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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA

UP PEF bo v letu 2014 na področju izobraževalne dejavnosti nadaljevala z izvajanjem akreditiranih
študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje ter programov za izpopolnjevanje. V študijskem letu
2014/2015 bo UP PEF, poleg navedenih programov, razpisala tudi nov interdisciplinarni študijski
program za izpopolnjevanje (Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine) in
v primeru pravočasne akreditacije študijskega programa, tudi nov magistrski študijski program 2.
stopnje (Socialna pedagogika). Novost bo tudi razpis izvedbe podiplomskega študijskega programa 2.
stopnje Inkluzivna pedagogika na dislocirani enoti v Ljutomeru.
UP PEF bo namenila veliko pozornosti posodabljanju že akreditiranih in pripravi novih študijskih
programov. Tako bo v letu 2014 začela z internimi postopki podaljšanja akreditacije nekaterih
študijskih programov, v postopku priprave pa je tudi nov program za izpopolnjevanje s področja
inkluzivne pedagogike. UP PEF bo tudi v letu 2014 pristojnemu ministrstvu ponudila v potrditev več
posodobitvenih programov za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju.
Poleg tega bo UP PEF v letu 2014 pričela s postopkom akreditacije dveh novih dislociranih enot
(Škofja Loka in Novo mesto).
UP PEF bo v letu 2014 nadaljevala s postopkom širitve študijskih področij na študijsko področje (21)
umetnost v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).
Raziskovalna in razvojna dejavnost na UP PEF bo v letu 2014 temeljila na uresničevanju in doseganju
kazalnikov Strategije Univerze na Primorskem, kot so Sicris točke, število citatov, število objavljenih
člankov itd. Sočasno pa bo UP PEF razvijala kulturo projektnega dela, in sicer z nadaljevanjem
izvajanja projektov pridobljenih v predhodnih letih in predvsem s pripravljanjem prijav na nacionalne in
mednarodne razpise.
Od leta 2004 deluje v okviru UP PEF Inštitut za edukacijske vede. Temeljni namen delovanja Inštituta
za edukacijske vede je izvajanje raziskovalnih projektov, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja v
celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF raziskuje in
razvija v okviru Inštituta za edukacijske vede sodobne koncepte in modele učenja in poučevanja na
različnih področjih, in sicer humanistiki, družboslovju, umetnosti, matematiki in naravoslovju.
UP PEF na področju mednarodnega sodelovanja načrtuje povečanje števila mobilnosti študentov,
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev. Poleg tega načrtuje povečanje
mednarodnega sodelovanja pri vključevanju v mednarodne projekte tako s področja raziskovanja kot s
področja izobraževanja.
Na področju umetniške dejavnosti UP PEF, skladno z Vizijo razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF
za obdobje 2013-2020 in Strategijo delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnosti UP PEF za
obdobje 2013-2020, načrtuje nadaljnji in povečan razvoj vseh umetniških področij z izvedbo ustreznih
aktivnosti.
Na področju knjižnične dejavnosti bo UP PEF tudi v letu 2014 nadaljevala aktivnosti, katerih obseg pa
naj bi se povečal zaradi povečanega števila vpisanih študentov in zaposlenih, naraščanja števila objav
zaposlenih in s tem povečanega vnosa prispevkov v osebne bibliografije, ki jih knjižnica vodi v okviru
svojih rednih delovnih nalog. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, pri katerih sodelujejo delavci
knjižnice, z namenom ureditve skupnih baz in aktivnosti po združitvi v Univerzitetno knjižnico UP.
Na področju promocijske dejavnosti načrtuje UP PEFR nadaljevanje izvedbe aktivnosti, ki so se
izkazale za uspešne v preteklih letih, pri vseh kazalnikih pa je predvideno vsaj doseganje dosedanjih
vrednosti, če ne celo povečanja le-teh v letu 2014.
Na področju razvoja in skrbi za kakovost bo UP PEF v letu 2014 intenzivno in organizirano izvajala
različne aktivnosti, ki so bile delno že izvajane v preteklih letih (izvedba študentske ankete, priprava
analize zaposljivosti diplomantov,…), ali pa bodo v letu 2014 izvedene prvič (npr. anketa o spremljanju
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zadovoljstva zaposlenih). Nekatere aktivnosti na tem področju pa bodo deležne sprememb v smeri
izboljšanja njihovega izvajanja (tutorski sistem, …).
Študentski svet UP PEF bo v letu 2014 nadaljeval z izvajanjem s študijem povezanih interesnih
dejavnosti.
Na področju drugih dejavnosti bo UP PEF v okviru aktivnosti na področju založništva nadaljevala v
preteklih letih zastavljeno izdajanje znanstvenih monografij in drugih gradiv v okviru posebne edicije
Založbe Annales - Annales Ludus. Prav tako pa bo UP PEF v letu 2014 nadaljevala z iskanjem
primerne pravno-organizacijske oblike za delovanje Univerzitetnega vrtca UP, dokončala pripravo
strokovnega programa in poslovnega načrta vrtca ter iskala primerne prostore za njegovo delovanje
Na področju kadrovske politike UP PEF v letu 2014 planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 je bilo 109 oseb oziroma 86,84 FTE, na
dan 31. 12. 2014 pa se planira zmanjšanje na 107 zaposlenih, kar je zmanjšanje za 1,8 %, oziroma na
88,70 FTE, kar predstavlja povečanje za 2,1 %. V to število so vštete tudi predvidene dalj časa trajajoče
bolniške odsotnosti in zaradi nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu oziroma dopustu za
nego in varstvo otroka, ki ne predstavljajo dodatnega stroška dela. Tudi v letu 2014 se planira
povečanje števila zaposlenih v FTE zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2014
koristile pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka in nadaljnjih bolniških
odsotnosti.
V letu 2014 se na UP PEF planira zmanjšanje števila zaposlenih pedagoških delavcev za 3,7 %, z 81
na 78, ter povečanja števila FTE s 57,93 FTE na 58,76 FTE, kar predstavlja 1,4 % rast števila FTE
glede na preteklo leto. Razlog za zmanjšanja števila zaposlenih pedagoških delavcev je v upokojitvi treh
pedagoških delavcev.
UP PEF planira v letu 2014 povečati število nepedagoških delavcev iz 26 na 27 oseb in povečanje
25,25 FTE na 26,70 FTE, kar pomeni povečanje za 3,8%. Število zaposlenih vključuje zaposlene za
nadomeščanje delavk na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka, ki bodo v
letu 2014 koristile pravico do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka ter zaradi
planirane daljše bolniške odsotnosti. V to število sta všteta tudi laboranta, ki sta uvrščena v plačno
skupino J in opravlja laborantska dela za potrebe študijskega procesa. Poleg navedenega so
predvidene nove zaposlitve nepedagoških delavcev, in sicer Vodja finančno-računovodske službe,
Pomočnik tajnika članice, Samostojni strokovni delavec za študijske zadeve ter Vzdrževalec.
UP PEF planira v letu 2014 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev - plačna
skupina H - v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12.
2013 je 1 oseba oziroma z 2,96 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se planira 1 oseba ter 2,54 FTE, kar
pomeni da ostaja število nespremenjeno, 2,54 FTE pa pomeni zmanjšanje za 14 % iz naslova
prenehanja določenih raziskovalnih projektov tekom leta 2014.
UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2014 upoštevala ukrepe vlade in skušala čim bolj
racionalizirati procese dela, kolikor bo le to mogoče ob zagotavljanju učinkovitega in nemotenega
delovanje fakultete.
UP PEF načrtuje nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje v smeri zagotavljanja najboljših pogojev
za delo, ki se jih glede na omejene prostorske4 pogoje lahko zagotovi.
Na finančnem področju UP PEF v letu 2014 načrtuje po denarnem toku 3.558.461 EUR prihodkov in
odhodkov v isti višini. Planirani prihodki iz trga znašajo 5.500 EUR, v isti višini pa so predvideni tudi
odhodki. Največji delež odhodkov predstavljajo stroški plač, 74,13 %, stroški materiala in storitev
predstavljajo 23,86 % vseh odhodkov, 2,01 % vseh odhodkov v višini 72.700 EUR pa predstavljajo
investicijski odhodki.
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Po bilančnem toku je UP PEF planirala za 3.525.480 EUR prihodkov in za 3.517.818 EUR odhodkov.
Rezultat, ki ga je UP PEF predvidevala je 7.662 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Največji delež
odhodkov predstavljajo stroški plač, kar 76,24 % vseh odhodkov, medtem ko znašajo stroški materiala
in storitev 22,18 % vseh odhodkov.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič
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2. VIZIJA

Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo velika – ne po številu vpisanih študentov, temveč po
tem, kako bodo usposobljeni njeni diplomanti na vseh treh stopnjah študija. Usposobljenost bo
temeljila na razvijanju dobrih medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi
udeleženci v procesu izvajanja pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Stalno učenje za
nove izzive, ki jih prinašajo nova tehnologija in spremembe v družbi, bo temelj našega delovanja.
Pripadnost ustanovi in medsebojno sodelovanje bosta pomembni sestavini naše učinkovitosti in
uspešnosti pri usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev, pri našem
svetovalnem delu v korist posameznikov in različnih ustanov ter pri preučevanju aktualnih vprašanj
sodobnega učenja, poučevanja in vzgoje.
Senat UP PEF je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 7. junija 2013, sprejel ločen dokument Vizije
razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo umetniške dejavnosti promovirala in umestila v
akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja,
izobraževanja in raziskovanja. Nudila bo potrebno okolje za razvijanje kulturno-umetniških konceptov
ter umetniškega izražanja in stvaritev. S spodbujanjem razvijanja umetniških potencialov posameznika
in z doseganjem višje ravni kreativnosti, bo UP PEF prispevala k oblikovanju dosežkov in presežkov
na znanstveno-umetniškem področju. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti bodo izhajale iz
kulturno-estetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja.
Sodobnost umetniškega izražanja in delovanja bo prepoznana v umetniških procesih in poustvarjalnih
dosežkih ter v pretoku novih idej, ob istočasnem negovanju kulturne zavesti in ohranjanju kulturnoumetniške dediščine kot identitete posameznika in naroda.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je usposabljanje in izpopolnjevanje
vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih
ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in
izpopolnjevanje sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki so ključne za učinkovitost in avtonomnost, pri
čemer se poslužuje najsodobnejših metod dela, ki so na eni strani uveljavljene v svetu, na drugi pa
plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega
dela na pedagoškem in andragoškem področju.
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4. PREDSTAVITEV UP PEF
4.1 ORGANIZIRANOST
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003
s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/2003). V letu 2011 je
prišlo s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
78/2011) in posledično s sprejemom Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l.
RS, št. 96/2011) do spremembe imena fakultete tako, da v imenu ni več navedenega krajevnega
imena sedeža fakultete.
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno,
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti. UP PEF je članica
Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).
Na podlagi Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006,
83/2006, 21/2007, 106/2008, 124/2008, 21/2011, 96/2011 in 57/2012) in Pravil o organizaciji in
delovanju Pedagoške fakultete (v nadaljevanju Pravila UP PEF) sprejetih na konstitutivni seji Senata
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, 8. oktobra 2003, spremenjenih in dopolnjenih na 8.
redni seji Senata, 13. februarja 2004, na 13. redni seji, 28. junija 2004, na 43. redni seji, 12. maja
2006, na 55. redni seji, 2. marca 2007, na 9. redni seji, 3. julija 2008, na 20. redni seji, 11. septembra
2009, na 3. izredni seji, 22. oktobra 2010, in na 20. dopisni seji, 5. avgusta 2013, so organi UP PEF
dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.
Organigram članice sledi v nadaljevanju.
ORGANIGRAM UP PEF
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ORGANIGRAM
UNIVERZE NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKE FAKULTETE

SENAT

AKADEMSKI ZBOR

DEKAN

ŠTUDENTSKI SVET

UPRAVNI ODBOR

Komisija za izvolitve v nazive
Disciplinska komisija

KOLEGIJ

Komisija za študijske zadeve

Komisija za založništvo in tisk

DEKANA
Komisija za študentske zadeve

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo

PRODEKAN
ZA
ŠTUDENTSKE
ZADEVE

PRODEKAN
ZA
ŠTUDIJSKE
ZADEVE

PRODEKAN
ZA
UMETNIŠKO
DELO

TAJNIK
FAKULTETE

PRODEKAN
ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO IN
DOKTORSKI ŠTUDIJ

PRODEKAN
ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE TER
KAKOVOST IN RAZVOJ

PRODEKAN
ZA
ZALOŽNIŠTVO

Komisija za spodbujanje in
spremljanje kakovosti
izobraževalnega,
raziskovalnega
in umetniškega dela

TAJNIŠTVO

KNJIŽNICA

VODJA KNJIŽNICE

INŠTITUT ZA
INFORMACIJSKE,
EDUKACIJSKE IN
MATEMATIČNE VEDE

ODDELEK ZA
RAZREDNI POUK

ODDELEK ZA
PREDŠOLSKO VZGOJO

PREDSTOJNIK ODDELKA

PREDSTOJNIK ODDELKA

PREDSTOJNIK ODDELKA

RAZISKOVALNE SKUPINE

KOORDINATORJI
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

KOORDINATORJI
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

KOORDINATORJI
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

VODJE
RAZISKOVALNIH SKUPIN

ODDELEK ZA
EDUKACIJSKE VEDE
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VODSTVO UP PEF
Tabela 1: Vodstvo UP PEF
Vodstvo
Dekanja
Prodekani

Tajnik

prof. dr. Mara Cotič
Prodekanja za umetniško delo, izr. prof. dr. Bogdana Borota
Prodekan za študijske zadeve, doc. dr. Darjo Felda
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij, izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Prodekanja za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Prodekanja za študentske zadeve, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Prodekanja za založništvo, doc. dr. Sonja Starc
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

ORGANI UPE PEF IN NJIHOVA DELOVNA TELESA
Tabela 2: Organi UP PEF
Organi
Dekanja

prof. dr. Mara Cotič

prof. dr. Mara Cotič – predsednica
izr. prof. dr. Vida Medved Udovič - namestnica predsednice
izr. prof. dr. Bogdana Borota
prof. dr. Majda Cencič
doc. dr. Darjo Felda
izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Matjaž Požek - predstavnik študentov
Nastja Slokar - predstavnica študentov
doc. dr. Sonja Starc
doc. dr. Božidar Opara – predsednik
Akademski zbor *
prof. dr. Majda Cencič – namestnica predsednika
izr. prof. dr. Stanko Pelc - predsednik
Upravni odbor
Tina Kadunec - namestnica predsednika
doc. dr. Ivan Lešnik
doc. dr. Urban Vehovar
doc. dr. Darjo Zuljan
Jernej Medved - predsednik
Študentski svet
Daša Vukanac - namestnica predsednika
Aja Dobnik – članica
Anastassia Kaliada – članica
Tina Ključanin – članica
Tjaša Konc – članica
Žiga Križnik – član
Nina Krmac - članica
Katarina Kurinčič – članica
Tjaša Nižetič Sardžoski – članica
Matjaž Požek – član
Maja Sadovnik – članica
Nastja Slokar – članica
Polona Žorž – članica
Opomba: *Člani Akademskega zbora UP PEF niso poimensko navedeni, saj akademski zbor fakultete sestavljajo vsi
visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, zaposleni na univerzi, ki opravljajo delo na
fakulteti. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, katerih število mora predstavljati najmanj petino
vseh članov akademskega zbora.
Senat

DEKAN IN POSVETOVALNA TELESA DEKANA

Dekan fakultete vodi, zastopa in predstavlja fakulteto ter odgovarja za zakonitost dela fakultete. Je
strokovni vodja fakultete in opravlja naloge na temelju zakona, odloka o ustanovitvi univerze, statuta
univerze in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese nanj. Dekan je tudi poslovodni organ fakultete, ko ta
posluje samostojno v svojem imenu in za svoj račun. Naloge dekana fakultete so določene v Pravilih
UP PEF.
Od imenovanja s strani rektorja UP 20. marca 2013 opravlja naloge dekanje UP PEF za štiriletni
mandat prof. dr. Mara Cotič.
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Na podlagi Pravil UP PEF dekanu fakultete pri delu pomagajo prodekani, ki so lahko imenovani za
različna področja, pri čemer dekan ob imenovanju s sklepom določi delovno področje prodekana in
konkretne naloge. Dekanja fakultete je soglasjem Senata UP PEF imenovala šest prodekanov.
Prodekani po področjih dela so:
za študijske zadeve – doc. dr. Darjo Felda;
za študentske zadeve – izr. prof. dr. Vida Medved Udovič;
za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij – izr. prof. dr. Dejan Hozjan;
za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj – prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec;
za umetnost – izr. prof. dr. Bogdana Borota in
za založništvo – doc. dr. Sonja Starc.

-

Dekan fakultete ima tudi posvetovalni organ, to je kolegij dekana, ki ga sestavljajo dekan, prodekani in
tajnik fakultete. Ta organ svetuje dekanu pri sprejemanju odločitev in posredovanje mnenj o različnih
vprašanjih s področja dela fakultete.
Tabela 3: Posvetovalna telesa dekana
Člani kolegija dekanje

Funkcija

prof. dr. Mara Cotič

dekanja

izr. prof. dr. Bogdana Borota

prodekanja

doc. dr. Darjo Felda

prodekan

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

prodekan

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

prodekanja

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

prodekanja

doc. dr. Sonja Starc

prodekanja

Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

tajnik

SENAT

Senat fakultete je najvišji strokovni organ fakultete. Sestava senata je določena tako, da so preko
njegovih članov enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna
področja fakultete. Sestavlja ga devet članov - sedem članov senata je visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti, dva pa sta
predstavnika študentov. Izmed članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je
en dekan, ki je član senata po svoji funkciji, ravno tako sta po funkciji člana senata predstavnika
študentov, ki sta predstavnika študentskega sveta fakultete. Mandatna doba članov senata traja štiri
leta, razen mandata predstavnikov študentov, ki traja dve leti. Pristojnosti senata fakultete so določene
v Pravilih UP PEF.
Senat ima delovna telesa, ki so lahko stalna, teh je pet, po potrebi pa lahko ustanovi tudi druga
delovna telesa senata fakultete.
Mandatna doba stalnih delovnih teles senata je štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata
fakultete. Mandat članov, imenovanih iz vrst študentov, traja eno leto. Pravila UP PEF določajo
sestavo stalnih komisij, ta pa je odvisna od nalog in vloge, predvsem pa delovnega področja
posamezne komisije. Večina članov delovnih teles je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kjer je cilj
zagotovitev enakovredne zastopanosti vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij
fakultete v posameznem delovnem telesu. Sodelovanje študentov se zagotavlja s članstvom
predstavnikov študentov v delovnih telesih ali pa z vabljenjem predstavnikov študentov na seje le-teh.
Naloge delovnih teles so določene v Pravilih UP PEF.
V skladu s Pravili UP PEF ima fakulteta tudi druge komisije, od katerih sta sestava in naloge dveh
stalnih komisij določene, poleg teh pa lahko dekan s sklepom imenuje tudi druge začasne komisije
Sestavo in število članov drugih, nestalnih delovnih teles senata fakultete, njihove naloge in
pooblastila ter trajanje mandata članov, določi senat fakultete s sklepom o ustanovitvi.
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Tabela 4: Delovna telesa Senata
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Darjo Felda

Komisija za študentske zadeve

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega
in umetniškega dela

Blaž Simčič, pred.

Druge komisije UP PEF

Predsednik-ca

Komisija za založništvo in tisk

doc. dr. Sonja Starc

Disciplinska komisija

doc. dr. Darjo Zuljan

UPRAVNI ODBOR IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA

Upravni odbor fakultete je sestavljen iz petih članov, štirih predstavnikov pedagoških delavcev in
enega predstavnika nepedagoških delavcev. Mandatna doba članov upravnega odbora traja štiri leta.
Naloge upravnega odbora lahko delimo na naloge, ki izhajajo iz Statuta UP in drugih splošnih aktov
sprejetih na ravni UP, in na naloge, ki jih določajo Pravila UP PEF. Gre predvsem za odločanje o
vprašanjih, ki se nanašajo na sredstva iz nejavnih virov, ter o vprašanjih, ki se nanašajo na porabo
vseh sredstev, financiranje, premoženje in podobno.
Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora
Komisije Upravnega odbora
/
* Upravni odbor UP PEF nima delovnih teles.

Predsednik
/

ŠTUDENTSKI SVET UP PEF

Sestava Študentskega sveta fakultete je bila z zadnjimi Spremembami in dopolnitvami Pravil o
organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper spremenjena. Tako ima študentski svet najmanj
devet in največ petnajst članov. Sestavljajo ga študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov, ki jih v posameznem študijskem letu izvaja fakulteta. Pri tem se upošteva tudi izvajanje
študijskih programov na dislociranih enotah in izvajanje izrednega študija. Sestava študentskega sveta
mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno zastopanje vseh skupin študentov,
določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v študentski svet v posameznem študijskem letu.
Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet fakultete razpravlja in predlaga
odločitve v zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, ima pa tudi druge naloge,
določene v Pravilih UP PEF.

ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE UP PEF
Tabela 6: Organizacijske / infrastrukturne enote UP PEF
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Oddelek za edukacijske vede

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Oddelek za razredni pouk

dr. Nataša Dolenc Orbanić, pred.

Oddelek za predšolsko vzgojo

doc. dr. Sonja Rutar

Inštitut za edukacijske vede

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Opomba: * Pod organizacijske / infrastrukturne enote so navedeni oddelki, centri, knjižnice, inštituti, katedre, itd., ki delujejo v
okviru članice.
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Fakulteta ima v skladu s Pravili UP PEF naslednje organizacijske enote: oddelke, katedre, raziskovalni
inštitut, znotraj katerega delujejo raziskovalne skupine, in knjižnico, katerih način oblikovanja,
prenehanja in vodenja je urejen v nadaljevanju. Upravno-administrativna in strokovno-tehnična enota
fakultete pa je tajništvo fakultete.
Oddelki so osnovne organizacijske enote fakultete. V posamezni oddelek sodijo istovrstni in sorodni
študijski programi vseh stopenj. Tako mora imeti vsak izmed študijskih programov določen oddelek, v
katerega sodi. Člani oddelkov so visokošolski učitelji in sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in
opravljajo pedagoško delo na fakulteti v okviru posameznega oddelka. Vsak visokošolski učitelj in
sodelavec je praviloma član enega oddelka, lahko pa tudi več oddelkov, če opravlja pedagoško delo v
okviru več oddelkov. Volilno pravico pa lahko tudi v tem primeru uresničuje le v okviru enega oddelka,
ki se ga določi glede na prevladujočo pedagoško obveznost. Oddelek vodi predstojnik oddelka, ki ima
naziv visokošolskega učitelja in je imenovan za dobo dveh let. V posebej utemeljenih primerih je lahko
v okviru posameznega oddelka določen en ali več koordinatorjev študijskih programov oddelka, ki nudi
pomoč predstojniku oddelka pri izvajanju njegovih nalog na študijskem programu ali študijskih
programih oziroma na področju, ki ga na predlog predstojnika oddelka določi dekan fakultete. Naloge
oddelkov so podrobno določene v Pravilih UP PEF, posegajo pa na večino glavnih področij dela
fakultete (pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo).
Na fakulteti se lahko ustanovijo katedre. Katedre združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce
ter visokošolske in raziskovalne sodelavce sorodnih znanstvenih, umetniških in strokovnih področij, ki
so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti. Katedro vodi predstojnik, ki ima naziv
visokošolskega učitelja in je imenovan za dobo dveh let. Osnovna naloga kateder je obravnava
strokovnih vprašanj z disciplinarnega področja katedre in sodelovanje z oddelki pri skrbi za nemoten
potek študijskega ter znanstveno-raziskovalnega ter umetniškega dela fakultete. Katedre imajo lahko
tudi druge naloge, ki se določijo v sklepu o ustanovitvi posamezne katedre.
V okviru fakultete deluje tudi raziskovalni inštitut z imenom Inštitut za edukacijske vede z
istoimensko raziskovalno skupino. Inštitut vodi prodekan za znanstveno-raziskovalno delo, v
trenutnem mandatu je to Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij UP PEF izr.
prof. dr. Dejan Hozjan.
Tajništvo fakultete opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge pri izvajanju
nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa in pri
izvajanju dejavnosti fakultete v svojem imenu in za svoj račun in pri tem ne gre za izvajanje zgoraj
navedenih nacionalnih programov. Tajnik fakultete je Tanja Marsič, univ. dipl. prav..
Tajništvo fakultete skupaj s tajništvi drugih članic in tajništvom Univerze na Primorskem izvaja naloge
Uprave Univerze na Primorskem.
NASTOPANJE UP PEF V PRAVNEM PROMETU
V skladu z določili Statuta UP so fakultete zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za
račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega
raziskovalno - razvojnega progama, za katera sredstva zagotavlja Republika Slovenija.
Fakultete so hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe, ko izvajajo dejavnosti, pri katerih v pravnem
prometu nastopajo v svojem imenu in za svoj račun. To je opravljanje izobraževalne, raziskovalne,
strokovne, razvojne, svetovalne in umetniške dejavnosti ter drugih s tem povezanih dejavnosti, ko ne
gre za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega
programa.
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ZAPOSLENI
Tabela 7: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2010-2013

Delovno mesto oz. plačna
podskupina

2010

2011

2012

2013

Vodstvena delovna mesta -B

1

1

1

1

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

77

83

75

81

/

/

1

1

Administrativno in tehnično osebje- J

18

21

19

26

SKUPAJ

96

105

96

109

Raziskovalci- H

Tabela 8: Pregled zaposlenih (v FTE) v obdobju od 2010-2013
Delovno mesto oz. plačna
podskupina

2010

2011

2012

2013

Vodstvena delovna mesta -B

1

1

1

0,70

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

48,2

58,1

55,9

57,9

Raziskovalci- H

1,1

0,9

1,6

3

Administrativno in tehnično osebje- J

17,8

21

18,5

25,25

SKUPAJ

68,1

81

77

87,1

V Tabeli 7 in Tabeli 8 zapisana števila vključujejo tudi delavke na porodniškem dopustu oziroma
dopustu za nego in varstvo otroka in delavce, ki jih nadomeščajo.
Števila pri administrativnem in tehničnem osebju - J vključujejo tudi strokovne sodelavce – laborante.
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Študijsko področje UP PEF, določeno v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem v skladu s
klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) je področje (14) izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev. UP PEF želi razširiti študijska področja tudi na študijsko področje (21)
umetnost.
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 izvaja pedagoške študijske programe 1. , 2. in 3. stopnje. Ti so:
univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk,
univerzitetni študijski program 1. stopnje Edukacijske vede,
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja,
magistrski študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere,
magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika,
magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk,
magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje,
doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
UP PEF je zelo aktivna tudi na področju vseživljenjskega učenja. V študijskem letu 2013/2014 izvaja
tri programe za izpopolnjevanje izobrazbe (Pedagoško-andragoško izobraževanje, Študijski program
za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje
iz predšolske vzgoje), v študijskem letu 2014/2015 pa bo poleg navedenih programov razpisala in ob
zadostnem številu vpisanih kandidatov dodatno izvajala tudi nov program za izpopolnjevanje Študijski
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine.
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 ponuja tudi več posodobitvenih programov (ti so navedeni v
nadaljevanju poglavja).
V postopku akreditacije je nov magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika, v
postopku priprave pa nov študijski program za izpopolnjevanje s področja inkluzivne pedagogike.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 9: Študijska področja UP PEF, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP PEF

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje

2

2

1

1

3

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

SKUPAJ
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

VS, 1. stopnja
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

UN, 1. stopnja

3

Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov
MAG, 2. stopnja

DR, 3. stopnja

SKUPAJ
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4

4

2

2

6

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

Obrazec LPD 2014 UP PEF

6

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2013) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2013.

Študenti in diplomanti
Tabela 12: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2013/2014
Redni

Izredni

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

667

visokošolski strokovni št. programi (pred 11.
6. 2004)

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

556

662

530

1329

1086

/

/

4

0

4

0

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)

15

0

/

/

15

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

257

197

658

530

915

727

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

395

359

/

/

395

359

188

161

78

38

266

199

/

/

/

/

/

/

188

161

78

38

266

199

57

43

57

43

SKUPAJ VPISANI
Dodiplomski programi

Podiplomski programi
Magistrski programi
magistrski št. programi (pred 11. 6. 2004)
magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski programi
doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)

/

/

/

/

/

/

doktorski študijski programi 3. stopnje

/

/

57

43

57

43

Tabela 13: Število diplomantov v letu 2013

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Doktorski
študijski
programi 3.
stopnje in
doktorski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

285

255

28

/

/

2

Dislocirane enote članice
UP PEF ima akreditiranih več dislociranih enot, a v študijskem letu 2013/2014 izvaja izven sedeža
fakultete le dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja, in sicer
na dislociranih enotah Ptuj, Slovenske Konjice in Ljutomer.
V študijskem letu 2014/2015 namerava UP PEF ponovno izvajati na zgoraj navedenih dislociranih
enotah izredni študij dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
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Predšolska vzgoja, prvič pa bo razpisala tudi izredni študij podiplomskega magistrskega študijskega
programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika, in sicer na dislocirani enoti v Ljutomeru.
Seznam dislociranih enot UP PEF:
1.
2.
3.
4.
5.

Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer;
Murska Sobota, Slomškova ulica 33, Murska Sobota;
Nova Gorica, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici;
Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj in
Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.

PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
(v nadaljevanju MIZŠ) programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 izvaja tri študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe, v
študijskem letu 2014/2015 pa bo poleg teh razpisala še dodatni program za izpopolnjevanje (Študijski
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine). V postopku priprave je tudi nov
program za izpopolnjevanje s področja inkluzivne pedagogike.
UP PEF izvaja na podlagi pozivov pristojnega ministrstva tudi programe za potrebe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za šolsko leto
2013/2014 je MIZŠ odobrilo izvedbo vseh posodobitvenih programov, za katere je UP PEF pripravila
predloge, in sicer:
Mentorstvo študentom na praksi,
Razvijanje socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu,
Elementarne igre ob in v vodi,
Športne aktivnosti na snegu/alpsko smučanje,
Usposabljanje učiteljev za delo z vedenjsko in čustveno težavnimi/motenimi učenci,
Delo z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine,
Poglobitvene teme za profesorje Državljanske vzgoje in etike,
Povezanost glasbe in glasbenih dejavnosti s celostnim otrokovim razvojem in učno
uspešnostjo pri pouku na razredni stopnji OŠ,
Elementarne igre z žogo,
Elementarni gibalni vzorci otrok v predšolskem obdobju,
Likovne dejavnosti v vrtcu,
Plesno ustvarjanje v vrtcu in
Pomen naravnih oblik gibanja v predšolskem obdobju.
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 nadaljuje tudi z izvajanjem Pedagoško-andragoškega
usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem. Z usposabljanjem bo UP
PEF (ob zadostnem številu prijav) nadaljevala tudi v študijskem letu 2014/2015.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 ne glede na dejstvo, da ne bo prejela sofinanciranja s strani
MIZŠ, vseeno izvaja tri študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe, in sicer:
Pedagoško-andragoško izobraževanje,
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
V študijskem letu 2014/2015 bo UP PEF, poleg zgoraj navedenih programov za izpopolnjevanje,
razpisala in ob zadostnem številu vpisanih kandidatov dodatno izvajala tudi nov program za
izpopolnjevanje Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine.
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UP PEF ima sicer akreditiran tudi del študijskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
(naslov dela študijskega programa je Pedagoško-psihološko usposabljanje), a ga v študijskem letu
2013/2014 ne izvaja, prav tako ga ne namerava izvajati v študijskem letu 2014/2015.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju so navedeni v
podpoglavju Programi vseživljenjskega učenja.
Poletne šole
UP PEF v letu 2014 načrtuje izvedbo treh mednarodnih poletnih šol, in sicer:
Slika v mediju in digitalna tvorba,
Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov in
Vzgoja kritičnega državljanstva.
Poletne šole se bodo izvajale v okviru projekta UP IN SVET.
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja
UP PEF je v študijskem letu 2013/2014 izvedla glasbeno delavnico Glasba na petih črtah (20
udeležencev). Podobno delavnico UP PEF načrtuje tudi za študijsko leto 2014/2015.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Tabela 14: Raziskovalne skupine UP PEF

Šifra
ARRS

2158-001

Raziskovalna področja

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2013)

5.00.00 - Družboslovne vede

60

Ime raziskovalne skupine

Inštitut za edukacijske vede

SKUPAJ

60

Raziskovalni programi in projekti
Tabela 15: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

/

/
Raziskovalni programi v soizvajanju

P6―0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

P5―0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

Tabela 16: Nacionalni projekti
Skupaj leto
2013

Matični

Partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1

0

1

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

0

0

0

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

0

0

0

SKUPAJ

1

0

1

Vrsta raziskovalnega projekta

V letu 2014 bo UP PEF glede na pridobljene projekte v preteklih letih na razpisih ARRS izvajala: 1
raziskovalni program, 1 temeljni projekt, usposabljala 1 mladega raziskovalca.
V letu 2014 načrtuje UP PEF naslednje prijave na razpise ARRS:
- Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2015 in
- Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem.
Opomba:
* za nacionalne razpise glej http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/14/pregled-domaci.asp
** za nacionalne razpise glej http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/14/pregled-medn.asp
Tabela 17: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev v letu
2013

1

Število mladih raziskovalcev, ki je
usposabljanje zaključilo v letu 2013

1

Tabela 18: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.)
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Skupaj leto
2013

Matični

Partnerski

Lokalne skupnosti

0

0

0

Skupaj

0

0

0
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Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Skupaj leto
2013

Matični

Partnerski

Gospodarstvo

0

0

0

Skupaj

0

0

0

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva

0

0

0

Drugi uporabniki znanja

0

0

0

Skupaj

0

0

0

V letu 2013 je UP PEF izvajala 1 mednarodni znanstveno-raziskovalni projekt.
Tabela 19: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Skupaj leto 2013

Matični

Partnerski

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013

1

0

1

SKUPAJ

1

0

1

Vrsta mednarodnega projekta

V letu 2014 načrtuje UP PEF prijave predvsem v programe strukturnih skladov EU in programov
teritorialnega sodelovanja.*
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Tabela 20: Pregled sklenjenih sporazumov v letu 2013
Nacionalni sporazumi
Zap. št.

Ustanova

Datum sklenitve

/

/

/

UP PEF kljub sodelovanju z nacionalnimi ustanovami nima uradno sklenjenih nacionalnih
sporazumov.
Mednarodni sporazumi
Zap. št.
1.

Ustanova
Padagogische Hochschule Karnten - Viktor Frankl
Hochschule/University College of Teacher Education
Klagenfurt

Država

Datum sklenitve
Avstrija

v obnovi/v podpisu

2.

Artevelde University College Ghent

Belgija

v obnovi/v podpisu

3.

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Bolgarija

v podpisu

4.

Masarykova Univerzita/University of Masaryk

Češka

v obnovi/v podpisu

5.

Západočeská Univerzita v Plzni/University of West
Bohemia

Češka

v obnovi/v podpisu

6.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Češka

v obnovi/v podpisu

7.

Palacky University Olomuc

Češka

v obnovi/v podpisu

8.

Tomas Bata University in Zlin

Češka

v obnovi/v podpisu

9.

Mikkeli University of Applied Sciences

Finska

v obnovi/v podpisu

10.

Panepistimio Patron / University of Patras

Grčija

v obnovi/v podpisu

11.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Ureja UP)

Hrvaška

v obnovi/v podpisu

12.

University of Split

Hrvaška

v obnovi/v podpisu

13.

Universita degli studi di Macerata

Italija

v obnovi/v podpisu

14.

Nord-Trondelag University College

Norveška

v obnovi/v podpisu

15.

Instituto Politecnico de Lisboa, Escola Superior de
Educacao

Portugalska

v obnovi/v podpisu

16.

Instituto Politecnico de Braganca

Portugalska

v obnovi/v podpisu

17.

Instituto Politecnico de Coimbra

Portugalska

v obnovi/v podpisu

18.

The Institute of Education, University of Lisbon

Portugalska

v obnovi/v podpisu

19.

Comenius University in Bratislava Faculiy of Education

Slovaška

v obnovi/v podpisu

20.

University of Huelva

Španija

v obnovi/v podpisu

21.

University Rey Juan Carlos

Španija

v obnovi/v podpisu

22.

Ibrahim Cecen University of Agri

Turčija

v obnovi/v podpisu

23.

Ankara University Faculty of Educational Science

Turčija

v obnovi/v podpisu

Tabela 21: Pregled članstev v nacionalnih oziroma mednarodnih združenjih/mrežah v letu 2013
Za. št.

Združenje / mreža

Datum včlanitve

1.

CiCea – Children's Identity and Citizenship European Association

1. 10. 2007

2.

SLODRE – Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

25. 5. 2011
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 22: Pregled prostorov v uporabi
Vrsta prostora

Število enot*

Predavalnica

8

Predavalnica za naravoslovje in tehniko

1

Kabinet

3+5

Knjižnica in čitalnica

0**

Računalniška predavalnica

1

Pisarna

12

Sejna soba

1

Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori. itd.) - SKUPAJ

28

-

od tega atrij

1

-

od tega vratarnica in vetrolov

1

-

od tega kotlovnica

1

-

od tega fotokopirnica

1

-

od tega čajna kuhinja

1

-

od tega hodnikov

4+1

-

od tega predprostorov

5+1

-

od tega arhivov

3+1

-

od tega sanitarij

6

-

od tega stopnišče

3

2

Parkirišče (m )
0
* Zajeti so prostori, ki jih UP PEF samo za svoje potrebe uporablja na naslovu Cankarjeva 5 (v 1. stavbi ali kot najete v
Dijaškem in študentskem domu Koper – ti so navedeni na način »+«) – pojasnila so navedena v nadaljevanju.
**Prostore Skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete bo upoštevala UP FM.

Tabela 23: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

Stavbe
Deli stavb (etažna lastnina)
Deli stavb (posamezni prostori v
kolikor ni etažna lastnina)

Število

V lasti (v m2)

1*

-

-

-

8**

-

SKUPAJ

V najemu (v m2)
1.007,80
-

Stavbna pravica
(v m2)
-

107,22
1.115,02

-

-

1.115,02
*Skupna površina stavbe je sicer 1.097,80 m2, v njej sta tudi dve predavalnici v skupni izmeri 90,00 m2, ki sta uradno še vedno
v uporabi UP FM, čeprav jih pretežno uporablja UP PEF.
**Pet kabinetov, hodnik, predprostor in arhiv v skupni uporabi z najemodajalcem – Dijaškim in študentskim domom Koper.

Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na
parc. št. 168, k. o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega
doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov
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neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes med UP in med pristojnim ministrstvom za področje
visokega šolstva ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je
sprememba odloka predvidevala.
2

Fakulteta brezplačno uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi v površini 1.007,80 m (celotna površina
2
2
stavbe je 1.097,80 m ), razen dveh predavalnic v pritličju (v površini 90,00 m ), ki jih uporablja članica
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management skupaj s sanitarijami in dostopi do teh
2
predavalnic. V prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m
tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete,
vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za
management Koper in UP, Pedagoške fakultete Koper.
Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2
glasbeni ter 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko, ter 3 kabineti za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 12 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za normalno opravljanje dejavnosti.
UP PEF uporablja tudi v najem vzetih 5 kabinetov v prostorih Dijaškega in študentskega doma Koper
2
2
2
(površina kabinetov je 61,20 m , s hodnikom (16,02 m ) in predprostorom (10,00 m ) v souporabi z
2
2
najemodajalcem ter arhivom (20 m ), pa je skupna površina teh prostorov 107,22 m ) na enakem
naslovu, kot je sedež fakultete.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP
PEF prisiljena najemati oziroma prevzemati v uporabo tudi druge prostore. Tako se študijski proces,
poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so
predavalnice članic UP (UP FHŠ, UP FM in UP FAMNIT), telovadnice Srednje tehniške šole Koper,
Osnovne šole Koper, Vrtca Koper, plesno dvorano Plesne šole Elite, večnamenski prostor Dijaškega
in študentskega doma Koper, … UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi
prostore drugih uporabnikov na drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, tenis igrišča,
plavalni bazen, …). Površina teh prostorov ni vključena v zgornji tabeli.
UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za
izvajanje študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji na
dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska univerza Ptuj, Šolski center Nova
Gorica in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče). Površina teh prostorov ni vključena v zgornji
tabeli.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
podanih že veliko predlogov za rešitev prostorske stiske fakultete. Ena izmed rešitev, to je izgradnja
novega poslopja fakultete v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru, se zaradi
zaostrenih finančnih razmer zamika v obdobje po letu 2017, zato se v prehodnem obdobju išče nove
alternativne rešitve. Nekatere izmed njih so predstavljen v Srednjeročnem načrtu investicij UP za
obdobje 2012 – 2016, ki ga je Upravni odbor UP sprejel na 11. redni seji , ki je potekala 28. novembra
2012.
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4.6 OKOLJE V KATEREM DELUJE UP PEF
Družbeno okolje na regionalni ravni
UP PEF deluje predvsem v lokalnem okolju v povezavi z delodajalci bodočih diplomantov, saj poteka
praktični del študijskih programov ravno v teh okoljih. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se je v preteklosti nadgrajevalo tudi na
znanstveno-raziskovalnem področju s projekti partnerstva fakultet in šol, ki so bili sofinancirani tudi s
strani Evropskega socialnega sklada.
UP PEF sodeluje z delodajalci bodočih diplomatov tudi z izvajanjem programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Poleg sodelovanja z vzgojno izobraževalnimi zavodi - vrtci in osnovnimi šolami, kot pretežnimi
delodajalci diplomantov UP PEF, sodeluje UP PEF zaradi izvajanja novih študijskih programov (npr.
Inkluzivna pedagogika), katerih osnovne možnosti zaposlitve diplomantov bodo veliko širše od zgoraj
navedenih zavodih, tudi z drugimi bodočimi delodajalci (zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi).
V lokalnem okviru se UP PEF povezuje tudi s članicami Univerze na Primorskem tako pri oblikovanju
novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske
programe drugih članic UP.
Družbeno okolje na državni ravni
Na državni ravni se fakulteta povezuje s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto
Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki
razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF.
Družbeno okolje na mednarodni ravni
V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav
pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP namenja pozornost razvoju in skrbi za kakovost, kar poudarja v strateških dokumentih, kot so
Srednjeročna razvojna strategija 2009–2013 in Srednjeročna razvojna strategija 2014–2020.
V prvem navedenem dokumentu UP med najpomembnejše elemente na področju kakovosti uvršča:
-

spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic,
oblikovanje kazalnikov kakovosti univerze,
zagotovljeno delovanje delovnih teles za področje kakovosti,
evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav,
spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti študija;
spremljanje zadovoljstva déležnikov študijskega procesa,
informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice in univerze;
vključevanje študentov v proces upravljanja in evalvacije kakovosti,
zagotavljanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom,
zagotavljanje enakih možnosti študija za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi,
spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami,
skrb za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih,
spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo,
strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja,
posveti in delavnice o kakovosti,
sodelovanje v organizacijah in mrežah na nacionalni in mednarodni ravni,
obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic.

Z namenom sledenja in udejanjanja aktivnosti zgoraj navedenih elementov na področju kakovosti bo
UP PEF tudi v letu 2014 začela ali nadaljevala z ukrepi in nalogami za doseganje ali ohranitev
kratkoročnih letnih ciljev na področju skrbi za kakovost, kot so natančneje prikazani v ustreznem
poglavju v nadaljevanju tega dokumenta.
UP PEF bo sledila tudi novi Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem 2014–2020.
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UP PEF
UP PEF razpolaga ( leto 2013) letno s prihodki v višini 3.464.499 EUR po denarnem roku, izkazuje pa
jih po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanašajo.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade na javno službo 99,96 %
prihodkov in na tržno dejavnost 0,04 % prihodkov.
Tabela 24: Pregled poslovanja po denarnem toku (prihodki, odhodki, sredstva, viri)

NAZIV KONTA
A.
1.
a.
b.
2.
B.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
C.

SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki za izvajanje javne službe
(skupaj)
Prihodki iz sredstev javnih financ
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu (skupaj)
SKUPAJ ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe
(skupaj)
Plače, prispevki in drugi izdatki
zaposlenim
Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe
Investicijski odhodki
Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti
javne službe
Odhodki od prodaje blaga in storitev na
trgu (skupaj)
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

Realizacija
2013

Delež %

3.464.499

100,00

3.463.367

99,96

1.819.422

52,53

1.643.945

51,54

1.132

0,04

3.270.092

100,00

3.269.989

99,99

2.507.150

76,67

739.220

22,61

23.619

0,71

0

0

103

0,01

194.407
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP PEF deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo
visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna
zakonodaja idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP in UP PEF. Pri svojem delovanju pa UP
PEF uporablja tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter
drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV,
63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - Odl.
US, 101/2013 - ZDavNepr),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 72/2003,
126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 - Skl. US, 68/2006, 121/2006, 1/2007 - Odl. US,
57/2007, 10/2008, 17/2008, 58/2008, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl. US, 48/2009, 91/2009, 107/2009 - Odl. US, 98/2009 - ZIUZGK, 13/2010, 59/2010, 85/2010,
94/2010 - ZIU, 107/2010, 35/2011 - ORZSPJS49a, 110/2011 - ZDIU12, 27/2012 - Odl. US,
40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 46/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 ZIPRS1415),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur. l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005
Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10,
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US:
U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009
Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Ur. l. RS, št. 21/2013),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur. l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.)),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur. l. RS, št. 12/1996
(23/1996 popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005,
98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US,
36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr.,
65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011,
34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
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Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012),
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: UI-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2,
139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16).
-

Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011),
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ur. l. RS,
št. 1/2010),
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010,
46/2012),
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012),
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 127/2004, 107/2008),
- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006),
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005),
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011),
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003),
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004),
- Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004).
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011).
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS; Ur. l. RS, št. 67/1993, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998
Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1,
63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16,
78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur. l. RS, št. 47/1998, št. 55/2003, 83/2003UPB1, 61/2006, 87/2011, in (97/2011 popr.)),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur. l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012).
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012),
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-

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS, št. 88/2010, 64/2012),
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006),
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998),
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008),
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012),
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur. l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010).

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012),
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011).
d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006,
112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A),
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005).
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, 56/2012),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 12/2005, 122/2006, 55/2011),
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011),
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008),
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/2006, 51/2008),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS,
št. 4/2011 (40/2011 popr.),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012),
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006),
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.)).
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e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015,
- Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013,
- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014,
- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije,
- Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013,
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013.
f) PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011),
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006,
21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012).
Interni pravni akti
Splošno
Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravila o povračilu stroškov
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
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Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja za zaposlene na Univerzi na Primorskem
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa

Kadrovsko področje
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
Študij
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
- Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
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Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem in Seznam področij za izvolitev v naziv
Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
- Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
- Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
- Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
- Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
Pravne podlage UP PEF
- Pravila o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
- Pravila o diplomi Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
- Pravilnik o priznanjih Univerze na primorskem, Pedagoške fakultete
- Pravilnik o volitvah organov Pedagoške fakultete
- Merila o sredstvih za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter izobraževanje zaposlenih
- Pravilnik o delovnem času na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti
- Pravilnik o vrednotenju dela Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in
- ostali interni pravni akti
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6. USMERITVE IN CILJI
6.1 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2014
Glavni letni cilji Univerze na Primorskem za leto 20141
Povečanje deleža vpisanih študentov v 1. letnike študijskih programov na UP
Izobraževalna
dejavnost

študijska
dejavnost

Odličnost v izobraževanju in ponudbi študijskih programov – inovativni študijski
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20)
Okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze

Vseživljenjsko
učenje

Urejeno normativno okolje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti (3. ukrep ReNPVŠ11-20)
Dvig znanstveno-raziskovalne in razvojne uspešnosti UP

Raziskovalno-razvojna dejavnost

Povečanje uspešnosti črpanja evropskih sredstev za raziskovalno-razvojno
dejavnost
Povečanje mednarodne mobilnosti zaposlenih (33. ukrep ReNPVŠ11-20)
Povečanje mednarodne mobilnosti študentov

Mednarodno sodelovanje

Povečanje števila tujih študentov, vpisanih za celotno obdobje študija na UP
Povečanje izvedbe študijskih vsebin, ki se izvajajo v tujem jeziku

Kakovost

Odličnost v izobraževanju in ponudbi študijskih programov - Transparentnost
generičnih kompetenc diplomantov UP (3. ukrep ReNPVŠ11-20)
Vzpostavitev sistema institucionalne in programske evalvacije

Kadri
Stvarno premoženje

Spremenjena organizacijska struktura podporne dejavnosti univerze (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)
Zagotovljene dodatne površine za izvajanje pedagoških, raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti univerze

1

V skladu s 5. členom pogodbe za leto 2014 (št. pogodbe 3330-14-500003, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014), ki sta jo podpisali
Univerza na Primorskem in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 13.12.2013, je Univerza na Primorskem pripravila:
- prilogo k pogodbi o financiranju za leto 2014 (dolgoročni cilji 2014-2015 in letni cilji 2014 v okviru ukrepov 3. in 33 iz
ReNPVŠ11–20),
- kratkoročne prednostne cilje Univerze na Primorskem v letu 2014, ki vključuje tudi letne cilje 2014 v okviru ukrepov 3. in 33
iz ReNPVŠ11–20.
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Podaljšanje akreditacije študijskim programom
UP PEF bo v letu 2014 začela z internimi postopki podaljšanja akreditacije študijskim programom, ki
jim poteče akreditacija septembra 2016. Ti programi so:
univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk,
univerzitetni študijski program 1. stopnje Edukacijske vede,
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja,
magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika,
magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje,
doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje.
S postopki podaljšanja akreditacije preko Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu bo UP PEF začela v študijskem letu 2014/2015.
Načrtovani novi študijski programi članice
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 nadaljuje s postopkom akreditacije novega študijskega programa
2. stopnje Socialna pedagogika in novega študijskega programa za izpopolnjevanje s področja
inkluzivne pedagogike.
Načrtovana razširitev študijskih področij
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 nadaljuje s postopkom širitve na študijsko področje umetnosti
(študijsko področje (21) umetnost v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja
(KLASIUS)).
Načrtovane nove dislocirane enote
UP PEF v letu 2014 načrtuje začetek postopka akreditacije dveh novih dislociranih enot, in sicer v
Škofji Loki in Novem mestu.
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2014/2015 v
primerjavi s študijskim letom 2013/2014
UP PEF v študijskem letu 2014/2015 načrtuje vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2013/2014.
Novost bo razpis novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika (ta bo
razpisan v primeru pravočasne akreditacije programa), pri katerem se predvideva 30 vpisnih mest za
izredni študij na sedežu fakultete. UP PEF za študijsko leto 2014/2015 prvič razpisuje tudi izredni
študij magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika na dislocirani enoti v
Ljutomeru (30 vpisnih mest)
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Zapolnitev razpisanih

Priprava analize

Ime kazalnika
Odstotni delež prvič

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Študijsko leto

Študijsko leto
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
trenda vpisa
študentov v 1. letnik.

Ime kazalnika
vpisanih študentov v
1. letnike

Izvajanje aktivnosti
povezovanja s
srednjimi šolami v RS
Priprava načrta
promocije in
učinkovita promocija v
RS.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013
2013/2014:

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
2014/2015:

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik:

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:

1. stopnja (redni): 169
(102,4 % vpis glede
na razpisana mesta);

1. stopnja (redni): 165
(102 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni):
187 (103,9 % vpis
glede na razpisana
mesta);

1. stopnja (izredni):
180 (103 % vpis glede
na razpisana mesta);

2. stopnja (redni): 110
(75,9 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 13
(11,8 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja (izredni): 11
(55,0 % vpis glede na
razpisana mesta).
Povečanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in
notranje študijske
izbirnosti med
članicami

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi
(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Posodobitve
akreditiranih študijskih
programov

Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
snovanju študijskih
programov in s tem
povezovanje različnih
znanstvenih disciplin.

Za posodobitev
študijskih programov
bodo pregledane
vsebine programa,
usvojene kompetence
diplomantov ipd.

2. stopnja (redni): 145
(80 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni):
140 (20 % vpis glede
na razpisana mesta);
3. stopnja: 24 (60 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Notranja študijska
izbirnost med
članicami

Študijsko leto
2012/2013:

Študijsko leto
2013/2014:

1,05 % delež
študentov 1. in 2.
stopnje, ki so opravili
vsaj en predmet na
drugi članici

9 % delež študentov
vseh treh stopenj , ki
so opravili vsaj en
predmet na drugi
članici UP.

Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP

2013: Število
akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
_2_

2014: Število
akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
_2_

2013/2014: izvaja se
_1_

2014/2015: izvaja se:
_2_

Št. akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah:
- 1. stopnja: 3

Na podlagi notranje
evalvacije so
posodobljene vsebine
_9_ študijskih
programov :

- 2. stopnja: 4

- 1. stopnja: 3

- 3. stopnja: 2

- 2. stopnja: 4

Akreditirani študijski
programi 2013

- 3. stopnja:2

Komentar
Iz tabele je razvidno, da UP PEF načrtuje podobno zasedenost vpisnih mest v okviru študijskih
programov 1. stopnje, v okviru študijskih programov 2. stopnje pa povečanje vpisa (s študijskim letom
2014/2015 razpisuje izvedbo izrednega študija magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Inkluzivna pedagogika tudi na dislocirani enoti Ljutomer).
UP PEF načrtuje povečan vpis tudi na 3. stopnji.
Notranja študijska izbirnost med članicami je v študijskem letu 2012/2013 predstavljala 1,05%
študentov 1. in 2. stopnje, ki so opravili vsaj en predmet na drugi članici. Ciljna vrednost kazalnika za
7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

32

Obrazec LPD 2014 UP PEF
študijsko leto 2013/2014 je povečati delež notranje izbirnosti na 9 % (delež študentov vseh treh
stopenj, ki bodo opravili vsaj en predmet na drugi članici UP).
UP PEF ima v letu 2013 akreditirana dva interdiscipinarna programa z UP FHŠ, in sicer Študijski
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja italijanščine. V študijskem letu 2013/2014 izvaja le Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, v študijskem letu 2014/2015 pa bo UP PEF prvič
izvajala tudi Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine.
UP PEF redno posodablja vsebine študijskih programov, zato bo tudi v letu 2014 izvedla posodobitve
vsebin akreditiranih študijskih programov.
Kazalniki: Kazalniki načrtovanja študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel
tabele).
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7.1.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Načrtovani novi programi za izpopolnjevanje.
V postopku priprave je nov študijski program za izpopolnjevanje s področja inkluzivne pedagogike.
Načrt izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja.
V študijskem letu 2013/2014 UP PEF izvaja tri programe za izpopolnjevanje izobrazbe (Študijski
program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje) in ponuja v izvedbo več posodobitvenih programov. Posodobitveni programi se
bodo izvajali le v primeru odobritve in sofinanciranja MIZŠ, ter ob zadostnem številu prijav.
UP PEF bo v študijskem letu 2014/2015 razpisala štiri študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje,
b. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,
c. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine in
d. Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
UP PEF bo tudi v letu 2014 nadaljevala z izvajanjem Pedagoško-andragoškega usposabljanja za
visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem.
UP PEF bo v letu 2014 ponovno organizirala posvet z vodstvenimi in strokovnimi delavci iz vzgojno
izobraževalnih zavodov v zvezi z izvedbo pedagoške prakse v okviru akreditiranih študijskih
programov.
Tabela 24: Pregled načrtovanih aktivnosti

Študijsko leto 2012/2013

NAČRT
Študijsko leto 2013/2014

Število
izvedenih
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Število
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Študijski programi za izpopolnjevanje

1

56 (9)

3

87 (7)

Deli študijskega programa

/

/

/

/

Posamezni predmeti

/

/

12

0 (0)

Program nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju

1

29 (0)

13

0 (0)

Poletne/ zimske šole

/

/

3

67 (67)

Tečaji, seminarji, delavnice

1

15 (0)

1

20 (19)

Predavanja in druge javne prireditve

/

/

/

/

Konference

/

/

/

/

Tabori

/

/

/

/

SKUPAJ

3

100 (9)

32

174 (93)

Vrsta programa aktivnosti VŽU

Opomba: *Podrobnejši opis aktivnosti se nahaja v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost, tabela 1B_VŽU.

Komentar
V študijskem letu 2013/2014 UP PEF izvaja poleg študijskega programa za izpopolnjevanje
Pedagoško-andragoško izobraževanje tudi dva nova študijska programa za izpopolnjevanje (Študijski
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program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško
izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje).
UP PEF dela akreditiranega študijskega programa v letu 2013/2014 ne bo izvajala.
UP PEF izvaja na podlagi razpisov MIZŠ programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za šolsko leto 2013/2014 je ministrstvo
odobrilo izvedbo 13 posodobitvenih programov, vendar jih bo UP PEF izvajala le v primeru
zadostnega števila prijav in sofinanciranja MIZŠ.
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 načrtuje izvedbo treh poletnih šol, in sicer:
a. Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov,
b. Slika v mediju in digitalna tvorba,
c. Vzgoja kritičnega državljanstva.
Poletne šole se bodo izvajale v okviru projekta UP IN SVET.
UP PEF je za študijsko leto 2013/2014 načrtovala izvedbo delavnice Glasba na petih črtah. Omenjeno
delavnico z 20 udeleženci (19 je bilo študentov UP PEF) se je izvedlo v začetku študijskega leta
2013/2014.
Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni
v prilogah (Excel tabele).
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7.2 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Povečanje števila
vrhunskih znanstvenih
objav

Izboljšanje uspešnosti
pridobivanja projektov
in sredstev ARRS

Povečanje števila
prijav in pridobljenih
projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število vseh
znanstvenih objav s
podpisom UP

83

100

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS

18

19

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS na
raziskovalca

0,3

0,33

Odstotni delež
raziskovalcev, ki
objavlja znanstvene
objave v revijah SCI,
SSCI in A&HCI

18,33%

20%

Število prijav

Skupaj 1, od tega:

Skupaj 1, od tega:

Temeljni: 1

Temeljni: 1

Aplikativni: 0

Aplikativni: 0

Podoktorski: 0

Podoktorski: 0

Skupaj 0, od tega:

Skupaj 1, od tega:

Temeljni: 0

Temeljni: 1

Aplikativni: 0

Aplikativni: 0

Podoktorski: 0

Podoktorski: 0

Skupaj 0, od tega:

Skupaj 16.000 EUR,
od tega:

Ime kazalnika

Število pridobljenih
projektov

Povečanje
financiranja
raziskovalne
dejavnosti iz sredstev
ARRS

Skupna vrednost vseh
projektov sprejetih v
financiranje za
koledarsko leto

Temeljni: 0
Aplikativni: 0
Podoktorski: 0

Temeljni: 16.000 EUR
Aplikativni: 0
Podoktorski: 0

Razvijanje človeških
virov za podporo
raziskovanju in
znanosti

Povečanje števila
mladih raziskovalcev

Število mladih
raziskovalcev, ki jih
financira ARRS

1

1

Povečanje števila
podoktorskih
raziskovalcev

Število podoktorskih
raziskovalcev, ki jih
financira ARRS

0

0

Povečanje števila
študentov vključenih v
raziskovalne in druge
oblike projektnega
oziroma strokovnega
dela

Število študentov
vključenih v
raziskovalne projekte
po stopnja in področju
študija

3. stopnja Edukacijske
vede: 4

3. stopnja Edukacijske
vede: 4

3. stopnja Zgodnje
učenje: 4

3. stopnja Zgodnje
učenje: 4

Število študentov
vključenih v druge
oblike projektnega
oziroma strokovnega
dela po stopnja in
področju študija

0

0

Spodbujanje
vključevanja
raziskovalcev v

Število tujih gostujočih
raziskovalcev, ki bodo
prišli raziskovat

0

0

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

36

Obrazec LPD 2014 UP PEF
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Povečanje prenosa
znanja in inovacij

Povečanje prihodkov
od sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
in pravic intelektualne

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število raziskovalcev,
ki bodo odšli
raziskovat na
visokošolski zavod v
tujino

0

0

Spodbujanje
prijavljanja
raziskovalcev UP in iz
tujine v okviru
programa »Marie
Skłodowska-Curie
Actions” in drugih
štipendijskih shem

Št. štipendij »Marie
Skłodowska-Curie
Actions”

0

0

Št. drugih štipendij

0

0

Spodbujanje
prijavljanja na
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne projekte

Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020

- ˂ 1.000.000 EUR: 0

- ˂ 1.000.000 EUR: 0

- ˃ 1.000.000 EUR: 0

- ˃ 1.000.000 EUR: 0

Višina sredstev
pridobljenih projektov
v okviru EU Obzorje
2020

0 EUR

0 EUR

Število pridobljenih
projektov v okviru
operativnih programov
in drugih programov
EU

0

1

Sredstva iz
pridobljenih projektov
v okviru operativnih
programov in drugih
programov EU

0 EUR

20.000 EUR

Število projektnih
prijav, ki niso bila
sprejeta v financiranje
in dosegajo več kot
polovico največjega
možnega števila točk
v posameznem
recenzijskem
postopku

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 0

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 0

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 0

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 0

Število vloženih
nacionalnih in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popoln
preizkus patente
prijave

0

0

Število odobrenih
patentov (prodaja in
prihodki iz licenciranja
patentov)

0

0

Število prodanih
patentov

0

0

Število inovacij

0

0

(Razvojni) projekti z
gospodarstvom

0

0

Odstotni delež
prihodkov pridobljenih
iz pravic intelektualne
lastnine v vseh
prihodkih

0

0

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
programe izmenjave

Ime kazalnika
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
lastnine

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika
Sredstva od
sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
v vseh prihodkih

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

0

0

Komentar
UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja
(vzgojno-izobraževalni zavodi – šolami in vrtci). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter
znanstvenih sprememb UP PEF v projektih oblikuje nove, sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti.
Raziskovalni programi: V letu 2013 je UP PEF, kot partner, nadaljevala z izvajanjem raziskovalnega
programa, ki ga sofinancira ARRS, Jeziki in kulture Afrike in Azije in ga konec leta tudi uspešno
zaključila. Poleg tega je pridobila še raziskovalni program Raziskovanje učenja in poučevanja v
sodobni družbi, ki je bil ponovno odobren za sofinanciranje za nadaljnja štiri leta. V letu 2014 bo UP
PEF nadaljevala z izvajanjem omenjenega programa.
Temeljni projekti: UP PEF je v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem temeljnega projekta 800 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in
razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in
zdravstvu pri katerem sodeluje kot partner. V letu 2014 UP PEF načrtuje nadaljevanje izvajanja
omenjenega projekta ter pridobitev še enega temeljnega raziskovalnega projekta.
Mednarodni projekti s področja raziskovanja in drugi nacionalni projekti: V okviru programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 je UP PEF v letu 2013 kot soizvajalka nadaljevala
z izvajanjem projekta Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na
čezmejnem območju. V letu 2014 UP PEF načrtuje nadaljevanje izvajanja omenjenega projekta ter
pridobitev novega projekta iz sredstev Evropskega socialnega sklada v kolikor bo objavljen ustrezen
razpis.
Znanstvene konference: UP PEF bo v letu 2014 organizirala 10. znanstveni sestanek z mednarodno
udeležbo na temo Izobraževanje za 21. stoletje – Ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega
bo UP PEF v letu 2014 sodelovala pri organizaciji 5. mednarodne znanstvene konference ”Inclusion in
preschool and elementary school” Contemporary Approaches to Inclusive Education, ki bo potekala v
Sremski Mitrovici.
Mladi raziskovalci: UP PEF je imela v letu 2013 eno mlado raziskovalko, ki bo tudi v letu 2014
nadaljevala delo na UP PEF. Poleg tega UP PEF načrtuje pridobitev še enega mentorja mlademu
raziskovalcu.

Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
umetniško delovanje
in ustvarjanje ter za
pripravo in
sodelovanje na
umetniških dogodkih.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 11, od tega

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 13, od tega

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 2,

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 52,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 5,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 53,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 14,

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 3.

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 25.

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

16

76.

Spodbujanje in
omogočanje prijav
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
sodelovanje na
natečajih, za prijave
na razpise za
nagrade, za
sodelovanje na
festivalih, …

Število umetniških
dosežkov

Skupaj 5,od tega:

Skupaj 1,od tega:

- na nacionalni ravni:
2

- na nacionalni ravni:
17

- na mednarodni
ravni: 3

- na mednarodni
ravni: /

Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali predstavitve

12

28

Spodbujanje
študentov za
umetniško ustvarjanje
znotraj študijskega
procesa UP PEF in
izven njega.

Število izvedenih
umetniških del s
področja umetnosti, ki
jih v preteklem
koledarskem letu
izkazujejo študenti

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 4, od tega

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 4, od tega

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0,

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: /,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 49,

- vrhunski dosežek v

- vrhunski dosežek v

Ime kazalnika
Število izvedenih
umetniških del s
področja umetnosti, ki
jih v preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev.
Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela.
Sodelovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev na
natečajih, razpisih,
festivalih, …

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja študentov v
okviru študijskih

2

Razstave, režije.
Razstave, režija, dramaturgija, strokovno vodenje in izvedba festivala Kamišibaj, Orfomanija (državno srečanje)
4
Razstava na Dunaju.
5
Poletna šola Slika v mediju in digitalna tvorba. Režija.
6
Režija, leposlovno delo, slikanica za slepe in slabovidne, glasbena delavnica, pogovor in okrogla miza, avtorska glasba.
7
24. Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, Zagorje ob Savi.
8
Nominacije s področja gledališča.
9
Razstava študentov v registrirani galeriji. Udeležba na zborovskem tekmovanju. Primorska poje.
3
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
dejavnosti.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

mednarodnem
prostoru: 0,

mednarodnem
prostoru: /,

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 3.

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: /.

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

77

5810.

Navezovanje stikov
na področju umetnosti
znotraj nacionalnega
univerzitetnega
prostora.

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
nacionalni ravni

Skupaj 8, od tega:

Skupaj 11, od tega:

- Izobraževalne
institucije: 2

- Izobraževalne
institucije: 311

- Druge institucije: 6

- Druge institucije: 812

Navezovanje stikov
na področju umetnosti
s tujimi univerzami na
mednarodni ravni.

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
mednarodni ravni.

Skupaj 1, od tega:

Skupaj 3, od tega:

- izobraževalne
institucije: 1

- izobraževalne
institucije: 313

- druge institucije: /

- druge institucije: /

Število umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica.

Skupaj: 108, od tega

Skupaj: 82, od tega

- Režija: 2

- Režija: 3

- Dramaturgija: 2

- Dramaturgija: 2

- Avtorska glasba: 1

- Avtorska glasba: 1

- Glasbene priredbe: 2

- Glasbene priredbe: 0

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
20, glasbene: 40,
plesne: 0

- Leposlovno delo: 1

Ime kazalnika

Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela
študentov.

Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Vzpostavitev
partnerskih povezav s
kulturnimi
organizacijami na
nacionalni in
mednarodni ravni.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov za
sodelovanje na
umetniških dogodkih.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov.
Sofinanciranje
izvedbe umetniških
dogodkov.

- Koncerti: 4
- Razstave: 12
- Druge prireditve: 15
- Bienale: 0
- Umetniške
delavnice: 7
- Okrogla miza,
pogovori: 3

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
3,
glasbene: 30,
plesne: 0
- Koncerti: 4
- Razstave: 11
- Druge prireditve: 22
- Bienale: 114
- Umetniške
delavnice: 2
- Okrogla miza,
pogovori: 2

Komentar

10

Likovna razstava študentov, razstava lutk, lutkovni nastopi, glasbeni nastopi. Predavanje na temo sodobne glasbe.
Delavnica intuitivne glasbe. Glasbena pravljica.
11
UL, UM, GŠ Koper
12
JSKD RS, Društvo ArtNetLap (društvo za povezovanje znanosti in umetnosti), Društvo prijateljev mladine Koper, Obalne
galerije, Lutkovno gledališče Ljubljana, Hiša otrok in umetnosti, TV Slovenija, Gledališče Koper.
13
Sveučilište Jurija Dobrile, Pula; Sveučilište u Rijeci; Universita di Trieste, Faculta di Formazione.
14
Prvi lutkovni bienale in srečanje pevskih zborov pedagoških fakultet.
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Kratkoročni cilji umetniške dejavnosti UP PEF so usmerjeni v nadaljnje razvijanje in kakovostno
delovanje na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene umetnosti, z upoštevanjem sprejete
Strategije delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020 in
Vizije razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020. V ospredju je dvig ravni
kakovosti umetniških dogodkov. Tako, v primerjavi z letom 2014, UP PEF načrtuje več mednarodno
odmevnih dogodkov, kot so na primer sodelovanje na lutkovnih festivalih, razstave na Dunaju in v
Trstu ter gostovanje uveljavljenega glasbenika. UP PEF načrtuje tudi povečanje ciljnih vrednosti
umetniškega delovanja visokošolskih učiteljev. Pomemben korak k uveljavljanju umetnosti na UP PEF
bo narejen na glasbenem področju, s sodelovanjem na različnih srečanjih in tekmovanjih na
nacionalni ravni. Umetnost dobiva svoje mesto tudi na študijskem področju inkluzivne pedagogike in
dela z otroki s posebnimi potrebami. Na nacionalni ravni UP PEF načrtuje razstave in leposlovna dela
za slepe in slabovidne.
UP PEF načrtuje nova sodelovanja s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami na nacionalni in
mednarodni ravni. Izveden bo lutkovni in glasbeni bienale kot srečanje in izmenjava umetniškega
ustvarjanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov pedagoških fakultet. Pomembna oblika
promocije umetnosti bodo tudi okrogle mize in delavnice na temo sodobne glasbe in vizualne
umetnosti.
UP PEF bo kot partnerica kandidirala na razpisih za umetniške projekte. Načrtovane so tudi
nominacije za nagrade na področju uprizoritvene umetnosti. UP PEF bo spodbujala študente k večji
vključenosti v kulturno dogajanje z izvajanjem izbirnih predmetov s področja umetnosti. Na ta način bo
umetnost še bolj vtkana v družbeno-kulturno okolje in v vse ravni vzgojno-izobraževalnega delovanja
UP PEF.
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7.4 MEDNARODNO SODELOVANJE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
– visokošolski učitelji
in sodelavci in
strokovni sodelavci
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Spodbujanje
vključevanja
zaposlenih v
programe izmenjave
(promocija):
- Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU –
Erasmus
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
zaposlenih v okviru
programa VŽUErasmus
- Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Spodbujanje
vključevanja
študentov v programe
izmenjave
(promocija):
- Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
študentov v okviru
programa VŽUErasmus ter za
sredstva Javnega
sklada RS
- Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti

Povečanje števila tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
študija na UP

Promocija študija na
UP za tuje študente:
- Oblikovanje
strategije promocije v
tujini,

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Študijsko leto
2012/2013 skupaj 5,
od tega

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 8,
od tega

- VŽU-Erasmus: 5

- VŽU-Erasmus: 8

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi: 0

Študijsko leto
2012/2013 skupaj 1,
od tega

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 5,
od tega

- VŽU-Erasmus: 1

- VŽU-Erasmus: 5

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi: 0

Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Študijsko leto
2012/2013: 0

Študijsko leto
2013/2014: 1

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

Študijsko leto
2012/2013: 5

Študijsko leto
2013/2014: 4

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Študijsko leto
2012/2013 skupaj 6,
od tega

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 13,
od tega

- VŽU-Erasmus: 6

- VŽU-Erasmus: 13

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi: 0

Število diplomantov, ki
so v času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

4

4

Število tujih študentov,
ki opravijo del študija
na UP

Študijsko leto
2012/2013 skupaj 9,
od tega

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 12,
od tega

- VŽU-Erasmus: 9

- VŽU-Erasmus: 12

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi: 0

Sodelovanje članic UP
v programu CEEPUS

0

1

Število tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP

Študijsko leto
2013/2014: 37

Študijsko leto
2014/2015: 52

Ime kazalnika
Število visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

Število tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP

- Posodobitev spletne
strani z ažuriranimi
vsebinami v tujem
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
jeziku

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Študijsko leto
2013/2014::

Študijsko leto
2014/2015::

1. stopnja: 29

1. stopnja: 39

2. stopnja: 2

2. stopnja: 3

3. stopnja: 6

3. stopnja: 10
Študijsko leto
2013/2014: 0

Izvajanje aktivnosti
povezovanja s
srednjimi šolami v
tujini. za povečanje
deleža vpisanih
študentov v 1. letnike
študijskih programov
na UP

Število vpisanih tujih
študentov v 1. letnike

Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku

Izvedba predmetov v
tujem jeziku

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku

Študijsko leto
2012/2013: 0

Izvajanje
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Priprava in izvedba
študijskih vsebin v
obliki VTI

Št. študijskih
programov (in delov
študijskih programov)
v drugi državi glede
na obliko izvedbe VTI

Študijsko leto
2013/2014: 0

Študijsko leto
2014/2015: 0

Povečati število
mednarodnih
projektov s področja
izobraževanja

Nadaljevanje dela na
obstoječih
mednarodnih projektih
s področja
izobraževanja s
poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na mednarodne
razpise

Število prijav projektov

5

3

Število projektov
odobrenih v
financiranje

3

1

Študijsko leto
2014/2015: 0

Komentar
UP PEF bo v letu 2014 okrepila mednarodno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo.
Povečala bo mobilnost visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v okviru programa Vseživljenjsko učenje
- Erasmus. V letu 2014 namerava okrepiti tudi sodelovanje s sorodnimi fakultetami, predvsem v okviru
nove programske sheme Erasmus+ (2014–2020), v okviru katere mora na novo skleniti vse bilateralne
sporazume.
Načrtovana mobilnost visokošolskih učiteljev, ki bodo sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči predavatelji v letu 2013/2014, je 8. Na UP PEF naj bi iz tujih univerz prišlo 5 visokošolskih
učiteljev.
Načrtuje se, da bo 13 študentov UP PEF na tuji partnerski univerzi opravljalo del študijskih obveznosti
v okviru iztekajoče se programske sheme VŽU/Erasmus, 3 študenti pa bodo v tujini opravljali prakso.
Pričakuje pa se približno enako število prihodov tujih študentov na UP PEF, in sicer 12 tujih študentov,
ki naj bi na UP PEF opravili del svojih študijskih obveznosti.
Na UP PEF je bilo v študijskem letu 2013/2014 vpisanih 37 tujih študentov. Gre predvsem za
državljane Republike Italije in državljane držav, nastalih iz republik bivše skupne države. V prihodnje
UP PEF načrtuje večji vpis tujih študentov, in sicer 52 .

Pri mednarodnih projektih s področja izobraževanja je UP PEF nadaljevala z izvajanjem projektov, ki
jih je pridobila v preteklih letih, in sicer: V okviru programa vseživljenjskega učenja (Gruntvig) je UP
PEF nosilka projekta Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People. Prav tako v
okviru programov vseživljenjskega učenja je UP PEF soizvajalka projekta European Policy Network on
School Leadership (EPNoSL) in BALANCE- Health Coaching for Adult Education Professionals. V letu
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2013 je v okviru istega programa pridobila še projekt Lingu@network ter dva projekta iz sredstev
Evropskega socialnega sklada, katerih nosilka je Univerza na Primorskem, in sicer Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti delovanja UP ter UP IN SVET. V letu 2014 UP PEF načrtuje nadaljevanje
izvajanja vseh navedenih projektov in pridobitev še enega mednarodnega projekta.
Zaradi specifike študijskih programov, ki jih izvaja UP PEF (pedagoški), se posamezne predmete leteh izvaja le v slovenskem jeziku. Izjema so seveda predmeti tujih jezikov.
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Knjižnična dejavnost Skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF obsega nabavo knjižničnega
gradiva – monografij, strokovnih in znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in
vodenje bibliografij zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali
individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in
storitev.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
Knjižnica UP FM in UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi
učitelji in sodelavci ob odobritvi predstojnikov oddelka, dekana ali druge upravičene osebe glede na vir
sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
Tabela 25: Uporabniki knjižnice
Število v letu 2013

Načrtovano število za leto 2014

1.825

1.550

Študenti – dodiplomski, izredni

47

220

Študenti – podiplomski

274

370

1

0

1.034

240

Upokojenci

1

0

Tuji državljani

/

0

Uporabniki
Študenti – dodiplomski, redni

Srednješolci
Zaposleni

Drugi uporabniki
542
250
Opomba: V preteklih letih je skupna knjižnica UP FM in UP PEF vodila evidenco vseh vpisanih članov knjižnice, zato v poglavju
Tabela 28: Uporabniki knjižnice vrednosti odstopajo, saj je marca 2013 skupna knjižnica UP FM in UP PEF izbrisala zapise
članov, ki v letu dni do dne izpisa niso obiskali knjižnice in se jim je s tem status iz aktivnega člana spremenil v neaktivnega, kar
je potrebno storiti v skladu z 21. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. členom Zakona o knjižničarstvu. V naslednjih
dokumentih, ki sledijo Letnemu programu dela UP PEF za leto 2013 in se nanašajo na delo in organizacijo skupne knjižnice UP
FM in UP PEF, bodo upoštevani novi, popravljeni podatki o aktivnih uporabnikih. Nove vrednosti so nižje, načrtovanemu številu
za leto 2013 so osnova aktivni uporabniki po izbrisu neaktivnih v mesecu marcu 2013. Pričakovano je, da se bodo ponovno
vpisovali tudi nekateri člani, ki so bili v preteklem letu neaktivni zaradi različnih razlogov (pavziranje, uporaba drugih knjižnic v
kraju bivanja, …) in bodo tako ponovno postali aktivni.

Komentar
V letu 2013 so baze Knjižnice UP FM in UP PEF po fazah prehajale v skupne baze UP UK. Kot
posledica združitve baz podatkov, posegov v baze zaradi razrešitev duplikatov članov, poravnave
terjatev članov, brisanja neaktivnih članov, urejanja kategorij članov, urejanja finančnih terjatev ter
opomb članov ter vpisa novih članov v že združeni fazi, so ponekod vidna odstopanja pri načrtovanju
in realizaciji uporabnikov v letu 2013 (Tabela 27: Uporabniki knjižnice). Verjetno je, da bo v letu 2014 –
po optimizaciji vseh podatkov v združenih bazah ter po izzvenelih učinkih prehoda iz okolja COBISS2
v okolje COBISS3 in v združene baze – stanje v številkah prikazano na drugačen način, ki bo bliže
podobno načrtovanemu za leto 2013.
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7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
To poglavje izpolnjuje samo članica Univerza na Primorskem, Študentski domovi.
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7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Uspešna promocija
vpisa

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Povečanje obiska na
informativnih dnevih
Povečanje
prepoznavnosti
študijske ponudbe
Predstavitve študijske
ponudbe na srednjih
šolah

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega študija

Študijsko leto
2013/2014: 343

Študijsko leto
2014/2015: 350

Število dijakov na
informativnih dnevih
podiplomskega študija

Študijsko leto
2013/2014: 67

Študijsko leto
2014/2015: 80

Število sodelovanj na
študijskih sejmih

Študijsko leto
2013/2014: skupaj 2,
od tega

Študijsko leto
2014/2015: skupaj 2,
od tega

- v Sloveniji: 1

- v Sloveniji: 2

- v tujini: 1

- v tujini: 2

Število predstavitev
študijske ponudbe na
srednjih šolah

Študijsko leto
2013/2014: 0

Študijsko leto
2014/2015: 5

Ime kazalnika

Krepitev sodelovanja
s srednjimi šolami

Povečana
prepoznavnosti in
odmevnosti
raziskovalnih
rezultatov in uspehov

Povečanje promocije
znanstvenoraziskovalnih uspehov
v javnosti

Število objav v medijih
o rezultatih
raziskovanja

5

3

Število predstavitev
raziskovalnih
rezultatov in uspehov
širši javnosti

0

1

Povečana promocija
mednarodne
mobilnosti

Izboljšanje
informiranja o
mobilnosti

Število organiziranih
predstavitev primerov
dobrih praks
mednarodne
mobilnosti

2

2

Organizacija
predstavitev primerov
dobrih praks
mobilnosti za študente
in zaposlene

Komentar
UP PEF bo v letu 2014 na večini področji obdržala izhodiščne vrednosti kazalnikov iz leta 2013, in
sicer na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja. Vrednosti
bo okrepila le na področju povečanja prepoznavnosti podiplomskih študijskih programov. Na področju
izobraževalne dejavnosti fakulteta načrtuje za 20 % povečati delež potencialnih študentov, ki se bodo
udeležili informativnih dni za podiplomski študij. Za delež dijakov in drugi zainteresiranih kandidatov, ki
se bodo udeležili informativnih dni za dodiplomski študij, se ne načrtuje povečanja, ker se predvidoma
ne bodo povečala vpisna mesta. Posledično fakulteta namerava povečati aktivno udeležbo na sejmih,
na katerih se predstavlja predvsem podiplomske študijske programe. Fakulteta načrtuje povečanje
udeležbe na sejmih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer v Italiji, predvsem v Trstu in Gorici.
UP PEF namerava v sodelovanju s svojimi strokovnimi službami povečati število objav v lokalnih in
nacionalnih medijih s področja izobraževalne in umetniške dejavnosti. Za število objav v medijih o
rezultatih raziskovanja se ne pričakuje povečanja, ker se načrtuje večje število projektov. Poleg tega
fakulteta ne načrtuje večjega števila organiziranih predstavitev primerov dobrih praks mednarodne
mobilnosti, saj je to področje za študente UP PEF zaradi specifike študija in opravljanja obvezne
prakse manj primerno. UP PEF bo poleg navedenih aktivnosti na letni ravni organizirala še številne
kulturne in umetniške dogodke, ki se bodo večinoma odvijali v okviru Tedna UP PEF.
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7.8 NACIONALNO POMEBNE NALOGE
Pedagoška fakulteta ne izvaja nobene nacionalno pomembne naloge v skladu s 47. členom Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011 in 34/2011 Odl. US in 64/2012) zato ne izpolnjuje tega poglavja.
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP PEF
Letni program interesnih dejavnosti študentov UP PEF za leto 2014 je bil sprejet na 2. dopisni seji
Študentskega sveta UP PEF, ki je potekala 10. marca 2014.
Letni program interesnih dejavnosti je sestavni del Letnega programa dela članice.
Pregled kratkoročnih ciljev

Izvedba športnih
aktivnosti za
promocijo zdravega
načina življenja

Udeležba na kulturnih
prireditvah

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število izvedenih
športnih aktivnosti

2013: 2

2014:2

Število organiziranih
obiskov kulturnih
prireditev

2013: 0

2014: 1

Število izvedenih
družabnih aktivnosti

2013: 4

2014: 6

Ime kazalnika

Organizacija športnih
aktivnosti:
-

organizacija
pohoda za
študente UP PEF

-

tekmovanje
študentov UP
PEF v različnih
športih (ženska
odbojkarska
ekipa in moška
ekipa v futsalu) v
univerzitetni ligi
UP

Organizacija obiska
na kulturnih
prireditvah:
-

Izvedba družabnih
aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Brezplačen obisk
gledališke
predstave v
Gledališču Koper

Organizacija
družabnih aktivnosti:
- »Brucovanje« v
študijskem letu
2013/2014
- »Spoznavni žur« v
študijskem letu
2014/2015
- organizacija piknika
v naravi za študente
in zaposlene na UP
PEF
- organizacija
enodnevnega izleta
študentov v
Gardaland
- organizacija obiska
bowlinga za študente
- organizacija zabave
v večernih urah v
izbranem baru
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Izvedba promocijskih
dejavnosti

Izvedba
izobraževalnih srečanj

Izvedba promocijskih
dejavnosti:
-

pozdrav in
predstavitev UP
PEF študentom
na prvi študijski
dan

-

pozdrav in
predstavitev UP
PEF študentom
na prvi
informativni dan.

Organizacija
izobraževalnih
srečanj:
-

-

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število izvedenih
promocijskih
dejavnosti

2013: 0

2014: 2

Število izvedenih
izobraževalnih srečanj

2013: 0

2014: 2

Ime kazalnika

predavanja za
študente o prvi
pomoči za otroke
predavanje o
uporabi
interaktivne table

Komentar
V letu 2014 je glavni cilj ŠS UP PEF večja vključenost študentov v obštudijske dejavnosti na UP PEF.
Cilj se bo dosegal z izvajanjem različnih dejavnosti, ki bodo zanimive tako za športno-aktivne
študente, bolj kulturno usmerjene in tudi za študente z željo po dodatnih znanjih na njihovem
kariernem področju. Prav tako je cilj doseči večjo povezanost študentov UP PEF s ŠS UP in jih
spodbudili k večji aktivnosti pri organizaciji nadaljnjih dogodkov.
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7.10 DEJAVNOST UNIVERZITETNEGA KARIERNEGA CENTRA
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Priprava pravnih
podlag za
vzpostavitev Alumni
cluba UP PEF.

Ime kazalnika
Število članov Alumni
kluba članice UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

0

0

UP PEF nima Alumni club-a, zato za leto 2014 načrtuje pripravo pravnih podlag za vzpostavitev letega.
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7.11 DRUGA DEJAVNOST
7.11.1 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
V skladu s kadrovsko in finančno strukturo je UP PEF za izdajanje znanstvenih monografiji in drugih
publikacij sklenila dogovor o sodelovanju z Univerzitetno založbo Annales. Z UP ZRS, pri katerem
deluje infrastrukturna enota Univerzitetna založba Annales, je bil tako sklenjen dogovor o
zagotavljanju storitev te založbe za potrebe izdajanja tiskanih medijev – znanstvenih monografskih
zbirk in znanstvenih periodičnih publikacij. Tako je bila izoblikovana posebna zbirka Annales Ludus za
znanstvene in strokovne monografije in Annales Ludus Manualis za visokošolke učbenike, v okviru
katerih je UP PEF v letu 2013 izdala več monografij.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izdajanje znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Število izdanih
znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Skupaj: 5, od tega:

Skupaj: 11, od tega:

- znanstvene
monografije: 5

- znanstvene
monografije: 7

- znanstvene revije
(izdane številke): 0

- znanstvene revije ( v
soizdajanju: 4
številke, od tega ena
dvojna

- zborniki znanstvenih
konferenc: 0
- druge znanstvene
publikacije: 0

- zborniki znanstvenih
konferenc: 0
- druge znanstvene
publikacije: 0

Izdajanje strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo

Število izdanih
strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Število izdanih
učbenikov in drugih
študijskih gradiv

Skupaj: 0, od tega:

Skupaj: 1, od tega:

- strokovne
monografije: 0

- strokovne
monografije: 1

- strokovne revije
(izdane številke): 0

- strokovne revije
(izdane številke):0

- zborniki strokovnih
konferenc: 0

- zborniki strokovnih
konferenc: 0

- druge strokovne
publikacije: 0

- druge strokovne
publikacije: 0

Skupaj: 1, od tega:

Skupaj: 3, od tega:

- učbeniki:1

- učbeniki: 1

- druga študijska
gradiva: 0

- druga študijska
gradiva: 2

Promocija publikacij
Univerze na
Primorskem

Priprava predstavitev
in katalogov

Število udeležb na
sejmih in
predstavitvah

1

1

Povečanje
odmevnosti
elektronskih publikacij
z objavo v prosto
dostopnih spletnih
zbirkah

Dokončanje
postopkov za sprejem

Število zbirk

1

1
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Komentar
UP PEF načrtuje v letu 2014 izdajo sedmih znanstvenih monografij, in sicer:
- prof. dr. Majda Cencič: Učitelj reflektivni praktik ali spodbujanje refleksije učiteljev,
- izr. prof. dr. Dejan Hozjan: Izobraževanje za 21. stoletje – Ustvarjalnost v vzgoji in
izobraževanju,
- izr. prof. dr. Dejan Hozjan: Aktivnosti učencev v učnem procesu,
- doc. dr. Andraž Teršek: Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo,
- doc. dr. Darjo Zuljan: Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja,
- doc.dr. Sonja Starc: Meaning-making Processes in Text,
- mag. Janez Drobnič: Poklicna vzgoja in orientacija oseb s posebnimi potrebami kot dejavnik
večje socialne integracije.
Poleg tega UP PEF načrtuje izdajo naslednjega gradiva:
- izr. prof. dr. Dejan Hozjan, mag. Marko Strle: Pogled na inkluzijo skozi prakso (strokovna
monografija),
- izr. prof. dr. Bogdana Borota, dr. Alenka Kovačič: Dejavnosti glasbenega opismenjevanja,
- dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič: Priročnik za opravljanje prakse (študijsko gradivo).
V letu 2014 načrtuje UP PEF v sodelovanju z UM PEF izdajo 4 številk znanstvene revije Revija za
elementarno izobraževanje.

7.10.2 UNIVERZITETNI VRTEC

Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP.

Izvedba aktivnosti za
začetek delovanja
univerzitetnega vrtca
(iskanje primerne
pravno-organizacijske
oblike za delovanje
vrtca, priprava
strokovnega
programa in
poslovnega načrta
vrtca ter iskanje
primernih prostorov za
delovanje vrtca)

Ime kazalnika
Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

2013: 0

2014: 1

Komentar
UP PEF si je v letu 2013 kot enega izmed kratkoročnih letnih ciljev zadala vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem oziroma izvedbo aktivnosti, ki bi vodile k začetku
delovanja univerzitetnega vrtca v letu 2014. Konec leta 2012 je bila imenovana delovna skupina za
pripravo Projekta za ustanovitev Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem. Delovna skupina je v
letu 2013 izpeljala nekatere naloge. Tako je izvedla anketo, s katero je bil ugotovljen interes za
vključitev otrok zaposlenih in študentov UP v univerzitetni vrtec, ter pripravila analizo rezultatov le-te.
Poleg tega sta bila pripravljena osnutka strokovnega programa vrtca in poslovnega načrta vrtca,
izvedena pa so bila tudi delovna srečanja na katerih so bili pridobljeni podatki o ustanavljanju in
delovanju nekaterih vrtcev v Republiki Sloveniji, ki so jih ustanavljali javni zavodi in druge pravne
osebe.
S pomočjo strokovnih služb UP PEF je bila narejena analiza možnih pravno-organizacijskih oblik za
organiziranje vrtca z vidika postopka in načina organiziranja le-tega ter seveda z vidika nadaljnjega
delovanja vrtca. Glede na izbrano obliko je seveda potrebno izpeljati postopke za ustanovitev oziroma
7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

53

Obrazec LPD 2014 UP PEF
organiziranje teh organizacijskih oblik pravnih oseb ali enot le-teh in pridobiti soglasja, ki jih
predvidevajo zakonski in podzakonski akti. Z možnimi pravno-organizacijskimi oblikami, postopki za to
in predvidenimi termini izvedbe postopkov je bilo seznanjeno tudi vodstvo Univerze na Primorskem.
Za rešitev vprašanja, ki se nanaša na organizacijsko obliko vrtca, in za zagotovitev prostorov za
delovanje le-tega, so v letu 2013 potekali številni razgovori tako z vodstvom Univerze na Primorskem,
s predstavniki Mestne občine Koper in tudi z vodstvi nekaterih vzgojno-izobraževalnih zavodov s
sedežem na območju Mestne občine Koper.
Ne glede na prizadevanja vodstva UP PEF kot tudi vodstva UP in ob sodelovanju predstavnikov
Mestne občine Koper v letu 2013 niso bili najdeni ustrezni prostori za delovanje vrtca. Ker prostori niso
bili zagotovljeni, se ni pristopilo k pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev
le-teh z namenom začetka delovanja vrtca.
V povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorov v letu 2013 ni bilo niti končnega dogovora o
najprimernejši pravno-organizacijski obliki vrtca, saj je predvideno, da bi izvajanje programa
predšolske vzgoje za dva oddelka financirala Mestna občina Koper, ki pa te obveznosti v trenutnih
razmerah ni pripravljena prevzeti. Tako so bile aktivnosti prenesene v leto 2014.
Na podlagi vsega navedenega UP PEF tudi v letu 2014 planira ustanovitev Univerzitetnega vrtca UP
oziroma izvedbo aktivnosti za začetek delovanja univerzitetnega vrtca. Tako se bo tudi v letu 2014
iskalo primerno pravno-organizacijsko obliko za delovanje vrtca, dokončalo priprava strokovnega
programa in poslovnega načrta vrtca ter iskalo primerne prostore za delovanje vrtca.
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7.12 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Večja uspešnost
študija

Ime kazalnika
Prehodnost po
stopnjah študija

Trajanje študija po
stopnjah študija

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

1. stopnja:88,34 %

1. stopnja:88,80 %

Visokošolski študij:
87,5%

Visokošolski študij:
88,0%

Univerzitetni študij:
89,19%

Univerzitetni študij:
89,50%

2. stopnja: 89,47 %

2. stopnja: 90%

3. stopnja:89,29%

3. stopnja: 75,50%

1. stopnja: 3,5

1. stopnja: 3,28

Visokošolski študij:
3,39

Visokošolski študij: 3

Univerzitetni študij:
3,61
2. stopnja:3,09

Univerzitetni študij:
3,55
2. stopnja: 2,55
3. stopnja:3,4

3. stopnja: 3,48
Nadgraditi sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP.

Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje

Odzivnost študentov
na anketiranje

Skupaj 34,51%, od
tega:
- 1. stopnja: 34,43 %
- 2. stopnja: 26,40 %

Skupaj 40 %, od tega:
- 1. stopnja: 40 %
- 2. stopnja: 31 %
- 3. stopnja: 36 %

- 3. stopnja: 30,56 %
Število tutorjev
učiteljev

17

17

Število tutorjev
študentov

3

5

Število uporabnikov
tutorstva med študenti
(tutorandi).

Ni podatka.

Ni podatka.

Zagotavljanje enakih
možnosti študija za
študente s posebnimi
potrebami in drugim
statusom
(usposabljanje za delo
s študenti s posebnim
potrebami in drugim
statusom)

Število izvedenih
delavnic /
usposabljanj za delo
s študenti s posebnim
potrebami in drugim
statusom

/

/

Število udeležencev
za delo s študenti s
posebnim potrebami
in drugim statusom

/

Študenti večine
študijskih programov
UP PEF.

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov

/

1

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Število konferenc,
posvetov in delavnic,
okroglih miz in drugih
dogodkov s področja
kakovosti

/

2

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in
študenti.

Nadgraditev sistema
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

UP PEF ne načrtuje
izvedbe takih
delavnic/
usposabljanj, saj se
študente seznani s to
temo v okviru študija.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Spodbujanje razvoja
zaposlenih

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Skladno s Pravilnikom
o evalvaciji priprava
samoevalvacijskega
poročila članic in UP.

Samoevalvacijsko
poročilo članice in UP

2013: 1

2014: 1

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
usposabljanje in
izobraževanje

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 24,

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 32

Strokovno
usposabljanje: 5

Strokovno
usposabljanje: 10

Krajša usposabljanja
in tečaji: 60

Krajša usposabljanja
in tečaji: 32

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: ni podatka.

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: ni podatka.

Sobotno leto: /

Sobotno leto: /

Opomba: Podrobni
podatki so v xcl.
preglednici.

Opomba: Podrobni
podatki so v xcl.
preglednici.

Skupaj 3, od tega:

Skupaj 6, od tega:

- pedagoška odličnost:
0

- pedagoška odličnost:
1

- znanstvena
odličnost: 0

- znanstvena
odličnost: 0

- druge nagrade: 3

- druge nagrade: 5

Izvedba anketiranja: /

Izvedba anketiranja:

V letu 2013 UP PEF ni
izvedla anketiranja
zaposlenih.

UP PEF v letu 2014
načrtuje izvedbo
anketiranja
zaposlenih.

Število podeljenih
nagrad

Anketiranje
zaposlenih

Komentar
Kratkoročni letni cilji UP PEF v letu 2013 na področju skrbi za kakovost so razvidni iz podrobnih
preglednic tega poglavja.
Iz podatkov je razvidno, da se odstotek prehodnosti razlikuje glede na stopnjo študijskega programa in
način študija (redni/izredni). Tako je na študijskem programu 1. stopnje na visokošolskem študiju
prehodnost 87,5%, na univerzitetnem je prehodnost višja in sicer 89,19%. Skupna prehodnost 1.
stopnje študija je 88,34%.
Na študijskih programih 2. stopnje je prehodnost na rednem študiju 88,17%, pri izrednem pa 93,33%
oz. skupna prehodnost na 2. stopnji študija 89,47%.
Prehodnost izrednih študijskih programov 3. stopnje je 89,28%.
Trajanje študija na UP PEF se v letu 2013 razlikuje glede na stopnjo študija in sicer je povprečno
trajanje študija na 1. stopnji 3,5 leta, na 2. stopnji 3,09 in na 3. stopnji 3, 48 leta.
UP PEF pričakuje, da bodo študenti na 1. stopnji zaključili študij v 3,28 leta, na 2. stopnji v 2,55 leta ter
na 3. stopnji študija v 3,4 leta.
Kot v preteklih letih bo UP PEF tudi v letu 2014 izvedla študentsko anketo, kjer si bo prizadevala za
večjo odzivnost anketirancev – študentov.
UP PEF spodbuja tako učiteljsko kot študentsko tutorstvo. Pri sledenjem ni tako uspešna, saj se kljub
vztrajnemu promoviranju tutorstva s strani zaposlenih in Študentskega sveta UP PEF na razpis za
tutorje študente, pripravljen v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem,
prijavi premalo kandidatov. Tako se razpis vsako leto ponovi, vendar se na oba razpisa skupno prijavi
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le nekaj kandidatov. Če se prijavi več kot en kandidat, ki se ga imenuje za tutorja, Senat UP PEF v
skladu z zgoraj navedenim pravilnikom imenuje tudi koordinatorja tutorjev študentov. Kljub temu
neformalno tutorstvo študentov višjih letnikov posameznih študijskih programov študentom nižjih
letnikov na UP PEF deluje, prav zato študentje ne čutijo potrebe po formalnem urejanju njihovega
samoumevnega delovanja.
UP PEF v letu 2014 ne načrtuje izvedbe delavnic/ usposabljanj za delo s študenti s posebnim
potrebami in drugim statusom, saj se študente seznani s temo dela z osebami s posebnimi potrebami
v okviru študija. UP PEF ima namreč v okviru večine študijskih programov akreditiranih več predmetov
na temo oseb s posebnimi potrebami, poleg tega izvaja tudi študijski program usmerjen v to tematiko
(podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika).
UP PEF bo v sodelovanju z Rektoratom UP pripravila analizo zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov
UP PEF.
Določeni posveti in delavnice bodo lahko organizirani na ravni UP, v tem primeru jih UP PEF ne bo
izvedla. Sicer pa UP PEF letno pripravlja več dogodkov (znanstvene sestanke, okrogle mize, ipd.), ki
vključujejo tudi teme s področja kakovosti. V letu 2014 bo UP PEF izvedla 1 mednarodni znanstveni
sestanek in vsaj eno okroglo mizo, katerih vsebine bodo vključevale tudi teme s področja kakovosti.
UP PEF bo tudi v letu 2014, skladno s Pravilnikom o evalvaciji Univerze na Primorskem, pripravila
samoevalvacijsko poročilo.
UP PEF izvaja izobraževanja za zaposlene (formalna, neformalna, v delovnem okolju, …), prav tako
pa delavce tudi napotuje na druga formalna in neformalna izobraževanja. V letu 2014 se bodo
zaposleni udeležili krajših usposabljanj, ki so pogoj za zasedbo delovnih mest (strokovno
usposabljanje iz Varstva pri delu in požarne varnosti, izobraževanje in izpit iz Splošnega upravnega
postopka). Z uveljavitvijo ZUJF-a, ki omejuje sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi,
dodatna izobraževanja ne bodo izvedena.
UP PEF je, skladno s Pravilnikom o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem, predlagala
podelitev 1 nagrade za pedagoško odličnost in 2 drugih nagrad (za Zlato plaketo UP in Svečano listino
UP). UP PEF predvideva, da bo v letu 2014 podelila tudi 3 dodatne nagrade, skladno s Pravilnikom o
priznanjih Pedagoške fakultete.
Sklep Senata UP predvideva, da naj bi članice začele izvajati anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ki bi
jo morale vse članice UP izvajati na podlagi Pravilnika o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na
Univerzi na Primorskem, ko bo UP članicam zagotovila ustrezno informacijsko podporo. Ker UP te že
več let ni zagotovila, se je vodstvo UP PEF odločilo, da bo v letu 2014 izvedlo anketo o zadovoljstvu
zaposlenih v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja (CRJM), ki deluje v okviru UP
ZRS.
Glede na navedeno bo UP PEF na področju skrbi za kakovost tudi v letu 2014 nadaljevala zastavljeno
delo iz preteklih let, z manjšimi izboljšavami.
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8. KADROVSKI NAČRT
V tabeli Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 in načrt za leto
2014 je prikazano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2013 in predvideno število novih zaposlitev
na dan 31. 12. 2014. V nadaljevanju tabele je prikazano še število pogodbenih sodelavcev v letu 2013
in predvideno število pogodbenih sodelavcev v letu 2014. Na koncu tabele je naveden še povprečni
plačni razred na dan 31.12. 2013 in na dan 31.12.2014.
Pri tolmačenju tabele Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 in
načrt za leto 2014 je potrebno upoštevati, da so v stolpcih število zaposlenih v osebah, upoštevani le
matični delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z UP za delo na UP PEF. Le-ti so v številčnih
enotah upoštevani le enkrat, in sicer kot visokošolski učitelji ali sodelavci oziroma znanstveni delavci
ali raziskovalni sodelavci. Stanje v FTE-jih je vezano na njihovo zaposlitev (pedagoška oziroma
raziskovalna obremenitev, ki je opredeljena s pogodbo o zaposlitvi). V stolpcih število zaposlenih v
odstotkih so navedeni tudi odstotki zaposlitev delavcev, ki so matični na drugih članicah UP.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da so pri znanstvenih delavcih in raziskovalnih sodelavcih navedeni
samo tisti pedagoški delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje znanstvenoraziskovalnega dela na določenem raziskovalnem programu oziroma projektu. Vsi pedagoški delavci
pa kljub temu, da nimajo v pogodbi o zaposlitvi posebej opredeljenega znanstveno-raziskovalnega
dela, to delo vseeno opravljajo, saj je le-to nujno potrebno za njihov strokovni razvoj in napredovanje.
V letu 2014 se na UP PEF planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število
vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 je bilo 109 oseb oziroma 86,84 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se
planira zmanjšanje na 107 oseb, kar je zmanjšanje za 1,8 %, oziroma na 88,70 FTE, kar je povečanje
za 2,1 %. V to število so vštete tudi predvidene dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in zaradi
nadomeščanja zaposlenih na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka, ki ne
predstavljajo dodatnega stroška dela. V letu 2013 je bilo teh oseb 6 FTE. Tudi v letu 2014 se planira
povečanje števila zaposlenih in FTE-jev zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2014
koristile pravico do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka in nadaljnjih bolniških
odsotnosti.
V letu 2014 se na UP PEF planira zmanjšanje števila zaposlenih visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na dan 31. 12. 2013 je bilo 81 oseb oziroma 57,93
FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se planira zmanjšanje na 78 oseb, kar je zmanjšanje za 3,7 %, oziroma
na 58,76 FTE, kar pa je povečanje za 1,4 %.
V letu 2014 se na UP PEF planira zmanjšanje števila zaposlenih visokošolskih učiteljev primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih visokošolskih učiteljev na dan 31. 12. 2013 je bilo 59 oseb
oziroma 43,31 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se planira zmanjšanje na 56 oseb, kar je zmanjšanje za 5
%, oziroma na 43,53 FTE, kar je povečanje za 0,5 %.
V letu 2014 se na UP PEF planira ohranjanje števila zaposlenih visokošolskih sodelavcev v primerjavi
s preteklim letom. Število vseh zaposlenih visokošolskih sodelavcev na dan 31. 12. 2014 tako ostaja
22 oseb. Na dan 31. 12. 2014 pa se planira povečanje št. oseb v FTE iz 14,62 FTE na dan 31. 12.
2014 na 15,23 FTE, kar je povečanje za 4 %.
V letu 2014 je predvidena prerazporeditev in dodatna obremenitev visokošolskih učiteljev. Predvidena
je dodatna obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter prerazporeditev devetih visokošolskih
učiteljev v višje pedagoške nazive. Realizacija se načrtuje z novim študijskim letom, torej oktobra
2014.
V letu 2014 so predvidene tudi tri upokojitvi visokošolskih učiteljev. Delovne obveznosti bodo
prerazporejene in dodatno bodo obremenjeni drugi visokošolski učitelji. Na nezasedena delovna
mesta niso predvidene nove zaposlitve.

8. KADROVSKI NAČRT

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

58

Obrazec LPD 2014 UP PEF
UP PEF planira v letu 2014 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev plačna skupina H v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2013 je 1 oseba oziroma z 2,96 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se planira 1 oseba ter 2,54 FTE,
kar pomeni da ostaja število nespremenjeno, in 2,54 FTE pa pomeni zmanjšanje za 14 %, iz naslova
prenehanja določenih raziskovalnih projektov tekom leta 2014.
Podatki, ki prikazujejo sodelovanje na podlagi pogodb obligacijskega prava zajemajo visokošolske
učitelje oziroma sodelavce, ki opravljajo pedagoško obveznost na rednem študiju na podlagi
sklenjenih podjemnih pogodb ali pogodb o avtorskih delih in niso zaposleni na UP PEF ali na drugih
članicah UP. UP PEF ima sklenjene pogodbe o avtorskih delih in podjemne pogodbe z sedemnajstimi
visokošolskimi učitelji in s šestimi visokošolskimi sodelavci - asistenti. Ker gre za delo na rednem
študiju, stroški podjemnih pogodb in pogodb o avtorskem delu bremenijo proračunska sredstva.
V letu 2014 se na UP PEF planira povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s preteklim
letom. Število vseh pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2013 je 23 oseb, od tega 17 visokošolskih
učiteljev in 6 visokošolskih sodelavcev, oziroma 8,36 FTE. Na dan 31. 12. 2014 se planira 25 oseb s
9,91 FTE. Gre za povečanje števila oseb, ki bodo opravljale delo preko avtorskih del in podjemnih
pogodb zaradi prerazporeditve dela in dodatnih obremenitev zaposlenih zaradi nadomeščanja delavk
na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka. Število FTE se bo povečalo za
18,5 % FTE.
Iz tabele Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2013 in načrt za leto
2014 je razvidno, da so na UP PEF v letu 2014 predvidene tri zaposlitve novih nepedagoških delavcev
za polni delovni čas in ena zaposlitev iz krajšega delovnega časa v polni delovni čas ter tri
razporeditve na drugo delovno mesto. Prav tako so tudi v nadalje predvidene zaposlitve nepedagoških
delavcev zaradi nadomeščanja delavk, ki bodo odšle na porodniški dopust oziroma dopust za nego in
varstvo otroka, ter zaradi daljše bolniške odsotnosti.
UP PEF v letu 2014 načrtuje povečanje števila zaposlenih nepedagoških delavcev v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 je 26 oseb oziroma z 25,25 FTE. V to
število sta všteta dva laboranta, ki sta uvrščena v plačno skupino J in opravljata laborantska dela za
potrebe študijskega procesa. Na dan 31. 12. 2014 se planira povečanje števila oseb na 27 oziroma
26,70 FTE, kar pomeni povečanje števila za 3,8%.
V službi za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF prijavlja in pridobiva
vse večje število mednarodnih in nacionalnih projektov in vse večje število mednarodnih izmenjav, kar
posledično povečuje obseg dela in terja predvsem vse večjo odgovornost, ki jo prevzema javna
uslužbenka za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje. Javna uslužbenka
prevzema vse vedno zahtevnejša dela in naloge s področja znanstveno-raziskovalnega dela. Zaradi
vsega navedenega in zaradi potrebe po zasedbi delovnega mesta Vodje službe za znanstvenoraziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF, bo javna uslužbenka prerazporejena na
zahtevnejše delovno mesto vodje službe. Sproščeno delovno mesto bi ostalo nezasedeno, saj bi
javna uslužbenka opravljala dela in naloge obeh delovnih mest. Prerazporeditev ne povečuje števila
zasedenosti delovnih mest.
UP PEF že vrsto let planira novo zaposlitev na delovnem mestu Vodje finančno-računovodske službe
UP PEF. Kljub varčevalnim ukrepom vlade, ki omejujejo tudi zaposlovanje, se UP PEF ponovno
srečuje z dejstvom, da za načrtovano in odgovorno finančno poslovanje fakultete nujno potrebuje
novo zaposlitev v Finančno-računovodski službi. Delavec, ki bo zasedel to delovno mesto bo moral
imeti dolgoletne izkušnje predvsem na finančnem področju, saj bo svetoval vodstvu UP PEF o pravilni
prerazporeditvi in uporabi finančnih sredstev ter ga nenehno seznanjal s finančnim stanjem fakultete.
Opozarjal bo na možne finančne nepravilnosti in vzpostavil sistem obvladovanja tveganj, ločevanja
prihodkov po virih, izoblikoval razdelilnike stroškov in uredil organizacijo delovanja finančnoračunovodske službe. Zaposlitev bi bila realizirana v prvi polovici leta 2014 v primeru, da ne bi bila
izvedena reorganizacija finančno-računovodskih služb na ravni UP. Stroški dela za to delovno mesto
bodo nov strošek za fakulteto, vendar nujno potreben za bolj pregledno finančno poslovanje fakultete.
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Za učinkovito in nemoteno delo v Tajništvu fakultete bo potrebna nova zaposlitev. Tako je predvidena
nova zaposlitev na novem delovnem mestu Pomočnik Tajnika članice VII/2. Potrebna je specializacija
in reorganizacija pravnega področja, saj je tajnik članice preobremenjen s svojim področjem dela ter
sodelovanjem v organih članice (Senat UP PEF, Upravni odbor UP PEF, Študentski svet UP PEF,..) in
organih univerze (Upravni odbor UP, Statutarna komisija UP, delovne skupine UP,..). Novo zaposleni
bo prevzel del nalog, ki jih opravlja Tajnik fakultete, predvsem sestavljanje raznih pogodb, pravnih
mnenj, odločb, sklepov in drugih pravnih aktov. Novo zaposleni bo v sodelovanju s pristojnimi
službami UP pomagal pri sestavi novih pravnih aktov ter pri spremembah in dopolnitvah že obstoječih
pravnih aktov na UP PEF. Nova zaposlitev je nujno potrebna zaradi nemotene izvedbe in delovanja
pravnega področja. Stroški dela za delovno mesto Pomočnik Tajnika članice VII/2 bodo dodatni
strošek za fakulteto, ki se bodo krili iz neproračunskih virov sredstev.
Delavec zaposlen na delovnem mestu Samostojni strokovni delavec za mednarodno sodelovanje bo
prerazporejen med pedagoške delavce, kot visokošolski sodelavec – asistent. Delavec bo prevzel
delo zaposlene, ki se bo v letu 2014 upokojila. Na sproščeno delovno mesto bomo razporedili delavca,
ki trenutno opravlja delo v kadrovski službi in nadomešča delavko na porodniškem dopustu oziroma
dopustu za nego in varstvo otroka. Prerazporeditev ne bo povečala števila delovnih mest.
V Službi za izobraževanje UP PEF se izkazuje potreba po novem strokovnem delavcu. Potreba po
zaposlitvi nove osebe se izkazuje že nekaj časa, ob predvidenem povečanem obsegu dela pa je ta
nujno potrebna. Povečan obseg dela se predvideva zaradi novih študijskih programov, ki jih UP PEF
že izvaja oz. bo izvajala, zaradi vse več aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja, razvojnih
načrtov UP PEF (Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF in Alumni cluba UP PEF) in zaradi
predvidene širitve na novo študijsko področje (umetnost) – širitev področja je v zaključnem delu
postopka. UP PEF tudi redno posodablja obstoječe in pripravlja nove študijske programe ter programe
za izpopolnjevanje, za kar je potrebna administrativna podpora. Stroški zaposlitve bi bili kriti iz
neproračunskih virov sredstev. Predvidena nova zaposlitev Samostojnega strokovnega delavca za
študijske zadeve se planira z junijem 2014.
V skupni knjižnici UP PEF in UP FM je opazen velik porast uporabe knjižničnih storitev (povečano
število študentov UP PEF), povečanje zahtevkov za vodenje osebne bibliografije, naročanje
knjižničnega gradiva in urejanja baz podatkov za prehod v UK UP, ... V skupni knjižnici je v letu 2014
predvidena upokojitev zaposlene Knjižničarke, ki je zaposlena na UP FM. UP PEF ima zaposleno
javno uslužbenko na delovnem mestu Knjižničar. Javna uslužbenka, ki zaseda to delovno mesto
uveljavlja pravice iz 48., 48.a, in 48.b člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in
tako dela polovični delovni čas. UP PEF ima za pomoč pri dopolnjevanju delovnih ur od polovičnega
delovnega časa do polnega delovnega časa zaposleno javno uslužbenko za krajši delovni čas od
polnega. Zaradi zgoraj navedenih razlogov UP PEF načrtuje zaposlitev zaposlene osebe, ki zaseda
delovno mesto Knjižničar za polni delovni čas. Predvidena nova zaposlitev se planira z julijem 2014.
V prvi polovici leta 2014 na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka odhaja tudi javna
uslužbenka na delovnem mestu Samostojna strokovna delavka VII/1 za dodiplomski študij – izredni
študij. V drugi polovici leta 2014 je predvideno nadomeščanje delavke, ki pa ne bo povečalo obsega
delovnih mest in potrebnih sredstev za to delovno mesto.
Zaposlena samostojna strokovna delavka VII/1 za študentske zadeve je v letu 2013 pridobila višjo
stopnjo strokovne izobrazbe. Zaposlena bo na drugo delovno mesto v višji plačni razred - Samostojna
strokovna delavka VII/2 za študentske zadeve. S tem bo zaposlena prevzela zahtevnejša dela in
naloge. Opravljala bo tehnične preglede zaključnih del na vseh stopnjah študija s podrobnejšim
metodološkim pregledom.
Predvideva se še zaposlitev na delovnem mestu Vzdrževalec. UP PEF nujno potrebuje osebo, ki bi
opravljala vzdrževalna dela v stavbi. Vzdrževalec je primarno potreben za vzdrževanje funkcionalnosti
objekta vključno s širokim naborom del in nalog predvsem tehnične narave ter drugih zahtevnih
specializiranih del, kot so npr. vzdrževanje strojnih in elektronskih naprav. Poleg navedenega je
potreba po zaposlitvi vzdrževalca na UP PEF nujna tudi zaradi organizacije in spremljanja del zunanjih
izvajalcev popravil, sodelovanja pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem celotnega objekta
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ter skrbi za optimalno funkcionalnost objekta zlasti ob koncih tedna skozi celo leto, ko poteka
pedagoški proces za izredne študente. Stroški zaposlitve bi bili kriti iz neproračunskih virov sredstev.
UP PEF namerava kljub zaposlovanju novega nepedagoškega kadra pri tem ravnati gospodarno.
UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2014 upoštevala ukrepe Vlade RS in skušala čim bolj
racionalizirati procese dela, vendar v mejah, ki bodo še omogočali učinkovito in nemoteno delovanje
fakultete.
Sredstva za vse zaposlitve so zagotovljena iz proračunskih sredstev, iz sredstev Evropskih strukturnih
skladov, sredstev ARRS in drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe.
Fakulteta ima v svoji viziji trajnostni razvoj, v katerem predvideva vedno večji delež finančnih sredstev
pridobljenih iz neproračunskih virov financiranja.
V tabeli Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov je prikazano število visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo pedagoško delo na študijskih programih na podlagi pogodb
obligacijskega prava - podjemnih pogodb oziroma pogodb o naročilu avtorskih del. Prikazane
vrednosti ne vključujejo povračil stroškov – npr. stroškov prihoda na kraj opravljanja pedagoških
obveznosti.
Ločeno so prikazani podatki za redni študij na 1. in 2. stopnji, ki se financirajo iz proračunskih sredstev
za izvajanje izobraževalne dejavnosti in podatki za izredni študij na 1., 2. in 3. stopnji, ki se financirajo
iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe.
Število izvajalcev po stopnjah se razlikuje od skupnega seštevka, saj nekateri visokošolski učitelji in
sodelavci izvajajo svojo obveznost na študijskih programih vseh stopenj.
Na 3. stopnji študijskih programov, ki se izvajajo le kot izredni študij se glede na realizirano porabo
stroškov za leto 2013, predvideva v letu 2014 povečanje stroškov dela zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev, ki se krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin.
V prihodnje se načrtuje minimalno povečanje števila in stroškov podjemnih pogodb in pogodb o
naročilu avtorskih del, saj bo z izvajanjem študijskega programa 2. stopnje na novi dislocirani enoti in
posledično povečanjem števila študentov potreba po pogodbenem delu dodatnih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev narasla. Poleg tega bo z izvajanjem študijskega programa 2. stopnje rednega
študija večina zaposlenih delavcev že izpolnila obseg delovne obveznosti, določene v pogodbi o
zaposlitvi, zato bo potrebno zaposlene z izvajanjem študijskega programa 2. stopnje na novi
dislocirani enoti dodatno obremeniti. Tako bodo ti visokošolski učitelji lahko izvajali obveznosti na
izrednem študiju samo na podlagi pogodb obligacijskega prava.
Tudi v letu 2014 se na UP PEF planira povečanje števila zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev
v primerjavi s preteklim letom 2014. Število vseh zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalec se bo
povečalo zaradi polne obremenjenosti zaposlenih in nadomeščanja odsotnosti delavk, ki koristijo
porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Na dan 31. 12. 2013 je izvajalo redne študijske
programe 12 zunanjih in 9 zaposlenih pogodbenih izvajalcev. Predvideno je, da bo v letu 2014 redni
študij izvajalo 25 zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev.
Izplačila na podlagi pogodb za izvajanje pedagoških obveznosti na rednem študiju se financirajo iz
proračunskih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti, medtem ko se izplačila za izvajanje
pedagoških obveznosti na izrednem študiju krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe –
šolnin.
V letu 2014 je predvidena upokojitev treh visokošolskih učiteljev. UP PEF bo zaradi določil ZUJF, ki
ureja področje upokojevanja, prenehala sodelovati s tremi javnimi uslužbenci. Na njihova delovna
mesta se ne predvideva novih zaposlitev, saj bo pedagoška obveznost razdeljena na že zaposlen
pedagoški kader ter enega prerazporejenega nepedagoškega delavca, ki že sedaj opravlja dela
asistenta za krajši delovni čas. Pedagoške obremenitve vseh upokojenih javnih uslužbencev se bodo
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porazdelile med pedagoškim kadrom, ki ima z UP sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in
tako niso predvidene nove zaposlitve.
Večina stroškov zaposlitev zaposlenih na UP PEF se krije iz proračunskih sredstev za izvajanje
rednega študija, preostanek se krije iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin ter ostalih
virov- ARRS, sredstva EU.
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9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
Podatke o gradnji, obnovi in nakupu nepremičnin bodo za Letni program dela UP za leto 2014
pripravile službe Rektorata UP na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih dokumentov
UP. Dodatno UP PEF načrtuje v nadaljevanju navedene aktivnosti na tem področju.
Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca UP - izdelava projektne in investicijske
dokumentacije
V letu 2013 UP PEF ni realizirala v svojem programu dela načrtovanega kratkoročnega cilja izdelave
projektne in investicijske dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca UP. V
letu 2013 namreč niso bili zagotovljeni prostori za začetek delovanja univerzitetnega vrtca, za katere
bi se lahko izdelalo projektno in investicijsko dokumentacijo za preureditev in za začetek izvajanja
nove dejavnosti. UP PEF načrtuje, da bodo v letu 2014 nadaljevale že pričete aktivnosti za
zagotovitev prostorov za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca UP. V DIIP dokumentacije se bodo
presojale vse možne potencialne lokacije, kot tudi možne pravno-organizacijske oblike z namenom
začetka delovanja vrtca, kot tudi pridobitvi potrebnih soglasij s strani pristojnih občinskih in državnih
organov. Izbrana varianta pa bo optimalna z vidika meril in njihovih utemeljitev. V tem trenutku je
ocenjena vrednost investicije okvirno 100.000,00 EUR, notranje opreme 50.000,00 EUR, strošek
dokumentacije predvidoma 12.500,00 EUR. Viri in model financiranja bodo opredeljeni v dokumentu
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga bodo pripravile strokovne službe UP in ne bo
predstavljal dodatnega stroška.
V letu 2013 je bila načrtovana priprava projektne in investicijske dokumentacije, katere strošek naj bi
znašal 12.500,00 EUR in naj bi ga UP PEF krila iz lastnih virov. Odločitev vodstva UP PEF je, da se
zgoraj navedeni letni cilj poskuša realizirati v letu 2014, seveda ob pogoju, da bo v sodelovanju z
vodstvom Univerze na Primorskem, Mestne občine Koper ali druge osebe javnega ali zasebnega
sektorja prišlo do evidentiranja primernih prostorov oziroma lokacije za realizacijo tega cilja.

9.2 NAKUP OPREME
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2014, ne glede na dejstvo, da morebiti ne bo na razpolago
namenskih proračunskih sredstev v ta namen, planirana nabavo nujno potrebne opreme. Tako je
predvidela nujno potrebne nabave, kjer so v skladu z navodilom Rektorata UP, kot viri sredstev
planirani lastni viri. Poudarjamo pa, da bo v letu 2014 realiziranih toliko predvidenih nabav opreme,
kolikor bo za to na razpolago virov sredstev. Nabava opreme, ki v letu 2014 zaradi omejenih virov ne
bi bila realizirana, bi se prenesla v leto 2015.
Vse v nadaljevanju evidentirane potrebe po nabavi opreme izhajajo tudi iz dejstva, da z rastjo in
razvojem fakultete, ko se izvajajo dodatni študijski programi in se posledično tudi povečuje število
študentov, prihaja do vedno večje prostorske stiske, obrabe obstoječe računalniške in pohištvene
opreme ter šolskih učil in pripomočkov. Tako je nujna posodobitev oziroma zamenjava dotrajane
računalniške opreme ter nabava učil in drugih učnih pripomočkov za potrebe izvajanja pedagoškega
procesa UP PEF.
Oprema – šolska učila, oprema učilnic
UP PEF predvideva, da bo v letu 2014 realizirala nabavo šolskih učil ter pripomočkov, ki jo je
predvidela v svojih letnih programih dela že več let zaporedoma, pa zaradi omejenih sredstev za
nabavo opreme ta ni bila realizirana. Tako se tudi v letu 2014 predvideva predvsem nabava učnih
pripomočkov za področje naravoslovja, tehnike, geografije, glasbe in športa, saj fakulteta že daljše
obdobje ni nabavljala novih učil, potrebe pedagoškega procesa na študijskih programih UP PEF pa so
zelo raznolike in zahtevne. Hkrati se ponudba tovrstne opreme prilagaja novostim, ki jih prinaša čas,
zato veliko učil tudi zastara in se obrabi. Potrebe po dodatnih nabavah opreme se pojavljajo tudi
zaradi izvajanja študija na dislociranih enotah fakultete, na katere je potrebno voziti določene
9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2014

63

Obrazec LPD 2014 UP PEF
didaktične in druge pripomočke. Vrednost te opreme je predvsem zaradi opreme na področju športa v
letu 2014 ocenjena na 16.500,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF zagotovila iz lastnih virov.
Poleg tega bodo nabavljeni nekateri sodobni pripomočki za izvajanje študijskega procesa s pomočjo
informacijske tehnologije, ki se sicer uporabljajo v predavalnicah za potrebe študijskega procesa
(digitalne kamere, skenerji, računalniki za predavalnice, zvočniki, zmogljivejši projektorji). Ta oprema
je bila zaradi specifičnosti uvrščena v rubriko računalniške opreme, kar bo razvidno iz pojasnil v
nadaljevanju.
Oprema – drugo pohištvo
Glede na skromne prostorske pogoje, s katerimi razpolaga UP PEF, se sprotno pojavljajo potrebe po
preurejanju prostorov, s tem pa potreba po dopolnjevanju pisarniškega pohištva oziroma preurejanju
obstoječe postavitve pisarniške opreme. V letu 2014 se načrtuje nabava kovinskih arhivskih regalov
za potrebe postavitve arhiva, nabava miz in dodatnih konferenčnih stolov za dopolnitev obstoječega
pohištva v atriju fakultete ter preureditev omar v recepciji UP PEF. Skupna vrednost teh nabav je
planirana v višini 2.200,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF zagotovila iz lastnih virov.
Računalniška oprema
V okviru nabav računalniške opreme so se pričakovano pojavile največje potrebe po nabavi opreme.
Načrtuje se nabava več računalnikov, tako namiznih delovnih postaj z monitorji, kot prenosnih in
tabličnih računalnikov z ustrezno opremo za visokošolske učitelje in sodelavce ter nepedagoške
delavce. Planirana je tudi nabava dveh večfunkcijskih naprav in poslovnega optičnega čitalca.
Ocenjena vrednost te opreme je 19.000,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF zagotovila iz lastnih virov.
Drugo
V tem delu je UP PEF načrtovala nabavo konvektorjev za nadgraditev sistema ogrevanja v drugem
nadstropju stavbe, zamenjavo dotrajane klimatske naprave za računalniške strežnike, nabavo
zmogljivejšega uničevalca dokumentov, nakup digitalne kamere za snemanje dogodkov UP PEF,
nabavo namiznih pisarniških svetilk za delovna mesta, ki so premalo osvetljena, nabava dodatnih
zatemnitvenih rolojev za predavalnice in nekaj drobnega inventarja za potrebe vzdrževanja stavbe.
Vrednost te opreme je ocenjena na 7.000,00 EUR.

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP PEF v letu 2014 planirala več posegov investicijskega vzdrževanja, od tega enega iz namenskih
proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje, druga dva pa iz lastnih sredstev. Tako je
predvidela v nadaljevanju navedene posege investicijskega vzdrževanja.
Prilagoditev prostorov za dostop invalidom do pritličja stavbe
UP PEF je v letu 2014 predvidela poseg investicijskega vzdrževanja, v okviru katerega bi se izvedlo
prilagoditev prostorov za dostop invalidom do pritličja stavbe z namestitvijo klančine in nadstreška nad
vhodna vrata v stavbo fakultete ter prilagoditev ženskih in moških sanitarij v pritličju stavbe za invalide.
S tem posegom bi bili za gibalno ovirane osebe dostopni vsaj prostori pritličja stavbe in sanitarije v
pritličju. Za prihodnja leta pa se lahko planiralo posege, s katerimi se tudi gibalno oviranim osebam, ki
uporabljajo invalidske vozičke, omogočilo dostop do prvega in drugega nadstropja stavbe z
namestitvijo dvigal oziroma elevatorjev za invalidske vozičke.
V letu 2014 načrtovani posegi investicijskega vzdrževanja na tem področju so planirani v višini
17.000,00 EUR, ki naj bi bili sofinancirani iz namenskih proračunskih sredstev za investicijsko
vzdrževanje.
Poseg investicijskega vzdrževanja naj bi se izvedel hkrati z energetsko sanacijo objektov lociranih na
Cankarjevi 5 v Kopru, ki je bila navedena v podpoglavju 9.1 Gradnja, obnova in nakup nepremičnin
tega poglavja. Hkratna izvedba posega investicijskega vzdrževanja z energetsko sanacijo objekta, bi
bila namreč cenovno in organizacijsko učinkovitejša.
Ureditev lastnega števca za vodo
UP PEF je v letu 2014 planirala tudi ureditev lastnega števca za vodo s spremljajočimi gradbenimi
deli. UP PEF namreč nima lastnega števca za vodo in plačuje pavšalne stroške za vodo in s tem
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povezane dajatve Dijaškemu in študentskemu domu Koper. UP PEF na podlagi primerjave z drugimi
članicami UP, ki plačujejo dejanske stroške uporabe, meni, da bi bili tej stroški nižji, če bi se
vzpostavilo lasten števec za vodo za stavbo, v kateri deluje UP PEF, in nato plačevalo dejanske
stroške porabe vode. Ker strošek vode na obalnem področju ni zanemarljiv, je poseg po
predvidevanjih v nekaj letih ekonomsko upravičen. Strošek tega investicijskega vzdrževanja je
planiran na 5.000,00 EUR.
Tudi ta poseg investicijskega vzdrževanja bi se izvedel hkrati z energetsko sanacijo objektov lociranih
na Cankarjevi 5 v Kopru, ki je bila navedena v podpoglavju 9.1 Gradnja, obnova in nakup nepremičnin
tega poglavja. Hkratna izvedba posega investicijskega vzdrževanja z energetsko sanacijo objekta, bi
bila namreč cenovno in organizacijsko učinkovitejša.
Prilagoditev pisarn Referata za študente
V okviru posega investicijskega vzdrževanja je planirana prilagoditev pisarn Referata za študente z
namenom združitve dveh površinsko majhnih pisarn v eno skupno pisarno. Poseg naj bi omogočil
lažjo komunikacijo in pretok informacij med delavci Referata za študente. Poleg tega naj bi se s tem
dvignila kvaliteta izvajanja storitev za študente ter visokošolske učitelje in sodelavce fakultete. Skupna
vrednost vseh gradbeno-obrtniških del naj bi znašala 10.500,00 EUR in bi jih UP PEF krila iz lastnih
virov.

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Podatki o nepremičninah in najemih so razvidni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v poglavju
11 KAZALCI IN PODATKI UP PEF.
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10. FINAČNI NAČRT
Finančni načrt UP PEF za leto 2014 je bil pripravljen ob upoštevanju dokumentov v nadaljevanju:
-

-

-

-

-

-

-

-

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12),
Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09,
23/09,33/09, 48/09,91/09,31/10,83/10,89/10,89/10,59/11,6/12, 40/12, 22/13, 22/13,22/13
in 46/13),
Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
181/91, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94,
39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97 (2/97 popr.), 19/97, 25/97, 37/97,
40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98 ZDMPNU-A, 9/98-ZPSDP-A, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99 (40/99
popr.), 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00,116/00, 122/00,
3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd,43/01 - KPnd, 99/01,
6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 -KPnd, 69/02, 69/02, 69/02,
8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05,43/06 - ZKoIP, 71/06, 71/06,
138/06,62/07,65/07,67/07,120/07,19/08,57/08,67/08,67/08,1/09,2/10,52/10,2/11,3/12,40/1
2,1/13, 3/13, 46/13, 67/13 in 107/13),Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96 (45/96 popr.),
51/98, 28/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/00,56/01, 64/01 (78/01 popr.), 56/02, 43/06-ZKoLP,
52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10,89/10, 79/11, 40/12, 3/13, 46/13 in 47/13),
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12,96/12 - ZIPZ-2, 104/12ZIPRSZ1314, 105/12, 25/13-odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZStip-1,63/13 ZOsn-l, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 -ZIPRS1415,
101/13-ZdavNeprin 107/13-odl. US),
26. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo
(14/13 popr.), 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415in 101/13),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
RS,st. 101/13),
Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 102/13),
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11, 27/12 odl.US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 in 46/13-ZIPRS1314-A; v nadaljevanju
ZSPJS),
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v
osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13), Zakon o davku na
nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13),
Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS št.
7/11, 34/11 - odl. US, 64/12 in 12/13),
Navodilo za izvršitev do določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači
zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni
list RS, št. 108/13),
Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11),
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št.
46/13),
Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
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-

-

-

-

-

-

-

Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
16. člen Navodila 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),
Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih
in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12 in 57/13) v
povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007,
Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št.
14/09 (16/09 popr.), 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 - ZUTD, 41/12, 68/12 in 47/13),
Sklep ministra o subvencioniranju bivanja študentov v studijskem letu 2013/2014, št.
4402-5/2013/10 z dne 19. 9. 2013,
Sklep ministra št. 333053-14-10001 o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi
sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2014, št. 410-11/2014/1, z dne 21.1.
2014,
dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-326/2013/1 z dne 18. 6. 2013, v zvezi z
odpravninami ob upokojitvi,
dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 0100-248/2013/45 z dne 12. 6. 2013, v zvezi z
ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ od 1.6.2013 do 31.12.2014,
dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 100-317/2013/1 z dne 25. 7. 2013,
dopis Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-627/2013/3 z dne 9.8.2013, glede višine
regresirane prehrane med delom,
dopis Ministrstva za finance, št. 430-2012/2013/4 z dne 24. 6. 2013, v zvezi z davkom na
dodano vrednost, dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 0100-159/2013-25 z dne
17.12.2013: Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi
odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU),
dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 1007-11/2014-1 z dne 16. 1. 2014
glede izplačila in knjiženja prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
druge predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

10.1 SPLOŠNI DEL FINANCNEGA NAČRTA
Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte, pripravljene na podlagi obrazcev zaključnega računa, ki
jih za pripravo letnih poročil določa 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, 120107,
124/08, 58/10 (60/10 popr.) 104/10 in 104/11) in ga sestavljajo:
-

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
Načrt računa finančnih terjatev in naložb,
Načrt računa financiranja,
Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu in
Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po obračunskem načelu.

Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2012,
realizacija za leto 2013 in načrt za leto 2014, ki je predmet sprejemanja. Zaradi primerjave med leti je
v tabeli dodana tudi primerjava med letoma 2014 in 2013.
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10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Tabela 26: Povzetek načrta prihodkov in odhodkov up po načelu denarnega toka
Finančni
načrt
2014

A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.512.392

3.464.499

FN 2014/
Realizacija
2013
3.558.461
102,71

1.

Prihodki za izvajanje javne službe
(skupaj)

3.509.315

3.463.367

3.552.961

102,59

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.907.187

1.819.422

1.794.453

98,63

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
javne službe

1.602.128

1.643.945

1.758.508

2.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trgu (skupaj)

3.077

1.132

5.500

485,87

B.

SKUPAJ ODHODKI

3.451.223

3.270.092

3.558.461

108,82

1.

Odhodki za izvajanje javne službe
(skupaj)

3.449.391

3.269.989

3.552.961

108,65

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki
zaposlenim

2.535.046

2.507.150

2.637.787

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje
javne službe

860.264

739.220

842.474

c.

Investicijski odhodki

54.081

23.619

72.700

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti
javne službe

0

0

0

2.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na
trgu (skupaj)

1.832

103

5.500

5.339,81

C.

PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

61.169

194.407

0

0,00

NAZIV KONTA

Realizacija Realizacija
2012
2013

106,97

105,21
113,97
307,80
-

Tabela 27 prikazuje realizacijo leta 2012 in 2013 ter finančni načrt za leto 2014, obenem pa tudi
primerjavo med finančnim načrtom 2014 in realizacijo 2013. Podatki so prikazani po načelu denarnega
toka.
UP PEF načrtuje v letu 2014 prihodke v višini 3.558.461 EUR in odhodke v višini 3.558.461 EUR. Od
tega so prihodki za izvajanje javne službe 3.552.961 EUR, odhodki za izvajanje javne službe pa
3.552.961 EUR. S trga načrtuje UP PEF za 5.500 EUR prihodkov, prav tako pa tudi odhodke v isti
višini, 5.500 EUR.
Vsi načrtovani prihodki za izvajanje javne službe so glede na leto 2013 višji za 2,59 %, prihodki iz
sredstev javnih financ v višini 1.794.453 EUR so v primerjavi s preteklim letom nižji za 1,37 %,
medtem ko so drugi prihodki za izvajanje javnih financ (med njimi so tudi prihodki izrednega študija)
planirani višje za 6,97 % glede na leto 2013.
Vsi načrtovani odhodki po denarnem toku so 8,82 % višji glede na vse odhodke v letu 2013. Znesek
načrtovanih stroškov dela je glede na leto 2013 za 5,21 % višji, medtem ko so stroški blaga in
materiala višji za predvidoma 13,97 %.
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Tabela 27: Viri primanjkljaja po načelu denarnega toka

Viri primanjkljaja po denarnem toku:

Finančni
načrt
2014

Zamik med prejetimi in porabljenimi
sredstvi
Presežek odhodkov iz naslova investicij
(zamik med prejetimi in porabljenimi
sredstvi in primanjkljaj, ki bo krit iz
poroštvenega kredita)
Presežek odhodkov iz študijske
dejavnosti
Presežek prihodkov iz študijske in tržne
dejavnosti

-571.074
571.074

Nakup opreme iz presežkov preteklih let
SKUPAJ presežek odhodkov nad
prihodki:

0

UP PEF v letu 2014 ne načrtuje presežka odhodkov nad prihodki. Predvidoma ustvarjen presežek
odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja rednega študija v skupnem znesku 571.074 EUR se bo
pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja izrednega študija v višini 567.974
EUR in 3.100 EUR prihodki od obresti.
Tabela 28: Obrazložitev vira financiranja presežka odhodkov nad prihodki (aop 486) v letu 2014, če gre za sredstva iz
proračuna RS
Namen oz. št. pogodbe, po kateri so
bila nakazana sredstva, leto nakazila
in PP, če gre za proračun RS

EUR

Razlog

SKUPAJ

0

SKUPAJ:

0

UP PEF ne predvideva presežka odhodkov nad prihodki v letu 2014.
10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov UP PEF ne načrtuje prometa.
10.1.3 Načrt računa financiranja
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov UP PEF v letu 2014 ne izkazuje presežka
odhodkov nad prihodki ali presežka prihodkov nad odhodki.
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10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka

NAZIV KONTA

A) Prihodki od poslovanja
B) Finančni prihodki
C) Drugi prihodki
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev
F) Stroški dela
G) Amortizacija

Rebalans
Realizacija Realizacija finančnega
FN 2014/
2012
2013
načrta
Realizacija
2014
2013
105,73
3.771.252
3.329.126
3.519.980
10.962

1.920

2.400

125,00

99

9.070

2.000

22,05

4.844
3.787.157

1.074
3.341.190

1.100
3.525.480

102,42

777.531

743.222

780.383

105,00

2.538.457

2.532.634

2.681.907

105,89

43.268

38.374

34.033

88,69

105,52

H) Rezervacije

-

I) Davek od dobička

-

J) Ostali drugi stroški
K) Finančni odhodki
L) Drugi odhodki
M ) Prevrednotovalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

14.952

14.786

21.385

144,63

18

11

10

90,91

159

110

100

90,91

167
3.374.552

0
3.329.137

3.517.818

105,67

412.605

12.053

7.662

63,57

-

V tabeli 30 je prikazana realizacija UP PEF za leti 2012 in 2013 ter finančni načrt za leto 2014. V
indeksu je podana primerjava med finančnim načrtom 2014 in realizacijo iz leta 2013. Podatki so
ponazorjeni po bilančnem toku. V finančnem načrtu pa so predvideni poslovni dogodki v letu 2014.
UP PEF načrtuje v letu 2014 prihodke v višini 3.525.480 EUR in odhodke v višini 3.517.818. EUR.
Celotni prihodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 5,52 %, celotni odhodki za leto 2014 so v
primerjavi z letom 2013 višji za 5,67 %.
Prihodki, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2014, so sestavljeni iz:
-

prihodkov iz poslovanja v višini 3.527.538 EUR,
finančnih prihodkov v višini 2.400 EUR,
drugih in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 3.100 EUR.

Načrtovani odhodki UP PEF za leto 2014 so sestavljeni iz:
-

stroškov blaga, materiala in storitev v višini 780.383 EUR,
stroškov dela v višini 2.681.907 EUR,
amortizacija v višini 34.033 EUR,
ostali drugi stroški, ki jih predstavljajo stroški taks, članarin in prispevkov za zaposlovanje
invalidov v višini 21.385 EUR,
finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki v predvideni skupni
višini 110 EUR.

UP PEF načrtuje v letu 2014 po načelu bilančnega toka presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.662
EUR.
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10.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Tabela 30: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

NAZIV KONTA

2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI

Realizacija
Realizacija
Realizacija
Realizacija
2012 javna
2013 javna
2012 trg
2013 trg
služba
služba
4

5

3.768.081

6

3.171

7

3.514.480

5.500

0,88

1,06

2,95

10.962

1.920

2.400

0

0,18

1,25

-

99

9.070

2.000

91,62

0,22

-

4.844

1.864

1.074

3.783.986

3.171

775.890

1.641

2.538.457
42.816

3.327.262

FINANČNI
Realizacija
NAČRT
FINANČNI
FN 14 JS / FN 14 trg /
13 JS /
javna
NAČRT
Realizacija Realizacija
Realizacija
služba
trg 2014
13 JS
13 trg
12 JS
2014
8
9
10=6/4
11=8/6
12=9/7

1.100

3.339.326

1.864

740.069

3.153

38.342

0

0

0

14.822

130

14.778

1,02

-

5.500

0,88

1,05

2,95

774.883

5.500

1,74

0,95

1,05

2.681.907

1,00

1,06

-

32

34.033

0,90

0,89

0,00

-

-

-

8

21.385

1,00

1,45

0,00

2.532.634
452

0,22

3.519.980

18

11

10

0,61

0,91

-

159

110

100

0,69

0,91

-

0,00

-

-

3.372.329

2.223

3.325.944

3.193

3.512.318

5.500

0,99

1,06

1,72

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

411.657

948

13.382

0

7.662

0

0,03

0,57

-

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

0

1.329

0

0

-

-

0,00

N) CELOTNI ODHODKI

167

0

Tabela 31 prikazuje prihodke in odhodke UP PEF po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2012, leto
2013 in finančni načrt za leto 2014. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli, izhaja, da se bodo planirani
prihodki javne službe v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 predvidoma povišali za 5 %, odhodki pa
istočasno povečali v primerjavi s preteklim letom za 6 %. Prihodki s trga naj bi se glede na preteklo
leto povečali v letu 2014 skoraj trikratno, odhodki pa za 72 %.

10.2 POSEBNI DEL FINANCNEGA NAČRTA
10.2.1 Finančni načrt 2014 Posebni del (PD FN14-2.1)
Kot je razvidno iz posebnega dela rebalansa finančnega načrta UP PEF za leto 2014, UP PEF
načrtuje v letu 2014 3.558.461 EUR vseh prihodkov in v isti višini vseh odhodkov.
Glede na preteklo leto je to 2,71 % več prihodkov in 8,82 % več odhodkov. UP PEF ne načrtuje
presežkov odhodkov nad prihodki in prihodkov nad odhodki.
Prihodki UP PEF so načrtovani v skupnem znesku 3.558.461 EUR in so predvideni iz naslednjih
prihodkov:
MIZŠ za študijsko dejavnost – 1.711.923 EUR z upoštevanim zmanjšanjem sredstev za izvajanje
skupnih nalog UP.
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ARRS in ostale agencije – program Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi , projekt
RAZKORAK ter financiranje mladega raziskovalca v skupni višini 52.951 EUR.
DRUGIH MINISTRSTEV - v višini 2.219 EUR in se nanašajo na sredstva prejeta od Ministrstva za
gospodarstvo, ki delno financira projekt INTERREG Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT):
spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju.
SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU – v višini 27.360 EUR in
se nanašajo na sredstva za izvajanje projekta INTERREG Interaktivna določevalna orodja za šole
(SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju.
CENIKA STORITEV UNIVERZE - v višini prilivov 1.703.943 EUR in se nanaša na sredstva
pridobljena iz šolnin za izvajanje izrednega študija in sredstev pridobljena z izvajanjem študijskih
programov za izpopolnjevanje izobrazbe v višini 126.287 EUR, razlika 1.577.656 EUR pa izhaja iz
šolnin za izvajanje izrednega študija študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje.
OSTALIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU – v višini prilivov 51.465 EUR predstavljajo pa prihodke iz
projektov BALANCE – Health coaching for adult education professionals, EPNoSL – European Policy
Network on School leadership, ENABLE - Network of ICT Supported Learning for Disabled People,
LINGUANET ter prihodke, ki se nanašajo na izmenjavo v okviru programa VŽU ERASMUS.
DRUGIH VIROV – v višini 3.100 EUR predstavljajo prihodki od obresti.
TRGA – v skupni višini 5.500 EUR pa predstavljajo prihodki od izvedbe znanstvenega sestanka
Izobraževanje za 21. Stoletje ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju v času tedna fakultete v višini
4.500 EUR in prihodki s trga ustvarjeni s prodajo učbenikov in monografij preko Univerzitetne založbe
Annales, ki deluje pri UP ZRS, ki jih je UP PEF zaračunala UP ZRS in predstavljajo prihodek iz
založbe.
Iz tabele Posebnega dela PD FN13-2.1. je razvidno, da UP PEF za izvajanje rednega študija
študijskih programov 1. stopnje načrtuje naslednje odhodke:
-

plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini
1.226.338 EUR,
prispevke na plače v višini 196.633 EUR,
druge osebne prejemke v višini 123.144 EUR.
Izdatke za blago in storitve v skupni višini 236.039 EUR, v katere so vključeni tudi avtorski
honorarji in podjemne pogodbe v višini 115.000 EUR

Razvidno je, da bo UP PEF v letu 2014 za izvajanje rednega študija študijskih programov 1. stopnje
ustvarila primanjkljaj v višini 454.558 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.
Ravno tako je UP PEF načrtovala presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju rednega študija
študijskih programov 2. stopnje v višini 116.516 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.
Odhodki predvideni za izvajanje študijske dejavnosti rednega študija študijskih programov 2. stopnje
so:
-

plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini
355.217 EUR,
prispevki na plače v višini 56.956 EUR,
drugi osebni prejemki v višini 35.670 EUR,
izdatki za blago in storitve v skupni višini 53.000 EUR.

Na celotni ravni UP ne načrtuje presežkov prihodkov na odhodki in ne presežkov odhodkov nad
prihodki.
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10.2.2 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2014 po virih financiranja (PD FN14-2.2)
Tabela 31: Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2014 po virih financiranja

Vir

Oznaka AOP
za prihodke

Javna služba skupaj

Prihodki

Odhodki

Razlika
med
prihodki
in odhodki

Delež
odhodkov
v
prihodkih
(indeks)

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

402

3.552.961

3.552.961

0

100

99,8

99,8

MIZS

404

1.711.923

2.282.997

-571.074

133,4

48,1

64,2

ARRS, SPIRIT, JAK

404

52.951

52.951

0

100

1,5

1,5

Druga ministrstva

404

2.219

2.219

0

100

0,1

0,1

Občinski proračunski viri

407

0

0

0

0

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

419

27.360

27.360

0

100

0,8

0,8

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

421

1.703.943

1.135.969

567.974

66,7

47,9

31,9

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

429

51.465

51.465

0

100

1,4

1,4

410+413+418+
422 DO
428+430

3.100

0

3.100

0

0,1

0

Trg

431

5.500

5.500

0

100

0,2

0,2

Skupaj

401

3.558.461

3.558.461

0

100

100

100

Drugi viri

0 -

Tabela 32 prikazuje načrtovano strukturo prihodkov in odhodkov za leto 2014 po virih financiranja po
denarnem toku. Iz tabele je razvidno, da je predviden presežek odhodkov nad prihodki pri viru MIZŠ v
višini 571.074 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki pa je po viru Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 567.974 EUR. Pri Drugih virih je
presežek 3.100 EUR iz naslova obresti, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2014.
10.2.3. Načrt strukture stroškov dela
Tabela 32: Povzetek načrtovana struktura stroškov dela

Realizacija
2013

FN 2014

FN 2014/
Realizacija
2013

SKUPAJ VSI VIRI

2.507.150

2.637.787

1

MIZŠ

2.011.546

1.993.958

0,99

42.153

41.785

0,99

482

907

1,88

0

0

-

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

8.633

19.003

2,20

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

412.112

551.694

1,34

32.224

30.440

0,94

Drugi viri

0

0

-

Trg

0

0

-

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU
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Tabela 33 prikazuje načrt strukture stroškov dela. Predvideni stroški dela so v letu 2014 višji glede na
primerjavo v letu 2013. Predvideni stroški dela iz vira MIZŠ so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali
za 1 %, stroški dela iz vira Cenik storitev univerze pa so v letu 2014 za 34 % višji glede na preteklo
leto.
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11. ČLANICA V ŠTEVILKAH
Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
‐
izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«,
‐
raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki RAZISKOVANJE«,
‐
mednarodno
sodelovanje,
oznaka
»Kazalniki_MEDNARODNA
MOBILNOST«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«
‐
knjižnična dejavnost, oznaka »Kazalniki_KNJIŽNICA«,
‐
skrb za slovenščino, oznaka »Kazalniki_SKRB ZA SLOVENŠČINO«,
‐
področje kakovosti »Podatki_KAKOVOST_USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH«,
‐
informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«,
‐
kadrovski načrt, oznaka »KADROVSKI NAČRT 2014«,
‐
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM 2014«,
‐
finančni načrt, oznaka »FINAČNI NAČRT 2014«.
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