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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA
UP PEF bo na izobraževalnem področju v študijskem letu 2015/2016 nadaljevala z izvajanjem
pedagoških študijskih programov 1. , 2. in 3. stopnje.
Poleg navedenega UP PEF vsako leto izvaja (na podlagi poziva pristojnega ministrstva) tudi študijske
programe za izpopolnjevanje ter posodobitvene programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V letu 2016 bo UP PEF oddala vlogo za ponovno
akreditacijo študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje in za akreditacijo nove dislocirane enote
(v Novi Gorici). UP PEF v letu 2016 načrtuje tudi izvedbo Pedagoško-andragoškega usposabljanja za
visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem, poletne šole, glasbene delavnice in
znanstvenega sestanka z mednarodno udeležbo.
Od leta 2004 deluje v okviru UP PEF Inštitut za edukacijske vede. Temeljni namen delovanja Inštituta
za edukacijske vede je izvajanje raziskovalnih projektov na področju humanistike, družboslovja,
umetnosti, matematike in naravoslovja. Raziskovalna in razvojna dejavnost na UP PEF bo v letu 2016
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.
UP PEF na področju mednarodnega sodelovanja načrtuje predvsem okrepitev sodelovanja s
sorodnimi fakultetami tako v okviru programske sheme Erasmus+, kot tudi s sklepanjem novim
medfakultetnih sporazumov. Poleg tega načrtuje povečanje mednarodnega sodelovanja pri
vključevanju v mednarodne projekte tako s področja raziskovanja kot s področja izobraževanja.
UP PEF je na področju umetniške dejavnosti usmerjena v nadaljnje razvijanje in kakovostno delovanje
na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene umetnosti ter književnosti. Glede na načrte iz leta 2015,
se načrtuje povečano sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov na navedenih
področjih. Večjo pozornost se bo namenilo dokumentiranju procesov umetniškega snovanja in ureditvi
razstavnega prostora na UP PEF. Pripravile se bodo teoretične podlage za oblikovanje dokumentov
za akreditacijo študijskih programov 1. stopnje in 2. stopnje Vizualne in uprizoritvene umetnosti.
Fakulteta bo še naprej sodelovala s kulturnimi in umetniškimi institucijami ter delujočimi umetniki ter z
na novoustanovljenim Centrom za umetnost UP.
Na področju knjižnične dejavnosti bo UP PEF tudi v letu 2016 nadaljevala knjižnične aktivnosti
nabave, obdelave ter izposoje knjižničnega gradiva in drugih strokovnih del in nalog, organiziranega in
individualnega izobraževanja uporabnikov ter rednega in natančnega vodenja osebnih bibliografij
raziskovalcev. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, usklajene z Univerzitetno knjižnico Univerzo
na Primorskem.
Na področju razvoja in skrbi za kakovost bo UP PEF v letu 2016 intenzivno in organizirano izvajala
različne aktivnosti, ki so bile delno že izvajane v preteklih letih (npr. izvedba študentske ankete) in
poskušala uvesti spremembe v smeri izboljšanja njihovega izvajanja (tutorski sistem, …). Obenem se
v letu 2016 načrtuje vzpostavitev in začetek delovanja Centra za vseživljenjsko učenje.
Študentski svet UP PEF bo v letu 2016 nadaljeval z izvajanjem s študijem povezanih interesnih
dejavnosti.
Na področju založništva bo UP PEF nadaljevala v preteklih letih zastavljeno izdajanje znanstvenih
monografij in drugih gradiv v okviru posebne edicije Založbe Annales - Annales Ludus in v okviru
Univerzitetne založbe Univerze na Primorskem.
Na področju kadrovske politike namerava UP PEF v letu 2016 vpeljati manjše spremembe v strukturi
in številu zaposlenih. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je bilo 104 oseb oziroma 85,17
FTE, na dan 31. 12. 2016 pa se planira nespremenjeno število zaposlenih oseb ob povečanju
obremenitve za 3,07%, na 87,87 FTE. V to število so vštete tudi predvidene dalj časa trajajoče
bolniške odsotnosti, nadomeščanja zaposlenih na materinskem oziroma starševskem dopustu ter
nadomeščanje delavk, ki koristijo pravico za delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in to ne
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predstavlja dodatnega stroška dela. Pri pedagoškem kadru so razlog za spremembe upokojitev dveh
javnih uslužbencev in nadomeščanja treh javnih uslužbenk, ki koristijo materinski dopust oziroma
starševski dopust ter predvidene izvolitve v višji pedagoški naziv in posledično prerazporeditev na
ustrezna delovna mesta. V strokovnih službah je predvideno povečanje kadra zaradi nove zaposlitve
na delovnem mestu Vodja finančno-računovodske službe in na delovnem mestu Strokovni delavec VI
– laborant. UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2016 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 prostorske pogoje lahko zagotovi.

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:
Univerze 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.

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.

2. VIZIJA

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2016

4

4. PREDSTAVITEV
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. 51/15 - UPB2) 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, na 20. dopisni seji, 5. avgusta 2013, in na 9. dopisni seji, 3.
novembra 2015, so organi UP PEF dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.
ORGANIGRAM UP PEF
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Nastopanje 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 in 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 in razvojnega
programa.
Organigram: Glej predhodno stran.
Tabela 1: Vodstvo

Dekan
Prodekani

Tajnik

Vodstvo
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, prof. dr. Andreja Istenič Starčič*
Prodekanja za študentske zadeve, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec**
Prodekanja za založništvo, izr. prof. dr. Sonja Starc
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.***

Opombe:
*Prodekana opravljata funkcijo od 30. januarja 2016 dalje.
**Do 29. januarja 2016 je funkcijo prodekanje za študentske zadeve opravljala izr. prof. dr. Vida Medved Udovič, 30. januarja 2016 pa jo je
prevzela prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, ki je pred tem opravljala funkcijo Prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno
sodelovanje.
*** Javna uslužbenka je bila do 15. aprila 2016 na materinskem oz. starševskem dopustu. Nadomeščala jo je Martina Kovačič Kuzmić, mag. prav..

Tabela 2: Organi

Dekanja
Senat

Akademski zbor*
Upravni odbor

Študentski svet

Organi
prof. dr. Mara Cotič
prof. dr. Mara Cotič – predsednica
doc. dr. Darjo Felda - namestnik predsednice
izr. prof. dr. Bogdana Borota
prof. dr. Majda Cencič
Sanja Kelhar - predstavnica študentov
prof. dr. Mitja Krajnčan
doc. dr. Sonja Rutar
Nastja Slokar - predstavnica študentov
doc. dr. Darjo Zuljan
prof. dr. Majda Cencič – predsednica
izr. prof. dr. Bogdana Borota – namestnica predsednice
izr. prof. dr. Stanko Pelc - predsednik
Tina Kadunec - namestnica predsednika
doc. dr. Sonja Čotar Konrad
doc. dr. Petra Dolenc
doc. dr. Urban Vehovar
Aja Dobnik - predsednica
Matija Jenko
Mateja Gladek
Marija Sladič
Janez Alič
Elen Stanič
Katarina Kurinčič
Cecilija Vitežnik
Ana Červ
Maja Zupančič
Kristina Pejič
Ula Čebela
Daša Vukanac
Maja Sadovnik
Anja Valenčič Štembergar

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 predstavlja najmanj petino vseh članov akademskega zbora in so vsako študijsko leto poimensko
imenovani.
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DEKAN

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 19. marca 2013 opravlja naloge dekanje UP PEF za štiriletni mandat
prof. dr. Mara Cotič.
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.
Prodekani po področjih dela so:
za študijske zadeve – doc. dr. Darjo Felda;
za študentske zadeve – prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec;
za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij - izr. prof. dr. Dejan Hozjan;
za mednarodno sodelovanje - prof. dr. Andreja Istenič Starčič;
za umetniško delo – izr. prof. dr. Bogdana Borota in
za založništvo – izr. prof. dr. Sonja Starc.

-

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. Andreja Istenič Starčič

prodekanja

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

prodekanja

izr. prof. dr. Sonja Starc

prodekanja

Tanja Marsič, univ. dipl. prav. *

tajnik fakultete

Opomba: * Javna uslužbenka je bila do 15. aprila 2016 na materinskem oz. starševskem dopustu. Nadomeščala jo je Martina Kovačič Kuzmić,
mag. prav..

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
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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.
Tabela 4: Delovna telesa Senata
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Darjo Felda

Komisija za študentske zadeve

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

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

mag. Blaž Simčič, pred.

Druge komisije UP PEF

Predsednik-ca

Komisija za založništvo in tisk

izr. prof. 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

Predsednik

/

/

ŠTUDENTSKI SVET UP PEF

V skladu s Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete 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.
Tabela 6: Organizacijske / infrastrukturne enote
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Oddelek za edukacijske vede

doc. dr. Tina Štemberger

Oddelek za razredni pouk

dr. Nataša Dolenc Orbanić, pred.

Oddelek za predšolsko vzgojo

izr. prof. dr. Bogdana Borota

Inštitut za edukacijske vede

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Center za vseživljenjsko učenje

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Opomba: *Pod organizacijske/infrastrukturne enote so navedeni oddelki, centri, 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 in 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.
Fakulteta lahko ustanovi tudi centre. Center na svojem področju razvija in izvaja programe in projekte,
namenjene strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih na fakulteti, izvaja svetovalno in drugo strokovno
delo ter seminarsko dejavnost. V letu 2016 UP PEF načrtuje ustanovitev Centra za vseživljenjsko
učenje UP PEF, katerega cilj bo predvsem uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja skozi
različne aktivnosti in storitve, ki se bodo med seboj dopolnjevale.
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..
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Zaposleni
Tabela 7: Pregled števila zaposlenih v obdobju od 2012-2016
Delovno mesto oz. plačna
podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci – D
Raziskovalci – H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2012

2013
1
75
1
19
96

2014
1
81
1
26
109

2015
1
77
1
23
102

2016
1
74
1
26
102

1
75
1
26
103

Tabela 8: Pregled števila zaposlenih v FTE v obdobju od 2012-2016
Delovno mesto oz. plačna
podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci - D
Raziskovalci - H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2012

2013
0,7
55,9
1,6
18,1
76,6

0,7
56
1,6
18,20
76,80

2014
0,7
59,27
1,6
23,23
84,8

2015

2016

0,7
59,07
2,2
25,28
87,25

0,7
60,34
1,34
25,3
87,68

V Tabeli 7 in Tabeli 8 zapisana števila vključujejo tudi delavke na materinskem dopustu oz.
starševskem dopustu in delavce, ki jih nadomeščajo.
Števila pri administrativnem in tehničnem osebju - J vključujejo tudi strokovne sodelavce – laborante.

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNI PROGRAM DELA UP PEF ZA LETO 2016

11

4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Študijski področji UP PEF sta:
- področje (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev in
- področje (21) umetnost.
UP PEF v študijskem letu 2015/2016 izvaja pedagoške študijske programe 1., 2. in 3. stopnje,
natančneje:
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,
magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika,
doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
Univerzitetna študijska programa 1. stopnje se izvajata kot redni študij, visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje pa kot redni in izredni študij.
Magistrski študijski programi 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk in
Zgodnje učenje se izvajajo kot redni študij, študijski program Socialna pedagogika pa le kot izredni
študij. Magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika se izvaja kot redni in izredni
študij.
Doktorska študijska programa 3. stopnje se izvajata kot izredni študij.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 9: Študijska področja
Članica
UP PEF

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P
(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (21) umetnost

Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

UP PEF
Skupaj

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2015/2016

ČLANICA

VS, 1.stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

UN, 1.stopnja

2

2

1

1

3

3

Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

UP PEF
Skupaj

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2015/2016

ČLANICA

DR, 3. stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

MAG, 2. stopnja

5

5

2

2

7

7
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Študenti in diplomanti
Tabela 12: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2015/2016 (na dan 30. 10. 2015)
Redni

SKUPAJ VPISANI
Dodiplomski programi
visokošolski strokovni št. programi (pred 11.
6. 2004)
univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)
visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje
univerzitetni študijski programi 1. stopnje
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

Izredni

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

0

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236

184

623

526

859

710

370

338

0

0

370

338

0
307

0
194

0
88

0
53

0
395

0
247

0
0

0
0

0
28

0
20

0
28

0
20

Tabela 13: Število diplomantov v letu 2015

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

316

262

48

0

0

Doktorski
študijski
programi 3.
stopnje in
doktorski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004
6

Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2015/2016
Tabela 14: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2015)
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐
Univerzitetni program
‐
Visokošolski strokovni program
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ

Število vpisanih tujih študentov
35
16
19
13
4
52

Dislocirane enote članice
UP PEF ima akreditiranih več dislociranih enot:
-

Ljutomer (Prešernova cesta 34, Ljutomer);
Murska Sobota (Slomškova ulica 33, Murska Sobota);
Nova Gorica (Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici);
Novo mesto (Šegova ulica 112, Novo mesto);
Ptuj (Mestni trg 2, Ptuj);
Slovenske Konjice (Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice) in
Škofja Loka (Podlubnik 1a, Škofja Loka).

V študijskem letu 2015/2016 UP PEF izvaja (poleg rednega študija na sedežu fakultete) tudi izredni
študij določenih študijskih programov v Kopru in na dislociranih enotah Ljutomer, Ptuj in Slovenske
Konjice. V študijskem letu 2016/2017 pa bo izvajala izredni študij tudi na dislocirani enoti Škofja Loka.
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Programi vseživljenjskega učenja
Poleg študijskih programov UP PEF izvaja tudi:
‐
študijske programe za izpopolnjevanje,
‐
posodobitvene programe za delavce v vzgoji in izobraževanju,
‐
poletne šole,
‐
konference in druge oblike izobraževanja,
ki so podrobneje predstavljene v poglavju 7.2. Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija.

4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Tabela 15: Raziskovalne skupine

Šifra
ARRS
2158-001
SKUPAJ

Raziskovalna področja

Ime raziskovalne skupine

Inštitut za edukacijske vede

5.00.00 - Družboslovne vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2015)
66
66

Raziskovalni programi in projekti
Tabela 16: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

/

/

P5―0367

Raziskovalni programi v soizvajanju
Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

Tabela 17: Nacionalni projekti
Vrsta raziskovalnega projekta
TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI
APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
SKUPAJ

Skupaj
0
0
0
0

Leto 2015
Matični
0
0
0
0

Partnerski
0
0
0
0

Skupaj
1
0
0
1

Leto 2016
Matični
0
0
0
0

Partnerski
1
0
0
1

V letu 2016 bo UP PEF glede na pridobljene projekte na razpisih ARRS v letu 2015 izvajala: 1
raziskovalni program in usposabljal se bo 1 mladi raziskovalec.
V letu 2016 načrtuje UP PEF naslednje prijave na razpise ARRS:
- nacionalni razpisi: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 in
- Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«.
Tabela 18: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev v letu
2016

1

Število mladih raziskovalcev, ki je
usposabljanje zaključilo v letu 2015

0

V letu 2016 UP PEF načrtuje, da bo z drugimi uporabniki znanja sklenila 1 novo pogodbo.
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti z drugimi uporabniki znanja.
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Tabela 19: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.)
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi
uporabniki (gospodarstvo, lokalne
skupnosti, itd.)
Lokalne skupnosti
Skupaj
Gospodarstvo
Skupaj
Drugi zavodi, ministrstva ustanove,
društva
Drugi uporabniki znanja
Skupaj

Leto 2015

Leto 2016

Skupaj

Matični

Partnerski

Skupaj

Matični

Partnerski

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1*
1

1
1

0
0

1
1

1
1

0
0

Opomba: *Projekti v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja, katerih nosilka je Univerza na Primorskem.

Tabela 20: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Vrsta mednarodnega projekta
Strukturni skladi EU
SKUPAJ

Skupaj
0

Leto 2015
Matični
0

Partnerski
0

Skupaj
1

Leto 2016
Matični
0

Partnerski
1
1

V letu 2016 UP PEF načrtuje prijave v naslednje mednarodne programe:
- Strukturnih skladov EU in
- Horizon 2020.
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Izvajanje študija v tujem jeziku in v tujini v študijskem letu 2015/2016
Tabela 21: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐
Univerzitetni program
‐
Visokošolski strokovni program
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ

Število
0
0
0
0
0
0

Ime študijskega programa
/
/
/
/
/
/

Število
0
0
0
0
0
0

Ime študijskega programa
/
/
/
/
/
/

Tabela 22: Študijski programi, ki se izvajajo v tujini
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐
Univerzitetni program
‐
Visokošolski strokovni program
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ

Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2014/2015
Tabela 23: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih študentov
Vrsta izmenjave
Študenti na izmenjavi v tujini
Študenti iz tujine na izmenjavi

Število
11
16

Delež (%)
0,7 %
1,04 %

Tabela 24: Število zaposlenih na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih
Vrsta izmenjave
Zaposleni* na izmenjavi v tujini
Tuji zaposleni na izmenjavi

Število
16
12

Delež (%)
13,79 %
10,34 %

Opomba: * Vključene kategorije zaposlenih so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci.
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4.5 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP PEF izvaja vse potrebne aktivnosti za zagotavljanje kakovosti njenega delovanja. UP ima vrsto
internih pravnih aktov, ki zagotavljajo kakovost delovanja univerze, kot na primer: Pravilnik o
tutorskem sistemu na UP, Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP, Pravilnik o izvajanju
študentske ankete na UP itd. UP PEF deluje skladno z navedenimi internimi pravnimi akti in izvaja vse
predvidene aktivnosti, ki neposredno in posredno prispevajo k večji kakovosti načrtovanja študijske
dejavnosti in izvedbe študijskega procesa, odličnosti ter uspešnosti znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti, razvoju človeških virov in boljšemu poslovanju.
UP PEF namenja posebno pozornost predvsem:
1. posodabljanju študijskih programov;
2. pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni izboljšanju študija
(posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v postopkih izvolitve v
naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi in
3. skrbi za študente od vpisa do dokončanja študija:
‐ vzpostavljen sistem tutorstva in svetovanja študentom,
‐ karierno svetovanje, ki je namenjeno kakovostnejši odločitvi za študij, povečevanju uspešnosti
poteka študijske poti, zaključevanja študija in učinkovitejšega zaposlovanja diplomantov,
‐ skrb za obštudijske dejavnosti, ki predstavljajo programe športa, kulture,in socialne dejavnosti,
ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc.
UP PEF načrtuje v letu 2016 ustanovitev Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF (CVU). V program
CVU so vključene vse starostne skupine, ki tvorijo celoto, s katero se želi doseči tudi medgeneracijsko
sodelovanje. Aktivnosti CVU so načrtovane in osnovane tako, da vplivajo ena na drugo in se obenem
tudi medsebojno dopolnjujejo. CVU bo prepoznal pomen vseh neformalnih aktivnosti, ki so se in se
bodo izvajale na UP PEF. Pod okriljem CVU se bodo tudi izvajale nekatere zgoraj naštete aktivnosti
(posodobitveni programi, karierno svetovanje, …).
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4.6 OPIS OKOLJA
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, kot pretežnimi delodajalci diplomantov UP PEF,
sodeluje UP PEF zaradi izvajanja študijskih programov s področja inkluzivne in socialne pedagogike
ter andragogike 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.
Poleg tega UP PEF in njeni zaposleni sodelujejo tudi z drugimi nacionalnimi organizacijami in društvi s
področja šolstva kot so Pedagoški inštitut, Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Slovensko društvo
raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) itd. Zaposleni sodelujejo tudi v uredniških odborih
revij (Revija za elementarno izobraževanje, Matematika v šoli, Glasbeno pedagoški zbornik, Glasba v
šoli in vrtcu, Varilna tehnika, ...).
Družbeno okolje na mednarodni ravni
V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav,
predvsem držav bivše skupne države, pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.
UP PEF in njeni zaposleni pa sodelujejo tudi v mednarodnih zvezah (BERA - British Education
Research Association, CiCe -Children's Identity and Citizenship in Europe, …) in v uredniških odborih
tujih revij, sodelovanje na mednarodni ravni pa krepijo tudi medsebojna pedagoška in raziskovalna
gostovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev.
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4.7 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 25: Pregled prostorov v uporabi
Vrsta prostora
Število enot*
Ocena površin v m2
Predavalnica/vajalnica
8
358,10
Laboratorij
Kabinet
2+5
34,50+61,20
Knjižnica, čitalnica
0**
Računalniška učilnica in drugi specialni
2
83,05
prostor
Pisarna
13
189,10
Sejna soba, klubski prostor
1
25,10
Drugi notranji prostori (avla, hodnik,
25
317,95+46,02
skladiščni prostor, tehnični prostor,
sistemski prostor, prostor za čistila)
Parkirni prostori
Druga zemljišča v uporabi (m2)
Opombe:
*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 »+ število«) – pojasnila so navedena v nadaljevanju.
**Prostore Skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete bo upoštevala UP FM.
Tabela 26: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih
Uporabna
površina
Stavbe

Število

2

V lasti (v m )

Bruto uporabna površina (v m2)
V najemu (v m2)
Stavbna pravica (v m2)

1*
1.007,80
Deli stavb (etažna
lastnina)
Deli stavb
8**
107,22
(posamezni
prostori, v kolikor ni
etažna lastnina)
Kmetijska zemljišča
Stavbna zemljišča
SKUPAJ
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 uporablja samo 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
neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes med UP in med pristojnim ministrstvom za področje
visokega šolstva ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve zgoraj navedene uporabe prostorov, ki jo je
predvidevala sprememba odloka.
2

Fakulteta brezplačno uporablja vse prostore v 1. stavbi v površini 1.007,80 m (celotna površina
2
2
stavbe je 1.097,80 m ), vključno z dvema predavalnicama v pritličju (v površini 90,00 m ), ki pa sta
uradno še vedno v uporabi članice Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. V prizidku
2
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 2 kabineta za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 13 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za 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
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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 in UP FAMNIT), telovadnice Osnovne šole Koper, Osnovne šole
Dušana Bordona, Gimnazije Koper, Vrtca Koper, plesna dvorana Plesne šole Elite itd. 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 pri
izvajanju študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska
univerza Ptuj, Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Škofja Loka, Šolski center Slovenske Konjice –
Zreče in Šolski center Novo mesto). 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. V letu 2015 se je z brezplačno
odsvojitvijo nepremičnin nekdanje lokacije Srednje tehniške šole Koper, ki so bile v lasti države, v
korist Univerze na Primorskem, pričela realizirati končna rešitev, ki naj bi odpravila prostorsko stisko
dveh članic, UP FM in UP PEF. UP PEF bo tako prevzela za izvajanje svoje dejavnosti prostore, ki jih
bo na Cankarjevi 5 izpraznila UP FM.
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4.8 PODATKI O SREDSTVIH
UP PEF razpolaga letno s prihodkom v višini 3.777.533 EUR, izkazuje jih po vrstah in namenih glede
na dejavnost, na katero se nanašajo.
Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade 99,93 % na javno službo
in 0,07 % na tržno dejavnost.
Tabela 27: Pregled poslovanja (prihodki, odhodki, sredstva, viri)
Delež %

Realizacija 2015
A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.777.533

100,00

1

Prihodki za izvajanje javne službe

3.774.870

99,93

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

2.035.331

53,88

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

1.739.539

46,05

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

2.663

0,07

SKUPAJ ODHODKI

3.675.536

100%

1

Odhodki za izvajanje javne službe

3.672.873

99,93

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

2.830.008

77,00

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

788.465

21,45

c.

Investicijski odhodki

54.400

1,48

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

0

0,00

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

2.663

0,07

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

101.997
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/2000 – UZ80, 24/2003
– UZ3a, 47, 68, 69/2004 – UZ14, 69/2004 – UZ43, 69/2004 – UZ50, 68/2006 – UZ121,140,143,
47/2013 – UZ148 in 47/2013 – UZ90, 97, 99),
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Uradni list RS, št. 41/2011),
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Uradni list RS,
št. 43/2011),
Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Uradni list RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP2D in 109/2012, 85/2014),
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Uradni list RS, št. 22/2006-UPB1, 112/2007,
9/2011 in 57/2012-ZPOP-1A),
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011,
št. 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013 in 38/2016),
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004,
36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011 in 17/2015),
Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006,
83/2006, 21/2007, 106/2008, 124/2008, 21/2011, 96/2011, 57/2012, 29/2014, 32/2015, 51/2015 in
88/2015).

Pri svojem delovanju UP PEF uporablja tudi vso ostalo zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov
ter drugih pravnih oseb.
Predpisi Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani: http://www.upr.si/.
Predpisi UP PEF so objavljeni na spletni strani: http://www.pef.upr.si.
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6. USMERITVE
V nadaljevanju so navedene ključne skupne usmeritve za načrtovanje ciljev po dejavnosti za leto
2016:
1. Vpisani študenti in razpisana vpisna mesta
-

Povečanje zasedenosti vpisnih mest na vseh stopnjah študija oziroma ohranjanje zasedenosti
na programih, ki imajo visok vpis.

2. Uspešnost študija
-

Povečanje vpisa v višji letnik na študijskih programov in s tem zmanjšanje osipa.
Spodbujanje dokončanja študija v času trajanja študijskega programa.
Spodbujanje tutorstva za izboljšanje kakovostne ravni študija.

3. Mednarodna izmenjava zaposlenih in študentov
-

Povečanje mednarodne izmenjave v vseh kategorijah.
Povečanje števila vpisanih tujih študentov.

4. Pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti
-

Večja vključenost študentov, zaposlenih in drugih ciljnih skupin iz okolja v programe
vseživljenjskega učenja in karierne orientacije.
Povečanje ponudbe programov vseživljenjskega učenja in karierne orientacije.

5. Znanstvena odličnosti in uspešnost
Povečanje znanstvenih objav s podpisom UP v WoS.
6. Stabilno financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti
-

Zmanjšanje nižanja sredstev ARRS s povečanjem pridobljenih projektov.
Pridobitev novih mednarodnih projektov.
Povečanje projektnega sodelovanja z gospodarstvom.

7. Prenos znanja z okoljem
-

Povečanje števila patentih prijav in inovacij.

8. Izboljšanje materialnih pogojev študentov in zaposlenih

6. USMERITVE
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Načrtovani novi študijski programi članice
UP PEF v letu 2016 ne načrtuje razvoja novih študijskih programov. V letu 2016 pa bo UP PEF oddala
vlogo za ponovno akreditacijo študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje.
Načrtovane nove dislocirane enote
UP PEF bo v letu 2016 pripravila in oddala vlogo za akreditacijo nove dislocirane enote v Novi Gorici,
ki bo nadomestila dosedanjo dislocirano enoto v tem kraju.
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2016/2017 v
primerjavi s študijskim letom 2015/2016
UP PEF v študijskem letu 2016/2017 načrtuje vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2015/2016. Novost bodo prvič razpisana vpisna mesta (30) tudi za izredni študij
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika na dislocirani enoti v Škofji Loki.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2016
Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015
Študijsko leto
2015/2016:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik:
1. stopnja (redni): 162
(98,2 % vpis glede na
razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
176 (97,78 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 124
(85,5 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 29
(20,7 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja: 5 (20,8 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016
Študijsko leto
2016/2017:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:
1. stopnja (redni): 165
(100 % vpis glede na
razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
180 (100 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 130
(89,7 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 65
(38,2 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja: 10 (41,7 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Število tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP

Študijsko leto
2015/2016: 52 (2,9%)

Študijsko leto
2016/2017:51 (3,1%)

Število študijskih
programov kot oblika
VTI

Študijsko leto
2015/2016: 0

Študijsko leto
2016/2017: 0

Ime kazalnika
Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Izvajanje aktivnosti
povezovanja s
srednjimi šolami v RS.
Priprava načrta
promocije z učinkovito
izvedbo po srednjih
šolah v RS.

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

Ponudba študijskega
programa kot oblika
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Promocija študija na
UP za tuje študente:
- Oblikovanje
strategije promocije v
tujini,
- Posodobitev spletne
strani z ažuriranimi
vsebinami v tujem
jeziku
Uskladitev izvedbe s
tujo partnersko
institucijo in promocija
študijskega programa
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Komentar
Iz tabele je razvidno, da UP PEF načrtuje podobno zasedenost vpisnih mest v okviru študijskih
programov 1. in 2. stopnje.
UP PEF načrtuje rahlo povečan vpis na 3. stopnji, saj je večje zanimanje tako študentov UP PEF kot
ostalih.
Kazalnik vpisa tujcev prikazuje dober trend vpisa, v študijskem letu 2016/2017 UP PEF načrtuje rahlo
povečan vpis.
V študijskem letu 2015/2016 UP PEF ne ponuja študijskega programa v obliki transnacionalnega
izobraževanja (VTI), prav tako ne načrtuje tovrstne ponudbe v študijskem letu 2016/2017.
Kazalniki: Kazalniki načrtovanja študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel
tabele).
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7.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA
Načrt izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja.
V študijskem letu 2015/2016 UP PEF izvaja tri študijske programe za izpopolnjevanje (Pedagoškoandragoško izobraževanje, Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje). Poleg navedenih programov je
za leto 2015/2016 razpisala tudi Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja
italijanščine, a se zaradi nezadostnega števila prijav ta program ne izvaja. UP PEF načrtuje, da bo v
študijskem letu 2016/2017 ponovno razpisala vse prej omenjene študijske programe za
izpopolnjevanje.
Za leto 2016 UP PEF načrtuje izvedbo naslednjih posodobitvenih programov:
- Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za karierno orientacijo učencev in dijakov s
posebnimi potrebami,
- Poliedrske delavnice v vrtcih in v prvi triadi osnovne šole,
- Razvedrilna matematika,
- Nadarjen otrok v vrtcu,
- NTC učenje - metodika celostnega pristopa k razvoju predšolskega otroka.
UP PEF bo v letu 2016 (ob zadostnem številu prijav) nadaljevala z izvajanjem Pedagoškoandragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem.
UP PEF v letu 2016 načrtuje tudi izvedbo glasbene delavnice Glasba na petih črtah in poletne šole
Vključevanje učencev priseljencev.
UP PEF bo v letu 2016 organizirala 12. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo na temo
Inovativna učna okolja.
V Okviru projekta EC4SLT (Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams) bo UP PEF
organizirala konferenco in dve delavnici o podjetnostnih kompetencah šolskih vodstvenih timov.
V letu 2016 UP PEF načrtuje ustanovitev Centra za vseživljenjsko učenje (CVU). V okviru CVU se
bodo izvajali posodobitveni programi in druge tržno usmerjene dejavnosti. Poleg tega se v okviru CVU
načrtuje tudi vzpostavitev Alumni kluba UP PEF.
Tabela 28: Pregled načrtovanih aktivnosti

Leto 2015 oz. študijsko leto
2015/2016
Vrsta programa aktivnosti VŽU

NAČRT
Leto 2016 oz. študijsko leto
2016/2017

Število
izvedenih
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Število
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Študijski programi za izpopolnjevanje

3

64 (4)

4

135 (5)

Posodobitveni programi

2

41 (0)

6

180 (0)

Poletne/ zimske šole

1

31 (31)

1

20 (20)

Usposabljanja

1

15 (0)

1

15 (0)

Tečaji, seminarji, delavnice

/

/

3

60 (20)

Konference

1

40 (4)

2

124 (5)

SKUPAJ

8

191 (39)

17

534 (50)
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Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja in karierne orientacije na UP so
podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel tabele).

Kratkoročni letni cilj
za leto 2016

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Vzpostavitev Alumni
kluba (Alumni UP
PEF)

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Število članov Alumni
kluba članice UP

0

650

Komentar
UP PEF za leto 2016 načrtuje vzpostavitev Alumni kluba UP PEF (Alumni UP PEF), in sicer v okviru
CVU. Alumni UP PEF bo namenjen ohranjanju in krepitvi vezi z diplomanti in fakulteto. V okviru
Alumni UP PEF bodo organizirani družabni in strokovni dogodki, ki bodo odpirali možnost srečanja
uspešnih posameznikov, pridobivanje novega znanja in novih poznanstev, preko katerih bodo lahko
diplomanti ustvarjali nove priložnosti za razvoj karierne poti. Dodatno bo Alumni UP PEF članom kluba
nudil možnosti za izobraževanja in usposabljanja, udeležbo na predavanjih in seminarjih ter drugih
srečanjih, ki lahko pripomorejo k nadgrajevanju znanja in kariernem napredovanju.
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7.3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2016
Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
Povečanje števila
vrhunskih znanstvenih
objav

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Spodbujanje
prijavljanja na
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne projekte

Povečanje uspešnosti
upravljanja pravic
intelektualne lastnine,
znanja in inovacij

Povečanje prenosa
znanja in inovacij

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015
15

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016
15

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v Scopus
Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020

17

17

- ˂ 1.000.000 EUR: 0
- ˃ 1.000.000 EUR: 0

Višina sredstev
pridobljenih projektov
v okviru EU Obzorje
2020
Število pridobljenih
projektov v okviru
operativnih programov
in drugih programov
EU
Sredstva iz
pridobljenih projektov
v okviru operativnih
programov in drugih
programov EU
Število projektnih
prijav, ki niso bila
sprejeta v financiranje
in dosegajo več kot
polovico največjega
možnega števila točk
v posameznem
recenzijskem
postopku
Število vloženih
nacionalnih in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popoln
preizkus patente
prijave
Število inovacij
(Razvojni) projekti z
gospodarstvom
Sredstva od
sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
v vseh prihodkih

0 EUR

- ˂ 1.000.000 EUR:
najmanj 0
- ˃ 1.000.000 EUR:
najmanj 0
0 EUR

0

1

19.819 EUR

10. 000 EUR

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

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

0

0

0
0

0
0

0

0

Ime kazalnika
Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS

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: jezika, matematike, naravoslovja, družboslovja, motorike in umetnosti.
Raziskovalni programi: V letu 2015 je UP PEF, kot partner, izvajala raziskovalni program
Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, ki ga sofinancira ARRS. V letu 2016 načrtuje
nadaljevanje izvajanja navedenega programa.
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Temeljni projekti: V letu 2016 UP PEF načrtuje več prijav na razpis ARRS, od tega prijavo enega
projekta kot nosilni partner in dveh kot soizvajalec.
Mednarodni projekti s področja raziskovanja: V letu 2016 UP PEF načrtuje prijavo na ustrezen razpis
za pridobitev projekta iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Horizon 2020.
Pri mednarodnih projektih s področja izobraževanja bo UP PEF nadaljevala z izvajanjem projektov, ki
jih je pridobila v preteklih letih. V okviru programa Erasmus + je UP PEF tako kot soizvajalka izvaja
projekt BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in
Tourism Industry ter EC4SLT- Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams.
Poleg tega bo UP PEF nadaljevala z izvajanjem projekta, ki ga sofinancira Program Finančnega
mehanizma EGP 2009-2014 Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv (projekt
AS), katerega nosilka je UP.
UP PEF načrtuje v letu 2016 prijave na nove razpise iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Poleg
tega načrtuje tudi prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega
znanja in pridobitev vsaj enega projekta.
Znanstvene konference: UP PEF bo v letu 2016 organizirala 12. znanstveni sestanek z mednarodno
udeležbo na temo Inovativna učna okolja.
Mladi raziskovalci: UP PEF je imela v letu 2015 eno mlado raziskovalko, ki bo tudi v letu 2016
nadaljevala delo na UP PEF.
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj za
leto 2016
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
umetniško delovanje
in ustvarjanje ter za
pripravo in
sodelovanje na
umetniških dogodkih.

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

Sodelovanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev na natečajih,
razpisih, festivalih

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2016

Skupaj 13, od tega:

Skupaj 20, od tega:

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 8, od tega

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 12, od tega

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 3,

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev.
Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu
2015

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 3,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 1.

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 2,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 8,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 1.

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

5.

8.

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 1 ,od tega:

Skupaj 4 ,od tega:

- na nacionalni ravni:
1,

- na nacionalni ravni:
0,

Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve

2

1.

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

Skupaj 44, od tega:

Skupaj 32, od tega:

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 2, od tega

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 2, od tega

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja študentov v
okviru študijskih
dejavnosti.
Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela
študentov.

- na mednarodni
ravni: 0.

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 1.

- na mednarodni
ravni: 4.

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 2,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 0.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2016

Organiziranje in izvedba
umetniških dogodkov
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev in študentov

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov za
sodelovanje na
umetniških dogodkih.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu
2015

30

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2016

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

40

30.

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

Skupaj: 48, od tega

Skupaj: 52, od tega

- Režija: 1,

- Režija: 4,

- Dramaturgija: 2,

- Dramaturgija: 2,

- Avtorska glasba: 0,
- Glasbene priredbe:
4,

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov.

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
3, glasbene: 1,
plesne: 1,

Sofinanciranje
izvedbe umetniških
dogodkov.

- Avtorska glasba: 2,
- Glasbene priredbe:
15,
- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
1,
glasbene: 1,
plesne: 1

- Koncerti:2,

- Koncerti: 5

- Razstave: 10,

- Razstave: 10

- Druge prireditve: 20,

- Druge prireditve: 2

- Bienale: 1,

- Bienale: 0

- Umetniške
delavnice: 2,
- Okrogla miza,
pogovori: 1.

- Umetniške
delavnice: 4
- Okrogla miza,
pogovori: 5.

Komentar
Kratkoročni cilji umetniške dejavnosti UP PEF za leto 2016 so načrtovani na podlagi Strategije
delovanja UP na področju umetniških dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020. Usmerjeni so v
nadaljnje razvijanje in kakovostno delovanje na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene umetnosti
ter književnosti. V ospredju je dvig ravni kakovosti umetniških stvaritev. Načrtuje se tradicionalno
srečanje lutkovnih skupin pedagoških fakultet, ki bo združil izvajalce, to leto v Mariboru. Glede na
prejšnja leta se načrtuje povečano sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov na
likovnih razstavah. Načrtuje se ureditev razstavnega prostora v atriju stavbe na Cankarjevi 5. Glasbeni
dogodki bodo usmerjeni v poustvarjanje vokalne in instrumentalne glasbe. V porastu je sodelovanje
študentov v različnih instrumentalnih in pevskih zasedbah. Posebna pozornost bo namenjena
promociji Pevskega zbora UP PEF in Instrumentalnega ansambla UP PEF. Tradicionalno se bo
nadaljevalo sodelovanje na področju izvajanja dramskih uprizoritev glasbenih pravljic z avtorsko
zasnovano glasbo. Na literarnem področju se načrtujejo projekti pripovedovanja pravljic, v katerih bo v
ospredju poustvarjanje umetniških besedil. Načrtno se bo pristopilo tudi k organizaciji in vsebinski
zasnovi okroglih miz in pogovorov z umetniki. Večjo pozornost bomo namenili dokumentiranju
procesov umetniškega snovanja. V ta namen se načrtujejo izhodišča za oblikovanje skupnega
kataloga izvedenih umetniških dogodkov na UP PEF, ki se načrtujejo in izvajajo v okviru projekta
ArtPEF.
Pripravile se bodo teoretične podlage za oblikovanje dokumentov za akreditacijo študijskih programov
1. stopnje in 2. stopnje Vizualne in uprizoritvene umetnosti. Poleg tega se bodo izvajale različne
delavnice za promocijo umetnosti z drugih področij, predvsem pa s področja lutkarstva, z namenom
nadaljnjega razvijanja študijskih programov.
Ta leto 2016 so načrtovane tudi nominacije za nagrade na različnih umetniških področjih. Fakulteta bo
še naprej sodelovala s kulturnimi in umetniškimi institucijami ter delujočimi umetniki. Prav tako se
predvideva njeno aktivno delovanje v Centru za umetnost UP. Prizadevanja bodo usmerjena tudi v
mentorstvo študentom z namenom njihovega vključevanja v obštudijske dejavnosti in kulturna
dogajanja v univerzitetnem prostoru in širše.
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7.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2016

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
programa Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje)
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
zaposlenih v okviru
programa
Erasmus+(Ključni
ukrep 1 – KA1 –
Mobilnost terciarno
izobraževanje)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Študijsko leto
2014/2015 skupaj: 8,
od tega

Študijsko leto
2015/2016 skupaj 5,
od tega

- Erasmus+: 7

- Erasmus+: 5

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi
(NFM): 1

- Drugi programi: 0

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 11,
od tega

Študijsko leto
2015/2016 skupaj 6,
od tega

- Erasmus+: 8

- Erasmus+: 4

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 2

- Drugi programi (UP
in SVET): 3

- Drugi programi: 0

Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Študijsko leto
2014/2015: 1

Študijsko leto
2015/2016: 1

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

Študijsko leto
2014/2015: 8

Študijsko leto
2015/2016: 0

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 11,
od tega

Študijsko leto
2015/2016 skupaj 12,
od tega

- Erasmus+: 10

- Erasmus+: 12

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi
(NFM) :1

- Drugi programi:0

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 16,
od tega

Študijsko leto
2015/2016 skupaj 16,
od tega

- Erasmus+: 13

- Erasmus+: 15

- CEEPUS: 3

- CEEPUS: 1

- Drugi programi:0

- Drugi programi:0

Študijsko leto
2015/2016: 28

Študijsko leto
2016/2017: 31

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

- 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
programa –Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje)

Število tujih študentov,
ki opravijo del študija
na UP

- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
študentov v okviru
programa Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje) 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,

Število tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP
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za leto 2016

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Študijsko leto
2014/2015: 0

Študijsko leto
2015/2016: 0

- Posodobitev spletne
strani z ažuriranimi
vsebinami v tujem
jeziku
Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku

Izvedba predmetov v
tujem jeziku

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku

Komentar
V letu 2016 namerava UP PEF okrepiti sodelovanje s sorodnimi fakultetami, predvsem v okviru
programske sheme Erasmus+ (2014–2020), v okviru katere bo povečala število sklenjenih bilateralnih
sporazumov.
V študijskem letu 2015/2016 UP PEF načrtuje nekoliko manj mobilnosti visokošolskih učiteljev in
strokovnih sodelavcev zaradi znižanja sredstev, ki bodo v letu 2016 na voljo za izvedbo mobilnosti.
Po drugi strani pa UP PEF načrtuje povečanje mobilnosti študentov, tako bo 12 študentov UP PEF na
tuji partnerski univerzi opravljalo del študijskih obveznosti v okviru programske sheme Erasmus+.
Število tujih študentov, ki bodo na UP PEF opravili del svojih študijskih obveznosti, pa bo ostalo enako
kot v preteklem letu, in sicer 16.
Na UP PEF je bilo v študijskem letu 2015/2016 vpisanih 28 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, to je 31.
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Tabela 29: Uporabniki knjižnice
Število v letu 2015

Načrtovano število za leto 2016

3090

3100

Študenti – dodiplomski, izredni

875

900

Študenti – podiplomski

1379

1400

Uporabniki
Študenti – dodiplomski, redni

Srednješolci

3

3

712

715

Upokojenci

2

2

Tuji državljani

6

6

Drugi uporabniki

40

40

Zaposleni

Knjižnice UP, ki so samostojno delovale do 31. oktobra 2013 (UP ZRS, UP FHŠ, UP FM in PEF, UP FVZ, UP TEMENA, UP
FTŠ Turistica) so se v sistemu COBISS združile v UP UK. Po združitvi je prišlo do enotne baze uporabnikov, zato je v tabeli
podano število uporabnikov knjižnic na ravni UP.

Komentar
Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF deluje v okviru dveh članic, njeno delovanje pa je
usklajeno v okviru Univerze na Primorskem Univerzitetne knjižnice. V svojem poslanstvu zbira, ureja,
hrani in strokovno obdeluje tiskane in elektronske vire, zagotavlja dostop do njih, skrbi za njihovo
zaščito in jih tako ohranja za prihodnost.
Knjižnična dejavnost Skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF obsega nabavo, obdelavo in
izposojo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih in znanstvenih revij ter drugih publikacij.
Knjižnica UP FM in UP PEF vodi bibliografije zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim delavcem.
Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo
knjižnice, informacijskih virov in storitev ter s tem podpira študijski in raziskovalni proces. Svoje
storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov. Nabavo
knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov knjižnica
načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob odobritvi
dekana ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
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7.7 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
To poglavje izpolnjuje samo članica Univerza na Primorskem, Študentski domovi.
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7.8 NACIONALNO POMEMBNE 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, 64/2012, 12/2013 in 38/2016) zato ne izpolnjuje tega poglavja.
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Letni program interesnih dejavnosti študentov UP PEF za leto 2016 je bil sprejet na 1. dopisni seji
Študentskega sveta UP PEF, ki je potekala 22. decembra 2015.
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2016

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Izvedba športnih
aktivnosti za
promocijo zdravega
načina življenja

Organizacija športnih
aktivnosti:

Udeležba na kulturnih
prireditvah

-

Izvedba družabnih
aktivnosti

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Število izvedenih
športnih aktivnosti

2015:1

2016:2

Število organiziranih
obiskov kulturnih
prireditev

2015:2

2015:2

Število izvedenih
družabnih aktivnosti

2015:5

2016:6

Tekmovanje
študentov UP
PEF v različnih
športih (ženska
odbojkarska
ekipa in moška
ekipa v
nogometu) v
univerzitetni ligi
UP.

Organizacija obiska
na kulturnih
prireditvah:
-

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ime kazalnika

Financiran obisk
gledališke
predstave v
Gledališču
Koper.

Organizacija
družabnih aktivnosti:
- »Brucovanje« v
študijskem letu
2015/2016;
- »Spoznavni žur« v
študijskem letu
2015/2016;
- piknik v naravi za
študente in zaposlene
na UP PEF;
- petdnevni izlet v
Amsterdam;
- enodnevni izlet v
Gradec;
- čaj in kava v tednu
univerze;
- decembrske
ustvarjalne delavnice
za študente;
- Bowling za študente;
- Kino za študente;
- Paintball in
adrenalinski park za
študente;
- Božiček za študente
in zaposlene.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2016

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Izvedba promocijskih
dejavnosti

Izvedba promocijskih
dejavnosti:
-

pozdrav in
predstavitev UP
PEF študentom
na prvi študijski
dan;

-

pozdrav in
predstavitev UP
PEF študentom
na informativni
dan;

-

informiranje o
dogodkih ŠS UP
PEF na naši
oglasni deski,
televiziji in
Facebook strani;

-

nakup novih
dresov za UP
PEF nogometaše
z logotipom ŠS
UP PEF;

-

razveselitev
strokovnih
delavcev na
fakulteti z lepimi
željami za dan
žena in 40
mučenikov;

-

izvedba okrogle
mize z dekanjo,
profesorji in
predstavniki
letnikov;

nakup jopic za
študente.
Organizacija
izobraževalnih
srečanj:
predavanja o prvi
pomoči za
študente;
seminar na temo
zdrava prehrana.

Ime kazalnika
Število izvedenih
promocijskih
dejavnosti
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

2015:4

2016:5

2015:2

2016:2

Izvedba
izobraževalnih srečanj

Število izvedenih
izobraževalnih srečanj

Komentar
V letu 2016 je cilj Študentskega sveta UP PEF predvsem ta, da člani le-tega delujejo kot ekipa.
Študentski svet UP PEF bo tako deloval enotno in s tem bolje zastopal študente in fakulteto, skrbel za
večjo odmevnost in promocijo interesnih dejavnosti na fakulteti in posledično privabil več študentov k
aktivnemu sodelovanju ali k udeležbi na dogodkih, ki jih organizira študentski svet. Glavni cilj je tako
skrb za dobrobit vseh študentov na fakulteti.
Člani Študentskega sveta UP PEF si želijo v bodoče tudi več sodelovanja z visokošolskimi učitelji in
sodelavcu in s tem povečanje ponudbe poučnih izobraževalnih srečanj za študente.
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7.10 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Tabela 30: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki

Vrsta
publikacije

Število izdaj v letu
2015
Tiskana
izdaja

E-izdaja

Število načrtovanih
izdaj v letu 2016
Tiskana
izdaja

Izdajatelj
Založba UP

E-izdaja

Zunanji založnik

Založba UP: 3
Znanstvene
monografije

5

1

4

0

Založba ANNALES: 1
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Znanstvene
revije

4

0

4

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

4

…
Založba UP: 0
Zborniki
znanstvenih
konferenc

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Druge
znanstvene
publikacije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 1
Strokovne
monografije

1

0

2

1

Založba ANNALES: 1
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Strokovne revije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Zborniki
strokovnih
konferenc

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Druge strokovne
publikacije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Učbeniki

0

1

1

1

Založba ANNALES: 2
Založba UP FM: 0

0

…
Založba UP: 0
Druga študijska
gradiva

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 0

0

…

UP PEF načrtuje v letu 2016 izdajo štirih znanstvenih monografij:
- prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec: Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica,
- prof. dr. Mitja Krajnčan: Od igre do projekta,
- izr. prof. dr. Andraž Teršek: Odvetniška ustavnost. O pravici do odvetnika in temeljnih pravicah
odvetnikov in
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doc. dr. Silva Bratož: Inovativna učna okolja.

Poleg tega UP PEF načrtuje izdajo naslednjih strokovnih monografij in visokošolskih učbenikov:
- izr. prof. dr. Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse (2. dopolnjena
izdaja),
- izr. prof. dr. Andraž Teršek: Drža kritičnega državljana,
- doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič: Praktično pedagoško usposabljanje: Priročnik za študente
programa edukacijske vede in mentorje na študijski praksi in
- doc. dr. Tina Štemberger: Univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji: raba
statističnih preizkusov in primeri SPSS izpisov.
V letu 2016 načrtuje UP PEF v sodelovanju z UM PEF izdajo 4 številk znanstvene revije Revija za
elementarno izobraževanje.
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7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2016

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Večja uspešnost
študija

Povečanje oziroma
ohranitev deleža
prehodnosti
Spodbujanje
dokončanja študija v
času trajanja
študijskega programa.

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in študenti

Povečanje deleža
odzivnosti študentov
in zaposlenih na
anketiranje

Povečanje odzivnost
študentov na
anketiranje

Ime kazalnika
Delež prehodnosti iz
1. v 2. letnik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2015

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

1. stopnja VS: 96,77
%

1. stopnja VS: 97 %

1. stopnja UN: 81 %

2. stopnja: 94 %

2. stopnja: 93 %

3. stopnja: 65%

1. stopnja UN: 82 %

3. stopnja: 64%
Povprečno število let
trajanja študija na
študenta

Enoletni št. programi:
- 2. stopnja: /

Enoletni št. programi:
- 2. stopnja: /

Dvoletni št. programi:

Dvoletni št. programi:

- 2. stopnja: 2,89

- 2. stopnja: 2,7

Triletni št. programi:

Triletni št. programi:

- 1. stopnja VS: 3,93

- 1. stopnja VS: 3,9

- 1. stopnja UN: 3,61

- 1. stopnja UN: 3,5

- 3. stopnja: /

- 3. stopnja: 2,6

Štiriletni št. programi:

Štiriletni št. programi:

- 1. stopnja UN: 3,94

- 1. stopnja UN: 3,9

Število tutorjev
učiteljev

16

16

Število tutorjev
študentov

3

5

Delež odzivnosti
študentov na
anketiranje

Skupaj 29,01 %, od
tega:

Skupaj 35%, od tega:

- 1. stopnja: 30,74 %

- 2. stopnja: 30%

- 2. stopnja: 22,69 %

- 3. stopnja: 10%

- 1. stopnja: 40%

- 3. stopnja: 5,88 %

Spodbujanje razvoja
zaposlenih

Povečanje odzivnost
zaposlenih na
anketiranje

Delež odzivnosti
zaposlenih na
anketiranje

Skupaj 19,57 %.

Skupaj 35 %.

Spodbujanje
kariernega razvoja
zaposlenih

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
izobraževanje in
usposabljanje

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 3

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 10

Strokovno
usposabljanje: 38

Strokovno
usposabljanje:68

Krajša usposabljanja
in tečaji: 2

Krajša usposabljanja
in tečaji: 7

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 0

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 0

Sobotno leto: 0

Sobotno leto: 0

Komentar
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. Na razpis se tako prijavi 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. Ker na UP PEF deluje neformalno tutorstvo študentov višjih
letnikov posameznih študijskih programov študentom nižjih letnikov, študentje ne čutijo potrebe po
formalnem urejanju njihovega samoumevnega delovanja.
UP PEF v letu 2016 načrtuje srečanje z mentorji praktičnega usposabljanja določenih študijskih
programov z namenom dviga kakovosti organizacije in izvedbe praktičnega usposabljanja študentov in
posledično študija na UP PEF.
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Poleg tega UP PEF načrtuje povečanje deleža odzivnosti študentov in zaposlenih na anketiranje, kar
je razvidno iz zgornje tabele.
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 2016 se bodo
zaposleni udeležili krajših usposabljanj, ki so pogoj za zasedbo delovnih mest (strokovno
usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti). S prenehanjem veljavnosti omejitev, ki jih je
postavil ZUJF, se znova odpirajo možnosti dodatnega formalnega izobraževanja za zaposlene.
Glede na navedeno bo UP PEF na področju skrbi za kakovost tudi v letu 2016 nadaljevala zastavljeno
delo iz preteklih let, z manjšimi izboljšavami.
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8. KADROVSKI NAČRT
Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2015 in načrt za leto 2016
V spodnji tabeli Število redno zaposlenih v letu 2015 in načrt za leto 2016 je prikazano število
redno zaposlenih na dan 31. 12. 2015 in predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2016,
porazdeljeno po plačnih skupinah, ter indeks, ki prikazuje razmerje med letoma.
Pri tolmačenju tabele 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
raziskovalci. Stanje v FTE-jih prikazuje odstotek dejanske obremenitve, ki je vezana na njihovo
zaposlitev (pedagoška oziroma raziskovalna obremenitev, ki je opredeljena s pogodbo o zaposlitvi) in
v katerega so všteti tudi odstotki zaposlitev delavcev, ki so matični na drugih članicah UP.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da so pri raziskovalcih navedeni samo tisti pedagoški delavci, ki imajo
v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje znanstveno-raziskovalnega 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 opravljajo, ker je nujno
potrebno za njihov strokovni razvoj in napredovanje.
Tabela 31A: Število redno zaposlenih v letu 2015 in načrt za leto 2016

Plačna
skupina

Število
zaposlenih na
dan 31.12.2015
a

Število FTE na
dan 31.12.2015

Število
zaposlenih na
dan 31.12.2016
(Načrt)

Število FTE na
dan 31.12.2016
(Načrt)

b

c

d

1
76
2
25
104

B
D
H
J
SKUPAJ

0,7
59,21
2,18
23,08
85,17

1
76
1
24
102

0,7
61,4
1,34
23,3
86,74

Indeks
Indeks
Število
Število FTE na
zaposlenih na
dan 31.12.2016
dan 31.12.2016
/ 31.12.2015
/ 31.12.2015
e=c/a
f=d/b
1,00
1,00
1,00
1,04
0,50
0,61
0,96
1,03
0,98
1,02

Tabela 32B: Število redno zaposlenih v letu 2015 in načrt za leto 2016 – Knjižnična dejavnost

Plačna
skupina

B
D
H
J
SKUPAJ

Število
zaposlenih na
dan 31.12.2015

Število FTE na
dan 31.12.2015

Število
zaposlenih na
dan 31.12.2016
(Načrt)

Število FTE na
dan 31.12.2016
(Načrt)

a

b

c

d

2
2

1
1

2
2

1,13
1,13

Indeks
Število
zaposlenih na
dan 31.12.2016
/ 31.12.2015
e=c/a

1
1

Indeks
Število FTE na
dan 31.12.2016
/ 31.12.2015
f=d/b

1,13
1,13

Zgornji tabeli prikazujeta strukturo in število zaposlenih v osebah in FTE. Knjižnična dejavnost je
prikazana ločeno, vendar število zaposlenih in stroški dela bremenijo matično članico, zato jo moramo
obravnavati v sklopu stroškov fakultete. Iz zgornjih tabel je razvidno, da namerava UP PEF v letu 2016
vpeljati manjše spremembe v strukturi in številu zaposlenih. Predvideno je nespremenjeno število
oseb, ob povečanju števila FTE-jev, z 85,17 na 87,87. Manjše spremembe so predvidene v
zaposlitveni strukturi, kjer naj bi se zmanjšalo število raziskovalnega kadra in povečalo število
pedagoškega in strokovnega kadra.
V plačni skupini D, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ni predvidena
sprememba v številu oseb, predvideno je le povečanju FTE za 3,57%, z 59,21 na 61,4, kar pomeni, da
bo UP PEF dodatno obremenila že zaposleni kader oz. povečala sodelovanje z javnimi uslužbenci,
matičnimi na drugih članicah UP.
Znotraj plačne skupine D so predvidene spremembe v strukturi visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev. Število slednjih se bo zmanjšalo in povečalo število visokošolskih učiteljev.
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Število visokošolskih učiteljev se bo s 47 oseb in 37,5 FTE v letu 2015 povečalo na 53 oseb in 44,10
FTE v letu 2016. Posledično se bo število visokošolskih sodelavcev zmanjšalo z 29 oseb in 21,8 FTE
v letu 2015 na 23 oseb in 17,3 FTE v letu 2016.
Navedene spremembe so posledica upokojitve dveh javnih uslužbencev in nadomeščanja treh javnih
uslužbenk, ki koristijo materinski oziroma starševski dopust ter predvidene izvolitve v višji pedagoški
naziv in posledično prerazporeditev na ustrezna delovna mesta.
UP PEF načrtuje v letu 2016 zmanjšati število oseb in FTE-jev v plačni skupini H, raziskovalni kader.
Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12. 2015 je 2 osebi oziroma 2,2 FTE, na dan
31. 12. 2016 pa se načrtuje 1 oseba z 1,3 FTE. Zmanjšanje je posledica zaključka obstoječih
projektov.
UP PEF v letu 2016 načrtuje povečanje števila zaposlenih v strokovnih službah. Število vseh
zaposlenih na dan 31. 12. 2015 je 25 oseb oziroma 23,08 FTE, v kar so všteti tudi trije laboranti, 1
oseba in 2 FTE, ki opravljajo laborantska dela za potrebe študijskega procesa.
Na dan 31. 12. 2016 se načrtuje povečanje števila oseb na 26 oziroma 24,43 FTE, kar pomeni
povečanje števila za 3,85% in FTE za 35,53%. V navedenem številu je upoštevana tudi zaposlena, ki
nadomeščata javno uslužbenko, ki dela delovni čas krajši od polnega zaradi pravice, ki ji jo določa
zakon in javna uslužbenka, ki nadomešča javno uslužbenko, na delovnem mestu Strokovni delavec VI
– laborant, ki je odsotna zaradi koriščenja materinskega oziroma starševskega dopusta.
Na področju knjižnične dejavnosti je predvideno povečanje FTE za 0,125 enot ob predpostavki, da ne
bo prišlo do prenosa zaposlenih iz Skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF v Univerzitetno
knjižnico Univerze na Primorskem. V tem primeru pa bi prišlo do zmanjšanja 2 oseb in 1 FTE. 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. Zaposlitev bi bila realizirana v drugi polovici leta 2016 v
primeru, da ne bi bila izvedena reorganizacija finančno-računovodskih služb na ravni UP. Strošek dela
za to delovno mesto bo dodatni strošek za fakulteto, vendar nujno potreben za finančno poslovanje
fakultete.
V Službi za pravne in kadrovske zadeve UP PEF je predvideno zmanjšanje števila zaposlenih. Javna
uslužbenka, ki zaseda delovno mesto Samostojne strokovne delavke za pravne in splošne zadeve bo
začasno premeščena v strokovne službe Rektorata UP, kjer bo nadomeščala začasno odsotno
delavko.
V Službi za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje je predvideno povečanje FTE
ob nespremenjenemu številu oseb. Javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto Samostojne
strokovne delavke za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje, kateri je bilo, na
podlagi medsebojnega sporazuma med UP in UP PEF, odrejeno delo na Rektoratu UP, bo svojo
celotno delovno obveznost iz pogodbe o zaposlitvi opravljala za potrebe UP PEF. Predvidena je za
nudenje strokovne podpore Centru za vseživljenjsko učenje, ki ga UP PEF namerava ustanoviti v letu
2016.
UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2016 upoštevala ukrepe Vlade RS in skušala ravnati
čim bolj racionalno, tako da bo racionalizirala 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.
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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 naročilu avtorskih del in niso zaposleni na UP PEF ali na
drugih članicah UP. Ker gre za delo na rednem študiju, stroški podjemnih pogodb in pogodb o naročilu
avtorskih del bremenijo proračunska sredstva.
UP PEF planira v letu 2016 povečati število pogodbenih sodelavcev v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2015 je bilo 8 oseb, od tega 7 visokošolskih
učiteljev in 1 visokošolski sodelavec, oziroma 2,7 FTE. Na dan 31. 12. 2016 se planira 10 oseb s 6,00
FTE. Gre za osebe, ki bodo opravljale delo preko avtorskih del in podjemnih pogodb zaradi
prerazporeditve dela in dodatnih obremenitev zaposlenih.
Tabela 33: Število pogodbenih sodelavcev v letu 2015 in načrt za leto 2016

Plačna
skupina

B
D
H
J
SKUPAJ

Število
pogodbenih
sodelavcev na
dan 31.12.2015

Število FTE
pogodbenih
sodelavcev na
dan 31.12.2015

Število
pogodbenih
sodelavcev na
dan 31.12.2016
(Načrt)

Število FTE
pogodbenih
sodelavcev na
dan 31.12.2016
(Načrt)

a

b

c

d

8

2,7

10

6

Indeks
število
pogodbenih s.
na dan
31.12.2016 /
31.12.2015
e=c/a

Indeks
število FTE
pogodbenih s.
na dan
31.12.2016 /
31.12.2015
f=d/b

1,25

3

V tabeli Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov v prilogah so ločeno 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 2. stopnji študijskih programov, ki se izvajajo le kot izredni študij se glede na realizirano porabo
stroškov za leto 2015, predvideva v letu 2016 povečanje stroškov dela zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev, ki se krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin.
UP PEF bo povečala število in stroške podjemnih pogodb in pogodb o naročilu avtorskih del, saj bo
poleg izvedbe 1. letnika študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika izvajala tudi 2. letnik
študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika. Obenem bo UP PEF v študijskem letu
2016/2017 izvajala izredni študij magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika
na novi dislocirani enoti. Ker so zaposlenih visokošolski učitelji in sodelavci, ki opravljajo svojo
pedagoško delo na zgoraj navedenih študijskih programih že polno obremenjeni, bo potrebno z njimi
sklepati pogodbe obligacijskega prava.
Na UP PEF se v letu 2016 na dodiplomskih študijskih programih planira povečanje števila zunanjih in
zaposlenih pogodbenih izvajalcev za eno osebo. Na dan 31. 12. 2015 je izvajalo obveznosti za
potrebe rednega študija 13 oseb. Predvideno je, da bo v letu 2016 redni študij izvajalo 14 oseb, tako
zunanjih kot zaposlenih pogodbenih izvajalcev.
Načrtovane upokojitve in odpuščanja iz poslovnih razlogov (presežni delavci)
Na UP PEF je v letu 2016 predvidena upokojitev dveh visokošolskih učiteljev. Delovne obveznosti
bodo prerazporejene med zaposlene visokošolske učitelje, kar vpliva na stanje obremenjenosti
zaposlenih v FTE, vendar ne povečuje občutno stroškov plač.
Podrobnejši podatki so razvidni v Kadrovskem načrtu, ki je v prilogi.
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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 2016
pripravile službe Rektorata UP na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih dokumentov
UP.

9.2 NAKUP OPREME
UP PEF načrtuje za leto 2016 nabavo potrebne opreme iz lastnih virov. Za nabavo šolskih učil,
pripomočkov in opreme za področje družboslovja, naravoslovja, jezikov, umetnosti ter športa, je
vrednost ocenjena na 10.300,00 EUR. V okviru nabave računalniške opreme se načrtuje obnova le-te
v predavalnicah in kabinetih, ki narekuje dokup PC, monitorjev in projektorja. Za učitelje se načrtuje
nabavo tablic in prenosnikov ter nadgradnjo računalniških programov. Ocenjena vrednost te opreme je
20.570,00 EUR. Za potrebe laboratorijske opreme je UP PEF načrtovala 2.000,00 EUR, za potrebe
službene mobilne telefonije pa 180,00 EUR. Pri nabavi pohištva in opreme, katere planirana vrednost
je 6.500,00 EUR, je UP PEF zajela nabavo klimatske naprave, zatemnitvenih rolojev, omar za
glasbila. Za nabavo knjig za študente in zaposlene, obvezne opreme za reševanje za potrebe civilne
zaščite ter inventarja za potrebe rednega vzdrževanja stavbe pa je UP PEF načrtovala 6.250,00 EUR.

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP PEF je v letu 2016 planirala tri posege v sklopu investicijskega vzdrževanja, ki se bodo krili iz
lastnih virov. Prvi poseg je delna sanacija parketa v predavalnicah v drugem nadstropju, kjer je parket
najbolj dotrajan. V P4 je potrebno odstraniti parket v celoti, obnoviti tlak po celotni površini ter
namestiti nov parket z vsemi zaključnimi deli. V P5 in P6 je potrebno talno oblogo le pobrusiti,
polakirati in postaviti nove zaključne letve. Ocenjena vrednost del je 6.636,00 EUR. Drugi poseg pa je
postavitev zaščitne predelne stene v referatu za študente pri komunikacijskem oknu, kjer so zaposleni
izpostavljeni prepihu in nevarnosti padcev s podesta. Poseg zajema postavitev predelne stene,
nadgraditev le-te s steklenim nastavkom, postavitev notranjih vrat ter ureditev inštalacije. Ocenjena
vrednost tega posega je 1.464,00 EUR. Tretji poseg je sanacija zidu v Skupni visokošolski knjižnici UP
FM in UP PEF, kjer je zaradi prodiranja vlage, omet uničen. Ocenjena vrednost celotnega posega je
1.000,00 EUR, ki pa ga bosta članici krili vsaka polovico, zato so pri tem posegu planira sredstva v
višini 500,00 EUR.

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Podatki o nepremičninah in najemih so razvidni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v
prilogi.
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10. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt UP PEF za leto 2016 vsebuje vse predvidene prihodke in odhodke. Pri pripravi so bila
upoštevana enaka izhodišča, kot so veljala za državni proračun in veljavni predpisi, pogodbe, sklepi,
navodila in pojasnila, iz katerih so razvidna izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2016:























Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14);
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, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13, 95/14 in 91/15);
Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
18I/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 – ZDMPNUA, 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, 43/0 – 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 – ZKolP, 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, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13,
95/14 in 91/15);
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, 52/07, 60/08, 61/08, 33/10, 83/10, 89/10, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15 in
8/16 – popr.);
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 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617;)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
(Uradni list RS, št. 96/15);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);
Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št.
7/11, 34/11 – odl. US, 64/12, 12/13 in 38/16);
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, 91/15);
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15; ZUPPJS16);
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
(Uradni lst RS, 91/15);
Dogovor o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11);
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, 54/10 in 24/16);
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
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);
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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, 51/13 in 6/15) v
povezavi s sklepom Vlade RS št. 00712-35/2005/23 z dne 15. 2. 2007;
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Finan%C4%8Dno_premo%C5%BEenje
_in_poro%C5%A1tva/Sejnine_in_nagrade/sklep_priporocila_st_00712.pdf;
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, 47/13, 96/14, 39/15,
57/15, 98/15, 73/15, 6/16 in 38/16) sklep ministra o subvencioniranju bivanja študentov v
študijskem letu 2014/2015, št. 6000-8/2015/1 z dne 20. 7. 2015;
Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15);
Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15);
Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15);in
Navodila MIZŠ za pripravo letnega programa dela za leto 2016 in Izhodišča za pripravo
finančnega načrta za leto 2016, številka 410-62/2015/26 z dne 23. 6. 2016 in
druge predpise in navodila, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

10.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
Splošni del finančnega načrta UP PEF za leto 2016 je sestavljen iz naslednjih izkazov:
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
‐
Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
‐
Načrta računa financiranja,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2014,
realizacija za leto 2015 in finančni načrt za leto 2016. Zaradi primerjave med leti je v izkazih dodana
primerjava med finančnim načrtom za leto 2016 in realizacijo iz leta 2015.
10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Tabela 34: Povzetek načrta prihodkov in odhodkov UP po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA
A.
1.
a.
b.
2.
B.
1.
a.
b.

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

c.

Investicijski odhodki

d.

Drugi odhodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

2.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na
trgu (skupaj)

C.

PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

FN 2016/
Realizacija Realizacija Finančni
2014
2015
načrt 2016 Realizacija
2015
3.422.463
3.383.273 3.777.533
111,65
3.421.888

3.372.003

3.774.870

111,95

1.805.137

1.848.139

2.035.331

110,13

1.616.751

1.523.864

1.739.539

575

11.270

2.663

23,63

3.555.186

3.646.347

3.675.536

100,80

3.551.216

3.631.064

3.672.873

101,15

2.570.082

2.698.838

2.830.008

925.275

872.849

788.465

55.859

59.377

54.400

114,15

104,86
90,33
91,62

0,00
3.970

15.283

2.663

17,42

-132.723

-263.074

101.997

-38,77
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Tabela prikazuje realizacijo leta 2014 in 2015 ter finančni načrt za leto 2016, obenem pa tudi
primerjavo med finančnim načrtom 2016 in realizacijo 2015. Podatki so prikazani po načelu denarnega
toka.
UP PEF načrtuje v letu 2016 prihodke v višini 3.777.533 EUR in odhodke v višini 3.675.536 EUR. Od
tega so prihodki za izvajanje javne službe 3.774.870 EUR, odhodki za izvajanje javne službe pa
3.672.873 EUR. S trga načrtuje UP PEF za 2.663 EUR prihodkov, prav tako pa tudi odhodke v enaki
višini,to je 2.663 EUR.
Vsi načrtovani prihodki za izvajanje javne službe so glede na leto 2015 višji za 11,65 %, prihodki iz
sredstev javnih financ v višini 2.035.331 EUR so v primerjavi s preteklim letom višji za 10,13 %,
medtem ko so drugi prihodki za izvajanje javnih financ (med njimi so tudi prihodki izrednega študija) za
14,15 % višje planirani glede na leto 2015.
Vsi načrtovani odhodki po denarnem toku so 0,80 % višji glede na vse odhodke v letu 2015. Znesek
načrtovanih stroškov dela je glede na leto 2015 za 4,86 % višji, medtem ko so stroški blaga in
materiala nižji za predvidoma 9,67 %.
Tabela 35: Viri primanjkljaja po načelu denarnega toka

Finančni načrt 2016

Viri primanjkljaja po denarnem toku:
Zamik med prejetimi in porabljenimi sredstvi

-28.020

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

-415.840

Presežek prihodkov iz študijske in tržne dejavnosti
Nakup opreme iz presežkov preteklih let

491.457
54.400

SKUPAJ presežek odhodkov nad prihodki:

101.997

UP PEF v letu 2016 načrtuje po denarnem toku presežek odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja
rednega študija v skupnem znesku 415.840 EUR. Ta se bo pokrival s presežkom prihodkov nad
odhodki iz naslova izvajanja izrednega študija v višini 491.457 EUR. UP PEF načrtuje v letu 2016
nakup opreme v višini 54.400 EUR, ki bo kriti iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
Tabela 36: Obrazložitev vira financiranja presežka odhodkov nad prihodki v letu 2016, 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
SKUPAJ
SKUPAJ:

EUR

Razlog
0
0

UP PEF ne predvideva presežka odhodkov nad prihodki v letu 2016.
10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov UP PEF ne načrtuje prometa.

10. FINANČNI NAČRT

UP – LETNI PROGRAM DELA UP PEF ZA LETO 2016

49

10.1.3 Načrt računa financiranja
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov UP PEF v letu 2016 ne izkazuje presežka
odhodkov nad prihodki ali presežka prihodkov nad odhodki.
10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
Tabela 37: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka

NAZIV KONTA

A) Prihodki od poslovanja
B) Finančni prihodki

Rebalans
Realizacija Realizacija finančnega FN 2016/
2014
2015
načrta
Realizacija
2016
2015
111,29
3.564.933
3.439.622
3.827.962
2.390

C) Drugi prihodki
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev
F) Stroški dela
G) Amortizacija

16

20

125,00
0,00

630

0,00

4.192
3.571.515

3.440.268

3.827.982

925.103

844.021

771.865

91,45

111,27

2.570.809

2.570.809

2.820.895

109,73

30.198

35.119

36.000

102,51

H) Rezervacije

0,00

I) Davek od dobička

0,00

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

20.228

15.542

6.634

42,68

34

6

10

166,67

2.204

19.372

15.000

77,43

25.600
3.676.004

108,87

151.978

-223,12

15.052
3.563.628
7.887

23.515
3.508.384
-68.116

104,78

V tabeli je prikazana realizacija UP PEF za leti 2014 in 2015 ter finančni načrt za leto 2016. V indeksu
je podana primerjava med finančnim načrtom 2016 in realizacijo iz leta 2015. Podatki so ponazorjeni
po bilančnem toku. V finančnem načrtu pa so predvideni poslovni dogodki v letu 2016.
UP PEF načrtuje v letu 2016 prihodke v višini 3.827.982 EUR in odhodke v višini 3.676.004 EUR.
Celotni prihodki so v primerjavi z letom 2015 višji za 11,29 %, celotni odhodki za leto 2016 so v
primerjavi z letom 2014 višji za 4,78 %.
Prihodki, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2016, so sestavljeni iz:
- prihodkov iz poslovanja v višini 3.827.962 EUR,
- finančnih prihodkov v višini 20 EUR,
Načrtovani odhodki UP PEF za leto 2016 so sestavljeni iz:
- stroškov blaga, materiala in storitev v višini 771.865 EUR,
- stroškov dela v višini 2.820.895 EUR,
- amortizacije v višini 36.000 EUR,
- ostalih stroškov, ki jih predstavljajo stroški taks, članarin in prispevkov za zaposlovanje
invalidov v višini 6.634 EUR,
- finančnih odhodkov, drugih odhodkov in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v predvideni
skupni višini 10 EUR.
UP PEF načrtuje v letu 2016 po načelu bilančnega toka presežek prihodkov nad odhodki v višini
151.978 EUR.
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10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Tabela 38: 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
N) CELOTNI
ODHODKI
O) PRESEŽEK
PRIHODKOV
P) PRESEŽEK
ODHODKOV

Realizacija
Realizacija
Realizacija
Realizacija
2014 javna
2015 javna
2014 trg
2015 trg
služba
služba
4

5

3.558.375

6

6.558

2.390

7

3.436.787

2.835

16
630

FINANČNI
Realizacija
NAČRT
FINANČNI
FN 16 JS / FN 16 trg /
15 JS /
javna
NAČRT
Realizacija Realizacija
Realizacija
služba
trg 2016
15 JS
15 trg
14 JS
2016
8
9
10=6/4
11=8/6
12=9/7
3.825.299

2.663

20

4.192

0,97

1,10

0,94

0,01
-

1,25
0,00

-

0,00

-

-

3.564.957

6.558

3.437.433

2.835

3.825.319

2.663

0,96

1,10

0,94

917.199
2.570.809
30.198

7.904

829.728
2.570.809
35.119

14.293

769.202
2.820.895
36.000

2.663

20.196

32

15.542

6.634

0,90
1,00
1,16
0,77

0,93
1,10
1,03
0,43

0,19
-

34
2.200

4

6
19.372

10
15.000

0,18
8,81

1,67
0,77

-

23.515

25.600

1,56

1,09

-

15.052
3.555.688

7.940

3.494.091

14.293

3.673.341

2.663

0,98

1,05

0,19

9.269

0

0

0

151.978

0

0,00

-

-

0

1.382

56.658

11.458

0

0

-

0,00

0,00

Tabela prikazuje prihodke in odhodke UP PEF po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2014 in leto
2015 ter finančni načrt za leto 2016. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli, izhaja, da se bodo planirani
prihodki javne službe v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 predvidoma povišali za 10 %, odhodki pa
istočasno povečali v primerjavi s preteklim letom za 5 %. Predvideni prihodki s trga naj bi se glede na
preteklo leto v letu 2016 zmanjšali za 6 %, odhodki s trga pa bi se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali
za 81 %.
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10.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
10.2.1 Finančni načrt 2016 Posebni del
Kot je razvidno iz posebnega dela finančnega načrta UP PEF za leto 2016, UP PEF načrtuje v letu
2016 3.777.533 EUR vseh prihodkov in skupne odhodke v višini 3.675.536 EUR.
Glede na leto 2015 je to 11,65 % več prihodkov in za 0,80 % več odhodkov. UP PEF načrtuje
presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.997 EUR.
Prihodki UP PEF za leto 2016 so načrtovani v skupnem znesku 3.777.533 EUR in so predvideni iz
naslednjih prihodkov:
MIZŠ za študijsko dejavnost – 2.000.450 EUR. Sredstva so namenjena za izvajane študijskih
programov rednega študija 1. in 2. stopnje.
ARRS in ostale agencije – program Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, financiranje
mladega raziskovalca, predvidena izdaja 6 monografij. Predvideni prihodki v višini 34.232 EUR.
CENIKA STORITEV UNIVERZE - v skupni višini prilivov 1.702.070 EUR, ki se nanaša na sredstva
pridobljena iz šolnin za izvajanje izrednega študija in sredstev pridobljena z izvajanjem študijskih
programov za izpopolnjevanje izobrazbe ter vseživljenjskega učenja. Predvideni prihodki študijskih
programov za izpopolnjevanje izobrazbe so 282.558 EUR. Predvideni prihodki za izvajanje programov
Vseživljenjskega učenja pa 29.842 EUR. Prihodki šolnin in vpisnin ter ostalih prispevkov študentov za
izvajanje izrednega študija študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje so predvideni v višini 1.305.175
EUR. 30.094 EUR pa je predvidenih prilivov od vpisnin študentov rednega študija na 1. in 2. stopnji.
OSTALIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU – v višini prilivov 23.934 EUR, predstavljajo pa prihodke iz
projektov BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in
Tourism Industry, EC4SLT- Entrepreneurial Competences for School Leadership Teams. V prihodke
pa so predvideni tudi prihodki iz naslova programa ERASMUS +.
DRUGIH VIROV – v višini 13.535 EUR predstavljajo prihodki projekta Arheologija za vse: oživljanje
arheološkega parka Simonov zaliv (projekt AS), prihodki za izvedbo znanstvenega sestanka
Inovativna učna okolja in tiskanje monografij in učbenikov
TRGA – v skupni višini 2.663 EUR pa predstavljajo prihodki od izvedbe znanstvenega sestanka UP
PEF v višini 2.000 EUR in prihodki s trga ustvarjeni z doseženo provizijo ADRIATIC SLOVENICA
Zavarovalna družba d. d.. v višini 663 EUR.
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 1.226.768
EUR,
- prispevke na plače v višini 197.122 EUR,
- druge osebne prejemke v višini 135.712 EUR.
- Izdatke za blago in storitve v skupni višini 204.991 EUR, v katere so vključeni tudi stroški
avtorskih honorarjev in plačil po podjemnih pogodbah v višini 39.800 EUR
Razvidno je, da bo UP PEF v letu 2016 za izvajanje dejavnosti rednega študija študijskih programov 1.
stopnje ustvarila primanjkljaj v višini 306.065 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. in 2. stopnje.
UP PEF je načrtovala presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju rednega študija študijskih
programov 2. stopnje v višini 109.775 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. in 2. stopnje.
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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 455.810
EUR,
- prispevki na plače v višini 73.242 EUR,
- drugi osebni prejemki v višini 50.425 EUR.
- izdatki za blago in storitve v skupni višini 72.220 EUR, v katere so vključeni tudi stroški
avtorskih honorarjev in plačil po podjemnih pogodbah v višini 31.474 EUR.
Na celotni ravni UP PEF načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.997 EUR.
10.2.2 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja
Tabela 39: Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih financiranja

Vir

Oznaka AOP
za prihodke

Prihodki

Odhodki

Razlika
Delež
med
odhodkov Sestava
Sestava
prihodki
v
prihodkov odhodkov
in
prihodkih (indeks)
(indeks)
odhodki (indeks)

Javna služba skupaj

402 3.774.870 3.672.873

101.997

97,3

MIZS

404 2.000.450 2.416.290 -415.840

ARRS, SPIRIT, JAK

404

34.881

34.881

0

Druga ministrstva
Občinski proračunski
viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje
blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne
službe
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU

404

0

0

407

0

419

0

Drugi viri
Trg
Skupaj

99,9

99,9

120,8

53

65,7

100

0,9

0,9

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

421 1.702.070 1.156.213

545.857

67,9

45,1

31,5

429

23.934

51.954

-28.020

217,1

0,6

1,4

13.535

13.535

0

100

0,4

0,4

2.663

2.663

0

100

0,1

0,1

401 3.777.533 3.675.536

101.997

97,3

100

100

410+413+418+
422 DO
428+430
431

Tabela prikazuje načrtovano strukturo prihodkov in odhodkov za leto 2016 po virih financiranja po
denarnem toku.
Iz tabele je razvidno, da je predviden presežek odhodkov nad prihodki pri viru MIZŠ v višini 415.840
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 545.887 EUR. Pri viru Ostala sredstva iz
proračuna EUR je predviden presežek odhodkov nad prihodki v višini 28.020 EUR. Prilivi za projekte
so bili že v letu 2015, v letu 2016 pa bodo na projektih nastajali samo stroški.
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10.2.3. Načrt strukture stroškov dela
Tabela 40: Povzetek načrtovana struktura stroškov dela

Realizacija
2015
SKUPAJ VSI VIRI
MIZŠ
ARRS, TIA, SPIRIT, JAK

FN 2016

FN 2016/
Realizacija
2015

2.698.838

2.830.008

1,05

2.152.379

2.139.079

0,99

20.440

26.318

1,28

Druga ministrstva

-

Občinski proračunski viri

-

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

-

Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg

485.539

619.304

1,28

30.709

35.589

1,16

9.771

9.718

0,99
-

Tabela prikazuje načrt strukture stroškov dela. Predvideni stroški dela bodo v letu 2016 višji glede na
primerjavo z letom 2015 za 5 %. Predvideni stroški dela iz vira MIZŠ so se v primerjavi z letom 2014
zmanjšali za 1 %, stroški dela iz vira Cenik storitev univerze pa so v letu 2016 za 28 % višji glede na
preteklo leto.
UP PEF načrtuje v letu 2016 na viru ARRS 28 % povišanje stroškov dela glede na preteklo leto.
Mlada raziskovalka je bila večji del leta 2015 na materinskem oziroma starševskem dopustu zaradi
tega so bili stroški dela v letu 2015 nižji glede na leto 2016.
Za 16 % so se povišali stroški dela tudi na viru Ostala sredstva iz proračuna EU v primerjavi z letom
2015. Na viru Drugi viri se je predvideni strošek dela glede na leto 2015 znižal za 1 %.
Na podlagi Dopolnitev usmeritev za pripravo finančnega načrta za leto 2016 s sanacijskimi ukrepi, št.
192-78/2016 z dne 30. junija 2016, je UP PEF ob načrtovanju stroškov dela upoštevala znižanje
dodatka za italijanski jezik za tri mesece v letu 2016 iz sedanjih 6 % na 3 %. Učinek sanacijskega
ukrepa znižanja dodatka za italijanski jezik je v letu 2016 opazen pri znižanju bruto plač v višini 4.266
EUR in znižanju prispevkov na plače v višini 686,83 EUR.
V skladu s sanacijskimi ukrepi se je prav tako znižal strošek tiska v primerjavi z letom 2015 in sicer za
40 % oz. za 4.515 EUR. Za storitve prevajanja je v letu 2016 predvidenih 5.762 EUR stroškov, kar je
za 31 % manj glede na preteklo leto. Izdatki za službena potovanja so za leto 2016 predvideni v višini
34.283 EUR, kar znaša v primerjavi z letom 2015 6.065 EUR manj. Stroški reprezentance so se glede
na lansko leto znižali za 30% in so predvideni v višini 10.008 EUR. Za avtorske honorarje in podjemne
pogodbe je predvideno znižanje v višini 5 % glede na preteklo leto. Predviden strošek za leto 2016 je
347.875 EUR. Strošek dela preko študentskega servisa je za leto 2016 znatno nižji od tistega iz leta
2015. Predvideno je 16.000 EUR namenjenih za študentsko delo. V preteklem letu so znašali stroški
študentskega dela 66.302 EUR. Drugi operativni odhodki so v preteklem letu znašali 49.107 EUR. Za
leto 2016 so predvideni v višini 20.000 EUR.
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Kazalniki in podatki
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