2) 

dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe  

o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  

razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2) 
 

 

 

 
 ŠIFRA IN IME PRPRAČUNSKEGA UPORABNIKA: 

 70807 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo 

 

 SEDEŽ UPORABNIKA: Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana 

 

 

 

3 ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 

 

 

za leto 2013 
 

 

 

Kraj in datum:        Odgovorna oseba: 

Ljubljana, 28.2.2013               prof. dr. Borut Božič 

 

 

          Žig 

           V EVRIH 

Zap. 
št.  NAZIV ZNESEK  

1  
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu   
 

51.382 

2  
Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu   
 

0 

3  
Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost  iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)  
 

51.382 

4  
Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti  iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu   
 

25.691 

5  

Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu (4 - 2)  
 

25.691 
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4 RAČUNOVODSKI IZKAZI v prilogah 

 

4.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami 

 Bilanca stanja 

 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb  

 

4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

4.3 Druge priloge 

 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
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