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ZADEVA: Soglasje k letnemu poročilu Doma podiplomcev Ljubljana in Študentskih 
domov v Ljubljani za leto 2012, k pokritju presežka odhodkov nad prihodki Doma 
podiplomcev Ljubljana za leto 2012 in k porabi presežka prihodkov nad odhodki 
Študentskih domov v Ljubljani za leto 2012 - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-
1G) in drugega odstavka 11. člena 27. in 28. člena ter v povezavi s 44. členom Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji sklep: 

1. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Letnemu poročilu Doma podiplomcev za leto 
2012, ki ga je sprejel svet zavoda Študentskega doma Ljubljana na 3. seji dne 27. 2. 2013. 

2. Vlada Republike Slovenije soglaša, da sme Študentski dom Ljubljana presežek odhodkov 
nad prihodki Doma podiplomcev Ljubljana za leto 2012 v višini 1.152,43 EUR pokriti s 
presežkom prihodkov nad odhodki Doma podiplomcev Ljubljana iz preteklih let.

3. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k letnemu poročilu Študentskih domov v Ljubljani 
za leto 2012, ki ga je sprejel svet zavoda Študentski dom Ljubljana na 3. seji dne 27. 2.
2013.

4. Vlada Republike Slovenije je dala soglasje Študentskemu domu Ljubljana, da presežek 
prihodkov nad odhodki Študentskih domov v Ljubljani za leto 2012 v višini 160.999,23 EUR 
nameni za zamenjavo opreme v domu B, kot je odločil svet zavoda Študentskega doma 
Ljubljana s sklepom št. 18/2013 na 3. seji dne 27. 2. 2013.

PREJMEJO:
 RS Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
 RS Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
 RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,
 Služba vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana in
 Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mišela Mavrič, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, v.d. generalne direktorice 
Direktorata za visoko šolstvo,
mag. Urban Krajcar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za znanost,
dr. Meta Dobnikar, vodja Sektorja za visoko šolstvo, 
dr. Tomaž Boh, vodja Sektorja za znanost



2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: 
        /

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
        /

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:

5. Kratek povzetek gradiva
Dom podiplomcev Ljubljana (DPL) je v letu 2012 posloval v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega 
zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/200, 60/01 in 60/03), Študentski domovi 
v Ljubljani (ŠD LJ) pa v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski domovi v 
Ljubljani« (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10).

Oba javna zavoda sta na osnovi 5. člena ter členov prehodnih in končnih določb Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) z vpisom spojitve 
obeh javnih zavodov v sodni register dne 31. 12. 2012 prenehala obstajati. Njun pravni naslednik je 
»Študentski dom Ljubljana«. V skladu z zadnjim odstavkom 11. člena Sklepa o ustanovitvi je na svoji 
3. seji 27. 2. 2013 letni poročili DPL in ŠD LJ za leto 2012 obravnaval in potrdil novi svet novega 
zavoda Študentski dom Ljubljana.   

Obrazložitev letnih poročil  DPL in ŠD LJ za leto 2012 
Letni poročili DPL in ŠD LJ za leto 2012 sta pripravljeni skladno s predpisi o javnih financah in 
računovodstvu.

5.1 Obrazložitev letnega poročila 2012 za DPL

DPL je v letu 2012 pravočasno sprejel letni razdelitveni načrt za študijsko leto 2012/2013 (140 
bivalnih zmogljivosti za študente, 30 za druge uporabnike) izvedel javni razpis za sprejem študentov 
podpilomskega študija v DPL za študijsko leto 2012/2013 (do 31. 12. 2012 se je vselilo 27 novih 
podiplomcecv), zagotovil planirano polno izkoriščenost bivalnih kapacitet (skupna zasedenost DPL v 
letu 2012 je znašala 98,89 %), spremljal razmerje vseljenih študentov s področja naravoslovja in 
tehnike (80 %) ter družboslovja in humanistike (20 %) ter izvedel tekoče vzdrževanje nepremičnine in 
opreme  v skladu s programom dela in finančnim načrtom za leto 2012. Do potrditve plana dela in 
finančnega načrta DPL za 2012 na Vladi 7. 11. 2012 je bilo tekoče delovanje DPL financirano na 
osnovi pogodb in aneksov na osnovi plana za 2011.

Celotni prihodki v letu 2012 so znašali 557.113 EUR in so za 35.599 EUR nižji kot v letu 2011, pri 
čemer prihodki, doseženi na trgu, predstavljajo 16,76 % celotnih prihodkov zavoda. Celotni odhodki 
so v letu 2012 znašali 558.265 EUR in so za 31.409 EUR nižji kot v predhodnem letu, pri čemer 
odhodki, doseženi na trgu predstavljajo 16,66 % celotnih odhodkov zavoda.

Za investicije je DPL v letu 2012 porabil skupno 22.944,29 EUR. Stroški dela so bili zaradi določil 
ZUJF v letu 2012 za 2,5 % nižji od načrtovanih in so znašali 94,82 % lanskoletnih, glede na leto 2011 
so znižali stroške prehrane in prevoza, regres in prispevke od plač, zvišalo pa se je dodatno 
pokojninsko zavarovanje. V povprečju se stroški dela za vse zaposlene razmejujejo tako, da 16,5 % 
plač bremeni tržno dejavnost, 83,5 % pa bremeni javno službo. 



  
Skupni presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012, do katerega je v okviru dejavnosti javnega 
zavoda v glavnem prišlo zaradi manjšega števila izposoj apartmajev inštitucijam, ki z zavodom v letu 
2012 niso imele sklenjenih pogodb, znaša 1.152,43 EUR in se po sklepu sveta zavoda Študentski 
dom Ljubljana pokrije s presežkom prihodkov nad odhodki DPL iz preteklih let.

5.2 Obrazložitev letnega poročila 2012 za ŠD LJ
Naloge ŠD LJ so na področju javne službe obsegale obravnavanje vlog za pridobitev pravice bivanja 
in odločanje o dodelitvi pravice bivanja na območju študijskega središča Ljubljana, naloge povezane 
z vsemi postopki nastanitve študentov v ŠD LJ, postopke najemanja sob pri zasebnih najemodajalcih 
ter zagotavljanje pogojev za bivanje študentov in vzdrževanje ustreznih kapacitet v ŠD LJ. Tržne 
dejavnosti doma so obsegale storitve poslovnega najema in povračil stroškov za najete prostore, 
storitve letovanj delavcev v počitniških objektih ŠD LJ ter storitve pralnice zunanjim kupcem. 

V letu 2012 so bile obdelane prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja na podlagi dodatnega razpisa 
za študijsko leto 2011/2012, objavljenega v decembru 2011, in na podlagi razpisa za študijsko leto 
2012/2013. Pisarna za študentske domove je tako v letu 2012 prejela skupaj 12.833 prošenj, od tega 
5.702 za sprejem in 7.131 za podaljšanje bivanja. Ministrstvu je v reševanje odstopila skupaj 389 
pritožb, 297 pritožb je rešila sama, 25 jih je prenesla v reševanje v leto 2013.

Dodatni razpis za študijsko leto 2012/2013 je bil objavljen v decembru 2012, vloge so se reševale v 
letu 2013.

Dinamika vseljevanja in izseljevanja študentov je vezana na začetek oz. konec študijskega leta. V 
obdobju od 10. 9. do 5. 10. je bilo vseljenih 2.508 študentov, od tega 371 tujih. Do konca decembra 
2012 je bilo v ŠD LJ vseljenih 2.953 študentov.

Na razpis za najem zmogljivosti pri zasebnikih, ustreznih za bivanje študentk in študentov Univerze v 
Ljubljani, se je za študijsko leto 2012/2013 prijavilo 1.093 zasebnih najemodajalcev in ponudilo 3.937 
ležišč. Pogodbe so bile sklenjene s 701 zasebnim najemodajalcem.

Povprečna stanarina, ki jo je plačal študent, je v letu 2012 znašala 68,75 EUR.

ŠD LJ je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Celotni prihodki za leto 
2012 so bili 8.386.269,05 EUR, celotni odhodki pa 8.204.296,91 EUR. Presežek prihodkov nad 
odhodki brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb je bil 181.972,14 EUR, in z 
upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb 160.999,23 EUR. 

Celotni prihodki so bili glede na leto 2011 nižji za 10,04 % predvsem zaradi nižjega sofinanciranja iz 
proračuna, nižjih prihodkov iz stanarin in nižjih prihodkov od gostinskih storitev. Celotni odhodki so 
bili nižji za 11,27 %. 

Opravljena so bila  dela investicijskega vzdrževanja in opreme v skupni vrednosti 956.132 EUR.

V letu 2012 so bili racionalizirani stroški dela, k čemur je prispeval tudi Zakon o uravnoteženju javnih 
financ. Nadomestne zaposlitve so bile realizirane le na mestih, kjer je bilo to nujno z vidika 
delovnega procesa, ostalih delavcev, ki so se upokojili, se ni nadomeščalo, tako se je zmanjšalo 
število zaposlenih s 100 na 94, pri čemer je bilo povprečno letno število zaposlenih 97.  Povprečni 



stroški na zaposlenega so znašali 1.776,79 EUR od tega povprečna bruto plača 1.320,03 EUR. 

ŠD LJ je poravnaval vse obveznosti glede na datum zapadlosti in ob koncu leta 2012 ni imel 
zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.

5.3. Zaključek obrazložitve
Glede na navedeno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v skladu s šestim odstavkom 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 
47/13 – ZDU-1G), in ob upoštevanju določb, ki so veljala za poslovanje DPL in ŠD LJ v poslovnem 
letu 2012 (tretji odstavek 19. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev 
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01, 60/03), drugi odstavek 32. člena Statuta Doma 
podiplomcev Ljubljana, 7. in 20. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski domovi v 
Ljubljani« (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10) in 29. člen Statuta Študentskih domov v Ljubljani), ter 
ob upoštevanju Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 
67/12 in 24/13) sprejme sklep o izdaji soglasja k obema letnima poročiloma in o soglasju javnemu 
zavodu Študentski dom Ljubljana, da iz naslova poslovanja DPL presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 1.152,43 EUR pokrije s presežkom prihodkov nad odhodki DPL iz preteklih let, presežek 
prihodkov nad odhodki ŠD LJ za leto 2012 v višini 160.999,23 EUR pa nameni za zamenjavo 
opreme v domu B. Svet zavoda Študentski dom Ljubljana je sprejel sklep, da se presežek prihodkov 
nad odhodki nameni za zamenjavo opreme v domu B, kjer je treba zamenjati dotrajano opremo v 
študentskih sobah. Objekt je bil zgrajen v letu 1979. Načrtovano je, da se nadomesti oz. kupi 
naslednja oprema: omare za dva študenta in garderobne obloge (vsakih po 126 kosov), pisalne 
mize, postelje s podposteljnim predalom, vzmetnice za postelje, stenske obloge nad mizo in posteljo 
s policami, garderobne obloge in stoli (vse po 252 kosa). Projektantska ocena je 200.970 EUR brez 
DDV, rok za izvedbo del je odvisen od zaključka javnega razpisa, načrtovano je dokončanje v letu 
2013.

6.a Presoja posledic (za DPL)

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 50 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) na socialno področje NE

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:
- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

6.b Presoja posledic (za ŠD LJ)



a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 50 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE

e) na socialno področje NE

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:
- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 50 000 EUR 

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna 
sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta
Šifra PP /Naziv PP Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za 

t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta
Šifra PP /Naziv PP Znesek za 

tekoče leto (t)
Znesek za 

t+1 

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 50 000 EUR

Gradivo nima finančnih posledic za proračun RS.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

V skladu z 9. členom veljavnega Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 
(23/02 popr), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11 in 62/12) predhodna objava ni 



potrebna, ker ne gre za sprejem odločbe in ne za sprejem predpisa.

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana in
- Službi vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

Datum pošiljanja: 9. 7. 2013
v celoti 
Bistvena odprta vprašanja:

Gradivo je usklajeno:

10. Gradivo je lektorirano           NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …
                   
                     Aljuš Pertinač
                   državni sekretar

                                                     po pooblastilu št. 1002-238/2012/15 z dne 11. 4. 2013

PRILOGE: 
 obrazložitev predloga sklepa Vlade RS,
 mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo,
 mnenje Ministrstva za finance,
 sklepa št. 15 in 16 o soglasju Sveta zavoda Študentski dom Ljubljana k Letnemu 

poročilu DPL in pokritju presežka odhodkov nad prihodki za leto 2012 s 3. seje 27. 2. 
2013,

 sklepa št. 17 in 18 o soglasju Sveta zavoda Študentski dom Ljubljana k Letnemu 
poročilu ŠD LJ in porabi presežkov prihodkov nad odhodki za leto 2012 s 3. seje 27. 2. 
2013,

 Letno poročilo ŠD LJ za leto 2012,
 Letno poročilo DPL za leto 2012.



Obrazložitev predloga sklepa Vlade RS:  

Dom podiplomcev Ljubljana (DPL) je v letu 2012 posloval v skladu s Sklepom o ustanovitvi 
javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/200, 60/01 in 60/03), 
Študentski domovi v Ljubljani (ŠD LJ) pa v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski domovi v Ljubljani« (Uradni list RS, št. 29/01 in št. 74/10).

Oba javna zavoda sta na osnovi 5. člena ter členov prehodnih in končnih določb Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) z 
vpisom spojitve obeh javnih zavodov v sodni register dne 31. 12. 2012 prenehala obstajati. Njun 
pravni naslednik je »Študentski dom Ljubljana«. V skladu z zadnjim odstavkom 11. člena 
Sklepa o ustanovitvi je na svoji 3. seji 27. 2. 2013 letni poročili DPL in ŠD LJ za leto 2012 
obravnaval in potrdil novi svet novega zavoda Študentski dom Ljubljana.   

Ministrstvo je prejelo dve ločeni poročili za leto 2012, za vsakega od nekdaj samostojnih javnih 
zavodov posebej. Ker imata zavoda istega pravnega naslednika, ki je poročili sprejel, Vladi RS 
v obravnavo pošiljamo enotno vladno gradivo, v katerem sta poročili bivših zavodov prikazani 
ločeno. Predlagamo pa sprejem skupnega sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju s 
predlogi, ki jih je sprejel svet zavoda. 

Letni poročili DPL in ŠD LJ za leto 2012 sta pripravljeni skladno s predpisi o javnih financah in 
računovodstvu.

Obrazložitev letnega poročila 2012 za DPL

DPL je v letu 2012 pravočasno sprejel letni razdelitveni načrt za študijsko leto 2012/2013 (140 
bivalnih zmogljivosti za študente, 30 za druge uporabnike) izvedel javni razpis za sprejem 
študentov podpilomskega študija v DPL za študijsko leto 2012/2013 (do 31. 12. 2012 se je
vselilo 27 novih podiplomcecv), zagotovil planirano polno izkoriščenost bivalnih kapacitet 
(skupna zasedenost DPL v letu 2012 je znašala 98,89 %), spremljal razmerje vseljenih 
študentov s področja naravoslovja in tehnike (80 %) ter družboslovja in humanistike (20 %) ter 
izvedel tekoče vzdrževanje nepremičnine in opreme  v skladu s programom dela in finančnim 
načrtom za leto 2012. Do potrditve plana dela in finančnega načrta DPL za 2012 na Vladi RS 7. 
11. 2012 je bilo tekoče delovanje DPL financirano na osnovi pogodb in aneksov na osnovi plana 
za 2011.

Celotni prihodki v letu 2012 so znašali 557.113 EUR in so za 35.599 EUR nižji kot v letu 2011, 
pri čemer prihodki, doseženi na trgu, predstavljajo 16,76% celotnih prihodkov zavoda. Celotni 
odhodki so v letu 2012 znašali 558.265 EUR in so za 31.409 EUR nižji kot v predhodnem letu, 
pri čemer odhodki, doseženi na trgu predstavljajo 16,66 % celotnih odhodkov zavoda.

Za investicije je DPL v letu 2012 porabil skupno 22.944,29 EUR. Sprejeti plan in finančni načrt 
za 2012 sta DPL omogočila v okviru planiranih investicij iz javnih sredstev v vrednosti 19.300 
EUR nabaviti 30 pisarniških stolov, 27 kopalniških omaric, 2 pralna in sušilni stroj, 10 
hladilnikov, 2 računalnika in internetno opremo. Dodatnih 684,29 EUR so za to zagotovili iz 
lastnih sredstev, kakor tudi 2.960,00 EUR za zamenjavo toplotnega izmenjevalca v okviru 
investicijskega vzdrževanja. 

Stroški dela so bili zaradi določil ZUJF v letu 2012 za 2,5 % nižji od načrtovanih in so znašali 
94,82 % lanskoletnih, glede na leto 2011 so znižali stroške prehrane in prevoza, regres in 
prispevke od plač, zvišalo pa se je dodatno pokojninsko zavarovanje. V povprečju se stroški 
dela za vse zaposlene razmejujejo tako, da 16,5 % plač bremeni tržno dejavnost, 83,5 % pa 
bremeni javno službo. 
  



Skupni presežek odhodkov nad prihodki za leto 2012, do katerega je v okviru dejavnosti 
javnega zavoda v glavnem prišlo zaradi manjšega števila izposoj apartmajev inštitucijam, ki z 
zavodom v letu 2012 niso imele sklenjenih pogodb, znaša 1.152,43 EUR in se po sklepu sveta 
zavoda Študentski dom Ljubljana pokrije s presežkom prihodkov nad odhodki DPL iz preteklih 
let.

V marcu mesecu je bila izvedena notranja revizija celotnega poslovanja za triletno obdobje. Na 
dan 31. 12. 2012 je popisna komisija opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja in 
podala predlog za odpis amortiziranih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v vrednosti 
7.894,44 EUR.

Obrazložitev letnega poročila 2012 za ŠD LJ
Naloge ŠD LJ so na področju javne službe obsegale obravnavanje vlog za pridobitev pravice 
bivanja in odločanje o dodelitvi pravice bivanja na območju študijskega središča Ljubljana, 
naloge povezane z vsemi postopki nastanitve študentov v ŠD LJ, postopki najemanja sob pri 
zasebnih najemodajalcih ter zagotavljanje pogojev za bivanje študentov in vzdrževanje 
ustreznih kapacitet v ŠD LJ. Tržne dejavnosti doma so obsegale storitve poslovnega najema in 
povračil stroškov za najete prostore, storitve letovanj delavcev v počitniških objektih ŠD LJ, 
delovanje restavracije ter storitve pralnice zunanjim kupcem. 

V letu 2012 so bile obdelane prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja na podlagi dodatnega 
razpisa za študijsko leto 2011/2012 (dodatni razpis, objavljen v decembru 2011), kjer je na 
2.000 razpisanih ležišč prispelo 250 prošenj za sprejem (pozitivno je bilo rešenih 233 prošenj), 
in 113 prošenj za podaljšanje (pozitivno je bilo rešenih 71) in razpisa za študijsko leto 
2012/2013, kjer je bilo skupaj razpisanih 10.522 ležišč (od tega ŠD LJ 7.454, 450 za 
mednarodno izmenjavo). Na 3.793 mest za sprejem (2.752 mest v ŠD LJ, 409 v dijaških 
domovih, 132 v zasebnih študentskih domovih in 500 mest pri zasebnikih) je bilo prejetih 5.350 
prošenj. Pozitivno je bilo rešenih 4.112 prošenj. Na 6.729 mest za podaljšanje (4.702 ŠD LJ, 
310 v dijaških domovih, 217 v zasebnih študentskih domovih in 1.500 pri zasebnikih) je prispelo 
7.018 prošenj. Pozitivno je bilo rešenih 5.312 prošenj. Pisarna za študentske domove je tako v 
letu 2012 prejela skupaj 12.833 prošenj, od tega 5.702 za sprejem in 7.131 za podaljšanje 
bivanja. Ministrstvu je v reševanje odstopila skupaj 389 pritožb, 297 pritožb je rešila sama, 25 
jih je prenesla v reševanje v leto 2013. Dodatni razpis za študijsko leto 2012/2013 je bil 
objavljen v decembru 2012, razpisanih je bilo 1.500 ležišč, vloge pa so se reševale v letu 2013.

Dinamika vseljevanja in izseljevanja študentov je vezana na začetek oz. konec študijskega leta. 
V obdobju od 10. 9. do 5. 10. Je bilo vseljenih 2.508 študentov, od tega 371 tujih. Do konca 
decembra 2012 je bilo v ŠD LJ vseljenih 2.953 študentov.

Na razpis za najem zmogljivosti pri zasebnikih, ustreznih za bivanje študentk in študentov 
Univerze v Ljubljani, ki ga izvaja ŠD LJ, se je za študijsko leto 2012/2013 prijavilo 1.093 
zasebnih najemodajalcev in ponudilo 3.937 ležišč. Pogodbe so bile sklenjene s 701 zasebnim 
najemodajalcem.

Povprečna stanarina, ki jo je plačal študent, je v letu 2012 znašala 68,75 EUR.

ŠD LJ je poslovno leto 2012 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Celotni prihodki za 
leto 2012 so bili 8.386.269,05 EUR, celotni odhodki pa 8.204.296,91 EUR. 



Presežek prihodkov nad odhodki, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, je bil 
181.972,14 EUR, in z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb 160.999,23 EUR. 
Nastanek presežka prihodkov nad odhodki v letu 2012 je predvsem posledica enkratnih 
dogodkov, torej spremembe odbitnega deleža DDV in s tem višjih prevrednotovalnih poslovnih 
prihodkov ter nižjih porabljenih količin in cene na enoto zemeljskega plina. Izkazani so bili tudi 
nižji stroški dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, nižji stroški storitev čiščenja, električne 
energije mrzle vode in pisarniškega materiala. Višina stanarine za študente se je zadnjič 
spremenila 1. 1. 2012. 

Celotni prihodki so glede na leto 2011 nižji za 10,04 % predvsem zaradi nižjega sofinanciranja 
iz proračuna, nižjih prihodkov iz stanarin in nižjih prihodkov od gostinskih storitev. Celotni 
odhodki so nižji za 11,27 %. 

Na področju investicijskega vzdrževanja so bili za vsa opravljena dela izvedeni postopki javnih 
naročil, skupaj jih je bilo več kot 270. Za investicijsko vzdrževanje stavb in opreme je bilo v letu 
2012 porabljenih 956.132 EUR. Opravljena dela investicijskega vzdrževanja so razvidna v 
Letnem poročilu.

V letu 2012 so bili racionalizirani stroški dela, k čemur je prispeval tudi Zakon o uravnoteženju 
javnih financ. Nadomestne zaposlitve so bile realizirane le na mestih, kjer je bilo to nujno z 
vidika delovnega procesa, ostalih delavcev, ki so se upokojili, se ni nadomeščalo, tako se je 
zmanjšalo število zaposlenih s 100 na 94, pri čemer je bilo povprečno letno število zaposlenih 
97.  Povprečni stroški na zaposlenega so znašali 1.776,79 EUR od tega povprečna bruto plača 
1.320,03 EUR. Izdatki za plače so se glede na leto 2011 zmanjšali za 6,88 % zaradi 
racionalizacije stroškov dela – zmanjšanja števila zaposlenih, sredstva za regres za letni dopust 
so bila manjša za 36,18 % glede na leto 2011, pri povračilih in nadomestilih ni bilo večjih 
sprememb, drugi izdatki zaposlenim pa so se glede na leto 2011 povečali za 93,41 % zaradi 
več izplačanih odpravnin ob odhodu v pokoj.

ŠD LJ je poravnaval vse obveznosti glede na datum zapadlosti in ob koncu leta 2012 nima 
zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev.

Zaključek obrazložitve
Glede na navedeno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v skladu s šestim odstavkom 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 
8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G), in ob upoštevanju določb, ki so veljala za poslovanje DPL in 
ŠD LJ v poslovnem letu 2012 (tretji odstavek 19. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01, 60/03), drugi odstavek 32. člena 
Statuta Doma podiplomcev Ljubljana, 7. in 20. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski domovi v Ljubljani« (Uradni list RS, št. 29/01 in 74/10) in 29. člen Statuta 
Študentskih domov v Ljubljani), ter ob upoštevanju Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) sprejme sklep o izdaji soglasja k 
obema letnima poročiloma in o soglasju javnemu zavodu Študentski dom Ljubljana, da iz 
naslova poslovanja DPL presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.152,43 EUR pokrije s 
presežkom prihodkov nad odhodki DPL iz preteklih let, presežek prihodkov nad odhodki ŠD LJ 
za leto 2012 v višini 160.999,23 EUR pa nameni za zamenjavo opreme v domu B. Svet zavoda 
Študentski dom Ljubljana je sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za 
zamenjavo opreme v domu B, kjer je treba zamenjati dotrajano opremo v študentskih sobah. 
Objekt je bil zgrajen v letu 1979. Načrtovano je, da se nadomesti oz. kupi naslednja oprema: 



omare za dva študenta in garderobne obloge (vsakih po 126 kosov), pisalne mize, postelje s 
podposteljnim predalom, vzmetnice za postelje, stenske obloge nad mizo in posteljo s policami, 
garderobne obloge in stoli (vse po 252 kosa). Projektantska ocena je 200.970 EUR brez DDV, 
rok za izvedbo del je odvisen od zaključka javnega razpisa, načrtovano je dokončanje v letu 
2013
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