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1. POROČILO DEKANJE
UP PEF je bila tudi v letu 2015 uspešna na področju izobraževalne dejavnosti in vseživljenjskega
učenja. Tako še naprej izvaja akreditirane študijske programe vseh stopenj in študijske programe za
izpopolnjevanje.
V letu 2015 je UP PEF pričel z izvajanjem akreditiranega podiplomskega študijskega programa 2.
stopnje Socialna pedagogika, v obliki izrednega študija.
V zadnjih študijskih letih UP PEF beleži izrazito povečanje števila študentov in na večini študijskih
programov prihaja do omejitev vpisa. Nekoliko manjši je le vpis na podiplomske študijske programe 2.
stopnje na izrednem študiju in na 3. stopnji.
Na področju raziskovalne in razvoje dejavnosti je bila UP PEF tudi v letu 2015 zelo aktivna in
nadaljevala z raziskavami v okviru prijavljenih programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem
raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole,
vrtci …). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v
svojih projektih raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih
in humanističnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki
jih je uspešno predstavila na znanstvenih srečanjih doma in v tujini.
V letu 2015 je UP PEF realizirala tudi večino kazalnikov raziskovalne uspešnosti kot so npr. Sicris
točke, število citatov in znanstvih člankov.
UP PEF je na področju mednarodnega sodelovanja dosegla večino zastavljenih ciljev ter predvsem
okrepila sodelovanja s sorodnimi fakultetami tako v okviru programske sheme Erasmus+, kot tudi s
sklepanjem novim medfakultetnih sporazumov.
Realizirala je večino načrtovanih mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
strokovnih sodelavcev.
Posebej velja izpostaviti, da je UP PEF v letu 2015 izvajala pet mednarodnih projektov s področja
izobraževanja. V okviru programa vseživljenjskega učenja (Grundtvig) je UP PEF uspešno zaključila
izvajanje projekta European Policy Network on School Leadership (EPNoSL). Kot soizvajalka je v
okviru programa Erasmus +izvajala projekta BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and
Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry ter EC4SLT- Entrepreneurial Competences
for School Leadership Teams. V okviru Evropskega socialnega sklada pa je izvajala projekta
Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP ter UP IN SVET - Mednarodna vpetost
Univerze na Primorskem.
Umetniška dejavnost UP PEF je na splošno prepoznana znotraj univerzitetnega prostora in širše.
Umetniško snovanje in poustvarjanje je še posebej uspešno na področjih lutkarstva ter vizualne in
glasbene umetnosti. V letu 2015 so bili preseženi načrtovani kazalniki tako po kvantiteti kot po
kvaliteti. Izrazito se je povečalo število gostovanj visokošolskih učiteljev in študentov na mednarodnih
srečanjih in festivalih, kar ocenjujemo tudi kot uspešno obliko promocije umetnosti in UP. Izpostaviti
velja lutkovna gostovanja v ZDA in Franciji, pa tudi slikarski ex-tempore v Italiji in Srbiji. Umetniški
dosežki študentov UP PEF pod mentorstvo visokošolskih učiteljev nastajajo v okviru obveznih in
izvirnih predmetov na študijskih programih za izobraževanje bodočih učiteljev in vzgojiteljev. Umetniški
dogodki pa se izvajajo v okviru projekta ArtPEF, katerega cilj je strniti umetniška snovanja na UP PEF
z namenom izgrajevanja strokovnih in umetniških podlag za pripravo študijskih programov s področja
umetnosti. V ta namen bomo nadaljevali z začetim delom v letu 2015, v smeri izgrajevanja podlag in
dokumentacije za akreditacijo študijskega programa s področja umetnosti.
Knjižnična dejavnost se je v Skupni visokošolski knjižnici UP FM in UP PEF izvajala v skladu z
načrtovanimi aktivnostmi in v okviru opisa knjižnične dejavnosti. Knjižnica je za potrebe študijskega
procesa pridobila in inventarizirala skupno 1.840 enot knjižničnega gradiva za knjižnični fond (1.025
enot za UP FM in 815 enot za UP PEF), medknjižnično pridobila 50 enot gradiva ter jih medknjižnično
izposodila 85 enot. Skupna visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF je v letu 2015 sodelovala v vseh
aktivnostih delovanja Univerzitetne knjižnice UP (v nadaljevanju UP UK). Skupna visokošolska
knjižnica je v letu 2015 imela 43 uradnih ur/teden in uporabnikom izposodila 17.861 enot knjižničnega
gradiva.
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Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP PEF v letu 2015 nadaljevala z izvajanjem različnih
aktivnosti, ki so bile izvedele že v preteklih letih (izvedba študentske ankete, spodbujanje
izobraževanja in nagrajevanja zaposlenih, aktivnosti povezane s tutorskim sistemom, priprava
samoevalvacijskega poročila za področje izobraževalne dejavnosti, evidentiranje in nagrajevanje
dosežkov študentov in zaposlenih…).
Študentski svet UP PEF je tudi v letu 2015 nadaljeval z izvajanjem s študijem povezanih interesnih
dejavnosti. Delovanje študentskega sveta je bilo pri tem zelo intenzivno. Niso bile sicer realizirane vse
planirane dejavnosti, so pa bile izvedene nekatere druge, po katerih se je izkazal večji interes
študentov (delavnice, družabna srečanja, …).
Na področju drugih dejavnosti je UP PEF v okviru aktivnosti na področju založništva nadaljevala v
preteklih letih zastavljeno izdajanje znanstvenih monografij in drugih gradiv v okviru posebne edicije
Založbe Annales - Annales Ludus, prav tako je fakulteta nadaljevala sodelovanje pri soizdajanju
Revije za elementarno izobraževanje s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, ki ga je pričela v letu
2014.
Na področju kadrovske politike in zaposlovanja je bila UP PEF tudi v letu 2015 uspešna, saj je izvajala
politiko zaposlovanja skladno z Letnim programom dela za leto 2015. V letu 2015 UP PEF je sicer
število zaposlenih poraslo iz 102 na 104 osebe, število zaposlenih v FTE pa s 84,80 FTE na 85,17
FTE, kar predstavlja 1,93 % porast števila zaposlenih v osebah in 0,43 % v FTE glede na preteklo
leto.
Med visokošolskimi učitelji in sodelavci je opaziti manjši upad števila zaposlenih 1,3 % in upad
obremenitve za 0,3 %. Slednje je pozitivno, saj UP PEF strmi k povečanju števila zaposlenih za polni
delovni čas in zmanjšanju deleža zaposlenih za delovni čas krajši od polnega. Zmanjšanje števila
pedagoškega kadra je tudi posledica upokojitve visokošolskega učitelja.
V strokovnih službah je opaziti porast zaposlenih, za 2 osebi in zmanjšanju za 0,15 FTE. Razlog za
povečanje je vrnitev javne uslužbenke, ki je bila začasno razporejena na delo v strokovne službe UP
in dalj časa načrtovana zaposlitev. Zmanjšanje FTE pa je posledica večjega števila delavcev
zaposlenih za delovni čas krajši od polnega.
Uresničevanje prednostnega cilja, ki je bil vezan na vse navedene dolgoročne in kratkoročne cilje,
kvalitetno izvedeno delo s čim nižjimi stroški dela, je zahtevalo temeljito prerazporeditev dela med
obstoječim pedagoškim kadrom ter temeljito selekcijo pri razporejanju finančnih sredstev v
izobraževalne in druge kadrovske namene. UP PEF je izkoristila vse možnosti za čim večjo
obremenitev pedagoških delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z
dodelitvijo dodatne tedenske pedagoške obveznosti. V določenih primerih pa se je za zagotavljanje
nemotenega izvajanja pedagoškega procesa pojavila tudi potreba po dodatni sklenitvi pogodb
obligacijskega prava, katerih skupna realizirana vrednost v manjšem znesku odstopa od planirane. UP
PEF je uspešno realizirala zastavljeni cilj spremembe strukturo zaposlenih pedagoških delavcev iz
določenega v nedoločen čas in prav tako je bil uspešno realiziran cilj zmanjševanja obsega
dopolnilnega dela.
UP PEF je na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v letu 2015 realizirala
cilje, ki so se nanašali na nabavo različne opreme, ki izboljšuje pogoje za delo, kolikor to omogočajo
omejeni prostorski pogoji. Zaradi slednjega UP PEF uporablja in najema tudi druge prostore.
Izmed treh planiranih posegov investicijskega vzdrževanja sta bila iz proračunskih sredstev realizirana
sanacija zunanjega ometa na objektu, na katerem je, zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom,
prišlo do razpok, lukenj ter odstopanja in odpadanja ometa, ter zamenjava dela zunanjega stavbnega
pohištva, s čimer je bila dosežena veliko boljša toplotna in zvočna izolacija predavalnic in drugih
poslovnih prostorov ter posledično znižanje energetskih stroškov. Prav tako je bila nujna tudi
zamenjava glavnih vhodnih vrat v stavbo, saj so bila dosedanja neprimerna in dotrajana. Zamenjava
vrat je bil tudi eden od nujnih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, saj so se dosedanja vrata
odpirala navznoter, ob morebiti evakuaciji je bil tako izhod iz stavbe otežen in celo nevaren.
Načrtovana sanacija tlaka v predavalnici FM3 v pritličju objekta ni bila izvedena, saj s prostori še
vedno upravlja UP FM.
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Ker bo UP PEF ob načrtovani selitvi UP FM v prostore stare Srednje tehniške šole Koper pridobila v
uporabo izpraznjene prostore UP FM, je smotrno, da k sanaciji novo pridobljenih prostorov pristopi
celovito.
Na finančnem področju je UP PEF v letu 2015 po denarnem toku ustvarila 3.383.273 EUR vseh
prihodkov. Vseh odhodkov pa je bilo za 3.646.347 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki po
denarnem toku znaša 263.074 EUR.
Po obračunskem toku so znašali vsi prihodki UP PEF 3.440.268 EUR, vsi odhodki 3.495.083 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki je po obračunskem toku v letu 2015 znašal 54.815 EUR.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič
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2. VIZIJA
Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo velika – ne po številu vpisanih študentov, temveč po
tem, kako bodo usposobljeni njeni diplomanti na vseh treh stopnjah študija. Usposobljenost bo
temeljila na razvijanju dobrih medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi
udeleženci v procesu izvajanja pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Stalno učenje za
nove izzive, ki jih prinašajo nova tehnologija in spremembe v družbi, bo temelj našega delovanja.
Pripadnost ustanovi in medsebojno sodelovanje bosta pomembni sestavini naše učinkovitosti in
uspešnosti pri usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev, pri našem
svetovalnem delu v korist posameznikov in različnih ustanov ter pri preučevanju aktualnih vprašanj
sodobnega učenja, poučevanja in vzgoje.
Senat UP PEF je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 7. junija 2013, sprejel ločen dokument Vizije
razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo umetniške dejavnosti promovirala in umestila v
akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja,
izobraževanja in raziskovanja. Nudila bo potrebno okolje za razvijanje kulturno-umetniških konceptov
ter umetniškega izražanja in stvaritev. S spodbujanjem razvijanja umetniških potencialov posameznika
in z doseganjem višje ravni kreativnosti, bo UP PEF prispevala k oblikovanju dosežkov in presežkov
na znanstveno umetniškem področju. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti bodo izhajale iz
kulturno-estetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja.
Sodobnost umetniškega izražanja in delovanja bo prepoznana v umetniških procesih in poustvarjalnih
dosežkih ter v pretoku novih idej, ob istočasnem negovanju kulturne zavesti in ohranjanju kulturnoumetniške dediščine kot identitete posameznika in naroda.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je usposabljanje in izpopolnjevanje
vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih
ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in
izpopolnjevanje sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki so ključne za učinkovitost in avtonomnost, pri
čemer se poslužuje najsodobnejših metod dela, ki so na eni strani uveljavljene v svetu, na drugi pa
plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega
dela na pedagoškem in andragoškem področju.
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4. PREDSTAVITEV
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 članice sledi na naslednji strani.
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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 - razvojnega progama, za katera sredstva zagotavlja Republika Slovenija.
Fakultete so hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe, ko izvajajo dejavnosti, pri katerih v pravnem
prometu nastopajo v svojem imenu in za svoj račun. To je opravljanje izobraževalne, raziskovalne,
strokovne, razvojne, svetovalne in umetniške dejavnosti ter drugih s tem povezanih dejavnosti, ko ne
gre za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega
programa.
Organigram: V prilogi.
Tabela 1: Vodstvo
Vodstvo
prof. dr. Mara Cotič
Prodekanja za umetniško delo, izr. prof. dr. Bogdana Borota
Prodekan za študijske zadeve, doc. dr. Darjo Felda
Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje, prof. dr. Jurka
Lepičnik Vodopivec
Prodekanja za študentske zadeve, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Prodekanja za založništvo, izr. prof. dr. Sonja Starc
Tajnik
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.**
Opomba: * Stanje na dan 31. 12. 2015.
Opomba: ** Delavka je od 16. aprila 2015 na materinskem oz. starševskem dopustu. Nadomešča jo Martina Kovačič Kuzmić,
mag. prav., ki od 16. aprila 2015 opravlja dela in naloge na delovnem mestu Tajnik fakultete do vrnitve javne uslužbenke na
delovno mesto, predvidoma v mesecu juniju 2016.
Dekan
Prodekani *

Tabela 2: Organi
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
Akademski zbor*
prof. dr. Majda Cencič – predsednica
izr. prof. dr. Bogdana Borota – namestnica predsednice
Upravni odbor
izr. prof. dr. Stanko Pelc - predsednik
Tina Kadunec - namestnica predsednika
doc. dr. Sonja Čotar Konrad
doc. dr. Petra Dolenc
doc. dr. Urban Vehovar
Študentski svet
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.
Dekanja
Senat
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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

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

prodekanja

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

prodekanja

Izr. prof. dr. Sonja Starc

prodekanja

Tanja Marsič, univ. dipl. prav. **
tajnik fakultete
Opomba: * Stanje na dan 31. 12. 2015.
Opomba: ** Delavka je od 16. aprila 2015 na materinskem oz. starševskem dopustu. Nadomešča jo Martina Kovačič Kuzmić,
mag. prav., ki od 16. aprila 2015 opravlja dela in naloge na delovnem mestu Tajnik fakultete do vrnitve javne uslužbenke na
delovno mesto, predvidoma v mesecu juniju 2016.
SENAT

Senat fakultete je najvišji strokovni organ fakultete. Sestava senata je določena tako, da so preko
njegovih članov enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna
področja fakultete. Sestavlja ga devet članov - sedem članov senata je visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti, dva pa sta
predstavnika študentov. Izmed članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je
en dekan, ki je član senata po svoji funkciji, ravno tako sta po funkciji člana senata predstavnika
študentov, ki sta predstavnika študentskega sveta fakultete. Mandatna doba članov senata traja štiri
leta, razen mandata predstavnikov študentov, ki traja dve leti. Pristojnosti senata fakultete so določene
v Pravilih UP PEF.
Senat ima delovna telesa, ki so lahko stalna, teh je pet, po potrebi pa lahko ustanovi tudi druga
delovna telesa senata fakultete.
Mandatna doba stalnih delovnih teles senata je štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata
fakultete. Mandat članov, imenovanih iz vrst študentov, traja eno leto. Pravila UP PEF določajo
sestavo stalnih komisij, ta pa je odvisna od nalog in vloge, predvsem pa delovnega področja
posamezne komisije. Večina članov delovnih teles je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kjer je cilj
zagotovitev enakovredne zastopanosti vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij
fakultete v posameznem delovnem telesu. Sodelovanje študentov se zagotavlja s članstvom
predstavnikov študentov v delovnih telesih ali pa z vabljenjem predstavnikov študentov na seje le-teh.
Naloge delovnih teles so določene v Pravilih UP PEF.
V skladu s Pravili UP PEF ima fakulteta tudi druge komisije, od katerih sta sestava in naloge dveh
stalnih komisij določene, poleg teh pa lahko dekan s sklepom imenuje tudi druge začasne komisije.
Sestavo in število članov drugih, nestalnih delovnih teles senata fakultete, njihove naloge in
pooblastila ter trajanje mandata članov, določi senat fakultete s sklepom o ustanovitvi.
Tabela 4: Delovna telesa Senata
Komisija Senata (stanje na dan 31. 12. 2015)

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Darjo Felda

Komisija za študentske zadeve

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

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
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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 enote
Organizacijska / infrastrukturna enota (stanje na dan 31. 12. 2015)

Predstojnik / Vodja

Oddelek za edukacijske vede

doc. dr. Tina Štemberger

Oddelek za razredni pouk

dr. Nataša Dolenc Orbanić, pred.

Oddelek za predšolsko vzgojo

doc. dr. Sonja Rutar

Inštitut za edukacijske vede

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Opomba: * Pod organizacijske / infrastrukturne enote so navedeni oddelki, centri, knjižnice, inštituti, katedre, itd., ki delujejo v
okviru članice.

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
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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 Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP
PEF prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.
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.. (Opomba:
*Delavka je od 16. aprila 2015 na materinskem oz. starševskem dopustu. Nadomešča jo Martina
Kovačič Kuzmić, mag. prav., ki od 16. aprila 2015 opravlja dela in naloge na delovnem mestu Tajnik
fakultete do vrnitve javne uslužbenke, to je predvidoma v mesecu juniju 2016).
Tajništvo fakultete skupaj s tajništvi drugih članic in tajništvom Univerze na Primorskem izvaja naloge
Uprave Univerze na Primorskem.
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Zaposleni
Tabela 7: Pregled števila zaposlenih v obdobju od 2011-2015
Delovno mesto oz. plačna
podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci – D
Raziskovalci – H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2011

2012

2013

2014

2015

1
83
0
21
105

1
75
1
19
96

1
81
1
26
109

1
77
1
23
102

1
76
2
25
104

Tabela 8: Pregled števila zaposlenih v FTE v obdobju od 2011-2015
Delovno mesto oz. plačna
podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci - D
Raziskovalci - H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2011

2012

2013

2014

2015

1
58,1
0,9
21
81

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

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

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

0,7
59,21
2,18
23,08
85,17
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Študijski področji UP PEF sta:
- področje (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev in
- področje (21) umetnost.
UP PEF je v študijskem letu 2014/2015 izvajala in 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,
doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
V študijskem letu 2015/2016 UP PEF izvaja tudi nov magistrski študijski program 2. stopnje Socialna
pedagogika.
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 se izvajajo kot redni študij, le študijski program Inkluzivna
pedagogika tudi kot izredni študij. Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika se v
študijskem letu 2015/2016 izvaja le kot izredni študij.
Doktorska študijska programa 3. stopnje Edukacijske vede in Zgodnje učenje se izvajata kot izredni
študij.
V letu 2015 je UP PEF pridobila akreditacijo novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Socialna pedagogika.
Leto 2015 je bilo na področju izobraževalne dejavnosti zaznamovano tudi s postopki podaljšanja
akreditacije sedmih študijskih programov.
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
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Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

V IZVAJANJU
2015/2016

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2015/2016

ČLANICA

DR, 3. stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2015)

MAG, 2. stopnja

5

5

2

2

7

7

UP PEF
Skupaj

Opomba: * Interdisciplinarni študijski programi, pri katerih sodeluje več članic UP, so v tabeli v vrstici »skupaj« šteti enkrat.

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

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

0

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

316

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Dodiplomski
študijski
programi

262

48

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Specialistični
študijski
programi

0

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

0

6

Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2015/2016
Tabela 14: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2015)
Vrsta študijskega programa
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje (skupaj)
Univerzitetni študijski programi
Visokošolski strokovni študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje
SKUPAJ

Število vpisanih tujih študentov
10
3
7
10
8
28
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Dislocirane enote članice
UP PEF ima akreditiranih več dislociranih enot.
UP PEF izvaja (poleg rednega študija na sedežu fakultete) tudi izredni študij določenih študijskih
programov v Kopru in na naslednjih dislociranih enotah:
Ljutomer (Prešernova cesta 34, Ljutomer);
Ptuj (Mestni trg 2, Ptuj) in
Slovenske Konjice (Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice).
UP PEF je v letu 2015 pridobila akreditacijo dveh novih dislociranih enot (Novo mesto in Škofja Loka),
na že obstoječi dislocirani enoti na Ptuju pa akreditirala možnost izvajanja dodatnih študijskih
programov.
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.
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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)
67
67

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

Leto 2015
Matični
0
0
0
0

Skupaj
0
0
0
0

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI
APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
SKUPAJ

Partnerski
0
0
0
0

Tabela 18: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev v letu
2015

Število mladih raziskovalcev, ki je
usposabljanje zaključilo v letu 2015

1

1

Poleg navedenih nacionalnih projektov je UP PEF izvajala projekte v okviru javnega razpisa Po
kreativni poti do praktičnega znanja, ki so financirani s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in
štipendije ter Evropskega socialnega sklada.
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
Matični

Skupaj

Partnerski

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1*
1

1
1

0
0

* * 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*
/
SKUPAJ

Skupaj
0
0

Leto 2015
Matični
0
0

Partnerski
0
0
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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 program
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ

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)
0
0
‐
Univerzitetni program
0
‐
Visokošolski program
2. stopnja
0
3. stopnja
0
SKUPAJ
0

Število

Ime študijskega programa
/
/
/
/
/
/

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 aktivnost 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.
Iz sistema zagotavljanja kakovosti posebej izpostavljamo sledeče mehanizme:
1. 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,
2. skrb 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, socialne dejavnosti in
dodatnega izobraževanja; ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc
‐ vključevanje v procese odločanja ipd.),
3. skrb za zaposlene (spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo, odlične
znanstvene in študijske dosežke);
4. zagotavljanje notranjega nadzora porabe javnih financ, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano
poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in
zagotavljanja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti.
Z namenom sledenja in udejanjanja aktivnosti zgoraj navedenih elementov na področju kakovosti je
UP PEF tudi v letu 2015 začela ali nadaljevala z ukrepi in nalogami za doseganje ali ohranitev
kratkoročnih letnih ciljev na področju skrbi za kakovost, kot so natančneje prikazani v ustreznem
poglavju v nadaljevanju tega dokumenta.
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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 - vrtci in osnovnimi šolami, kot pretežnimi
delodajalci diplomantov UP PEF, sodeluje UP PEF zaradi izvajanja novih študijskih programov (npr.
Inkluzivna pedagogika Izobraževanje odraslih in razvoj kariere), katerih osnovne možnosti zaposlitve
diplomantov bodo veliko širše od zgoraj navedenih zavodih, tudi z drugimi bodočimi delodajalci
(zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi).
V lokalnem okviru se UP PEF povezuje tudi s članicami Univerze na Primorskem tako pri oblikovanju
novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske
programe drugih članic UP.
Družbeno okolje na državni ravni
Na državni ravni se fakulteta povezuje s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto
Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki
razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF.
Družbeno okolje na mednarodni ravni
V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav,
predvsem držav bivše skupne države, pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.
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4.7 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 25: Pregled prostorov v uporabi
Ocena površin v m2

Vrsta prostora
Predavalnica
Predavalnica za naravoslovje in tehniko
Kabinet
Knjižnica in čitalnica
Računalniška predavalnica
Pisarna
Sejna soba
Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori. itd.) SKUPAJ
- od tega atrij
- od tega vratarnica in vetrolov

Število enot*
8
1
3+5
0**
1
12
1
28

-

od tega kotlovnica

1

4

-

od tega fotokopirnica

1

7

-

od tega čajna kuhinja

1

4

-

od tega hodnikov

4+1

85

-

od tega predprostorov

5+1

18

-

od tega arhivov

3+1

18

-

od tega sanitarij

6

43

-

od tega stopnišče

3

38

360
43
155
40
190
25

1
1

65
26

2

Parkirišče (m )
0
0
* Zajeti so prostori, ki jih UP PEF samo za svoje potrebe uporablja na naslovu Cankarjeva 5 (v 1. stavbi ali kot najete v
Dijaškem in študentskem domu Koper – ti so navedeni na način »+ 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
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

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

Število

V lasti (v m2)

1*

-

-

-

8**

-

SKUPAJ

V najemu (v m2)
1.007,80
-

Stavbna pravica
(v m2)
-

107,22
1.115,02

-

-

1.115,02
*Skupna površina stavbe je sicer 1.097,80 m2, v njej sta tudi dve predavalnici v skupni izmeri 90,00 m2, ki sta uradno še vedno
v uporabi UP FM, čeprav jih 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.
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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 3 kabineti za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 12 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
2
2
najemodajalcem ter arhivom (20 m ), pa je skupna površina teh prostorov 107,22 m ) na enakem
naslovu, kot je sedež fakultete.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP
PEF prisiljena najemati oziroma prevzemati v uporabo tudi druge prostore. Tako se študijski proces,
poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so
predavalnice članic UP (UP FHŠ, UP FM in UP FAMNIT), telovadnice Srednje tehniške šole Koper,
Osnovne šole Koper, Osnove šole Dušana Bordona, 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 in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče). Površina teh prostorov ni vključena v
zgornji tabeli.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
podanih že veliko predlogov za rešitev prostorske stiske fakultete. V letu 2015 se je z brezplačno
odsvojitvo nepremičnin nekdanje lokacije Srednje tehniške šole Koper, ki so bile v lasti države, v korist
Univerze na Primorskem, tudi pričela realizirati končna rešitev, ki bo odpravila prostorsko stisko dveh
članic, UP FM in UP PEF. UP PEF bo tako v prostorih, ki jih bo izpraznila UP FM, izvajala svojo
izobraževalno dejavnost brez potrebe po najemanju dodatnih prostorov.
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4.8 PODATKI O SREDSTVIH
UP PEF razpolaga letno s prihodkom v višini 3.383.273 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 99,67 % na javno službo
in 0,33 % na tržno dejavnost.
Tabela 27: Pregled poslovanja (prihodki, odhodki, sredstva, viri)
Realizacija 2015

Delež %

A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.383.273

100 %

1

Prihodki za izvajanje javne službe

3.372.003

99,67 %

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.848.139

54,63 %

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

1.523.864

45,04 %

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

11.270

0,33 %

B.

SKUPAJ ODHODKI

3.646.347

100 %

1

Odhodki za izvajanje javne službe

3.631.064

99,58 %

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

2.698.838

74,01 %

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

872.849

23,94 %

c.

Investicijski odhodki

59.377

2,05 %

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

15.283

0,42 %

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

-263.074
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP PEF deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo
visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna
zakonodaja idr.).
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP in UP PEF. Pri svojem delovanju pa UP
PEF uporablja tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih
pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in
109/2012, 85/2014),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 22/2006-UPB1, 112/2007, 9/2011,
57/2012-ZPOP-1A)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US:
U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12,
59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013,
46/2013-ZIPRS1314-A ), 25/14 - ZFU, 50/2014 in 95/2014 - ZUPPJS15),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013 popr.)),
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 Uradni list RS, št. 43/2011),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,
69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF, (78/2013 popr.)),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014, 72/2014 - skl. US,
19/2015 - odl. US),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 83/2003-UPB1, 61/2006,
87/2011, in (97/2011 popr.))
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.), 109/2012),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/1234, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35), 85/2014, 95/2014),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št.
101/13, 38/14, 95/14),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB5,
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13,
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
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Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013),
Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I),
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US:
U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 47/2013 Odl.US: U-I-240/10-15,110/2013),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G).

Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013),
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012, 35/2013)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS, št.
1/2010, 20/2013)
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in
97/2010, 46/2012, 55/2013 )
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012)
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št., 107/2008, 6/2011 Odl.US: UI-243/09-17, 7/2011 Odl.US: U-I-260/09-18)
- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003),
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Podzakonski akti
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS, št. 88/2010, 64/2012),
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006),
- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005),
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012, 7/2013, 6/2014),
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
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Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur. l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010, 52/2013, 94/2014).

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013, 88/2013, 40/2014),
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011).
d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012 in 15/2014),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.
l.RS, št. 40/2013, 51/2014),
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013), 20/2014),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013 (100/2013 popr.),92/2014),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 - 2020
- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
f) PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006,
21/2007, 106/2008, 124/2008, 21/2011, 96/2011, 57/2012, 29/2014, 32/2015, 51/2015, 88/2015)
Interni pravni akti
Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
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Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetnih kateder
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Akt o organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
Izjava o varnosti s prilogami
Pravila o delovanju Študentskega sveta UP in študentskih svetov članic UP
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem s spremembami,
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih naprav
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov s spremembami
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja zaposlenim na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Cenik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za šport
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem
(CAK UP),
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Bio-naravoslovnega centra Univerze na Primorskem

Kadrovsko področje
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem s
spremembami
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem s spremembami
- Cenik za vrednotenje dela po AP in PP 2013
- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem s spremembami
- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola, droge in drugih prepovedanih substanc
- Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
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Študij
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti
- Pravila o načrtovanju in izvajanju mrežnega sistema vseživljenjskega učenja na Univerzi na
Primorskem
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem s spremembami
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem s spremembami
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije s spremembami
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
- Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravila o normativih za izvedbo kontaktnih ur študijskih programov
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o ustanovitvi in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP s spremembami
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem s spremembami in Seznam področij za
izvolitev v naziv
Navodila
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
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-

Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem

Poslovniki
- Poslovnik o delu Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
- Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze na
Primorskem
- Poslovnik o delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem
g)
-

PRAVNE PODLAGE UP PEF
Pravila o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
Pravila o diplomi Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
Pravilnik o priznanjih Pedagoške fakultete
Pravilnik o volitvah organov Pedagoške fakultete
Merila o sredstvih za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter izobraževanje zaposlenih,
Pravilnik o delovnem času na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti
Pravilnik o vrednotenju dela Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in
ostali interni pravni akti.

Predpisi, ki zadevajo poslovanje UP PEF so objavljeni na spletni strani: http://www.pef.upr.si.

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2015

29

LP 2015 UP PEF

6. USMERITVE
V nadaljevanju so navedene ključne skupne usmeritve za načrtovanje ciljev po dejavnosti za leto
2015:
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 in izboljšanje študijskega procesa
-

Povečanje vpisa v višji letnik na študijskih programov in s tem zmanjšanje osipa.
Spodbujanje dokončanja študija v času trajanja študijskega programa.
Doseganje reprezentativnega vzorca anketiranja študentov in zaposlenih.

3. Interdisciplinarno sodelovanje in povezovanje članic
-

Povečanje skupnih študijskih programov s članicami.
Povečanje notranje študijske izbirnosti.

4. Mednarodna izmenjava in vpisani tuji študenti
-

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

5. 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.

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

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

8. Prenos znanja z okoljem
-

Povečanje števila patentih prijav in inovacij.

9. Izboljšanje materialnih pogojev študentov in zaposlenih
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV
PO PODROČJIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Novi študijski programi
UP PEF je letu 2015 akreditirala večje in manjše spremembe večine študijskih programov in oddala
vloge za ponovno akreditacijo sedmih študijskih programov.
V letu 2015 je UP PEF pridobila akreditacijo študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika.
Nove dislocirane enote
UP PEF je v letu 2015 pridobila akreditacijo dveh novih dislociranih enot (Novo mesto in Škofja Loka),
na že obstoječi dislocirani enoti na Ptuju pa akreditirala možnost izvajanja dodatnih študijskih
programov.
Realizacija razpisa in vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2015/2016 (v primerjavi z načrtom za študijsko leto 2015/2016 ter tudi s podatki v študijskim
letom 2014/2015)
Obrazložitev realizacije vpisa v študijskem letu 2015/2016:
UP PEF je v študijskem letu 2015/2016 načrtovala vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2014/2015 in ga dosegla. Novost je vpis v magistrski študijski program 2. stopnje
Socialna pedagogika na lokaciji v Kopru.
Za študijski program 1. stopnje Edukacijske vede je bilo razpisanih 45 vpisnih mest za redni študij, v 1.
letnik tega študijskega programa se je vpisalo 43 študentov.
Za študijski program 1. stopnje Razredni pouk je bilo razpisanih 60 vpisnih mest za redni študij, v 1.
letnik tega študijskega programa se je vpisalo 61 študentov.
Za študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja je bilo razpisanih 60 vpisnih mest za redni študij in
60 vpisnih mest za izredni študij v Kopru, 60 vpisnih mest za izredni študij na Ptuju in 60 vpisnih mest
za izredni študij v Slovenskih Konjicah. V 1. letnik rednega študija se je vpisalo 65, izrednega študija v
Kopru 59, izrednega študija na Ptuju 57 in izrednega študija v Slovenskih Konjicah 62 študentov.
Rednega študija UP PEF na dislociranih enotah ne izvaja.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da UP PEF nima težav z vpisom študentov v dodiplomske študijske
programe 1. stopnje, tako za redni, kot za izredni študij.
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Inkulzivna pedagogika je bilo razpisanih 30 vpisnih
mest za redni študij in 30 za izredni študij. V 1. letnik rednega študija tega študijskega programa se je
vpisalo 31 študentov, v 1. letnik izrednega študija pa 9 študentov na lokaciji v Kopru.
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje je bilo razpisanih 30 vpisnih mest
za redni študij in 30 vpisnih mest za izredni študij. V 1. letnik rednega študija se je vpisalo 30
študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni študij tega študijskega
programa ne izvaja.
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere je bilo
razpisanih 25 vpisnih mest za redni študij in 25 vpisnih mest za izredni študij. V 1. letnik rednega
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študija se je vpisalo 11 študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni študij
tega študijskega programa ne izvaja.
Za vpis v 1. letnik razpisanega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk je bilo razpisanih 60
vpisnih mest za redni in 25 vpisnih mest za izredni študij. V 1. letnik rednega študija se je vpisalo 53
študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni študij tega študijskega
programa ne izvaja.
Za vpis v 1. letnik novo razpisanega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika je bilo
razpisanih 30 vpisnih mest za izredni študij. V 1. letnik izrednega študija se je vpisalo 20 študentov.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je UP PEF v 1. letnik študijskih programov 2. stopnje vpisala
manj študentov od razpisanih vpisnih mest, za kar v nadaljevanju navajamo obrazložitev. Del
potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji so študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji, saj so
bili 2. stopenjski študijski programi predvideni kot nadaljevanje le-te. Poleg tega je večina kandidatov,
ki se lahko vpišejo na študijske programe 2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so zaključili 7. stopnjo
izobrazbe in so zato upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študijskih programov 2. stopnje.
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede je bilo razpisanih 10 vpisnih mest
za izredni študij. V 1. letnik izrednega študija se je vpisalo 4 študentov.
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje je bilo razpisanih 10 vpisnih mest
za izredni študij. V 1. letnik izrednega študija se je vpisal 1 študent.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je UP PEF v 1. letnik študijskih programov 3. stopnje vpisala
manj študentov od razpisanih vpisnih mest.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ime kazalnika

Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Povečanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in
notranje študijske
izbirnosti med
članicami

Notranja študijska
izbirnost med
članicami

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Študijsko leto
2014/2015:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik:
1. stopnja (redni): 170
(103,03 % vpis glede
na razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
179 99,44 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 120
(82,76 % vpis glede
na razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 23
(16,43 % vpis glede
na razpisana mesta);
3. stopnja: 11 (45,83
% vpis glede na
razpisana mesta).
Študijsko leto
2013/2014:
3,6 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici

Študijsko leto
2015/2016:
Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:
1. stopnja (redni):170
(103,03 % vpis glede
na razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
180 (100 % vpis glede
na razpisana mesta);
2. stopnja (redni):130
(89,66 % vpis glede
na razpisana mesta);
2. stopnja (izredni):50
(35,71 % vpis glede
na razpisana mesta);
3. stopnja: 20 (83,33
% vpis glede na
razpisana mesta).
Študijsko leto
2014/2015:
1,9 % delež študentov
1. in 2. stopnje , ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici UP.

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Realizirano
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Iz tabele je razvidno, da je UP PEF realizirala zastavljene cilje, saj je načrtovala podobno zasedenost
vpisnih mest na vseh stopnjah, kot v preteklih študijskih letih in to dosegla.
Notranja izbirnost med članicami UP je dosegla rahel upad zanimanja, kot je bilo to prvotno
načrtovano, saj študenti UP PEF še vedno kažejo večje zanimanje za izbor izbirnih predmetov
ponujenih na UP PEF.
Kazalniki: Kazalniki študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel tabele).
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7.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA
Realizacija izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja
Tabela 28: Pregled izvedenih aktivnosti
NAČRT
Leto 2015 oz. študijsko leto 2015/2016
Vrsta programa aktivnosti
VŽU

REALIZACIJA
Leto 2015 oz. Študijsko leto 2015/2016 z
obrazložitvijo razlik
Število vključenih
udeležencev (od
Število programov
tega število
študentov)
3
64 (4)
Delno realizirano
Delno realizirano
Obrazložitev: V letu
Obrazložitev:
2015/2016 je UP PEF Po zaključku vpisa je
razpisala Študijski
bilo v študijskem letu
program za
2015/2016 v študijski
izpopolnjevanje iz
program za
zgodnjega učenja
izpopolnjevanje
italijanščine, a se
Pedagoškozaradi nezadostnega andragoško
števila prijav ta
izobraževanje
program ne izvaja.
vpisanih 38
udeležencev, v
Študijski program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja 16
udeležencev, v
Študijski program za
pedagoško
izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje pa
10 udeležencev.
2
41 (0)
Delno realizirano
Delno realizirano
Obrazložitev: V letu
Obrazložitev: V
2015 je UP PEF od
izvedena
načrtovanih šestih
posodobitvena
posodobitvenih
programa je bilo
programov izvedla
vključenih 41
dva, in sicer
udeležencev.
Doživljanje in
spoznavanje
glasbene umetnosti v
dejavnosti poslušanja
glasbe ter Čustvena
kompetentnost
vzgojitelja predšolskih
otrok.
1
31 (31)
Realizirano
Realizirano

Študijski programi za
izpopolnjevanje

4

Število vključenih
udeležencev (od
tega število
študentov)
120 (5)

Program nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja delavcev v
vzgoji in izobraževanju

6

165 (0)

Poletne/zimske šole

1

25 (25)

Usposabljanja

1

15 (0)

1
Realizirano

15 (0)
Realizirano

Tečaji, seminarji, delavnice

1

20 (20)

0 (0)
Nerealizirano
Obrazložitev: V
delavnico ni bilo
vključenih
udeležencev, ker je
UP PEF ni izvedla.

Konference

1

35 (5)

0
Nerealizirano
Obrazložitev:
Organizacijo izvedbe
glasbene delavnice
Glasba na petih črtah
je UP PEF prestavila
v leto 2016.
1
Realizirano

SKUPAJ

14

380 (55)

8

191 (39)

Število programov

40 (4)
Realizirano
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REALIZACIJA
Leto 2015 oz. Študijsko leto 2015/2016 z
obrazložitvijo razlik
Število vključenih
udeležencev (od
Število programov
tega število
študentov)
Delno realizirano
Delno realizirano
Obrazložitev:
Obrazložitev:
UP PEF v letu 2015
Skupno število
od vseh načrtovanih
vključenih
aktivnosti
udeležencev v
vseživljenjskega
aktivnosti
učenja ni izvedla
vseživljenjskega
Študijskega programa učenja na UP PEF je
za izpopolnjevanje iz bilo v letu 2015 (oz.
zgodnjega učenja
študijskem letu
italijanščine, štirih
2015/2016) 166, sicer
posodobitvenih
nekoliko manjše od
programov in
načrtovanega, zaradi
delavnice Glasba na
odpovedi izvedbe
petih črtah.
nekaterih aktivnosti.

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

Število vključenih
udeležencev (od
tega število
študentov)

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
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. Zaradi tega je skupno
število vpisanih udeležencev v študijske programe za izpopolnjevanje manjše od načrtovanega.
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) programe za
potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za
šolsko leto 2014/2015 je MIZŠ odobrilo izvedbo šestih posodobitvenih programov, UP PEF pa jih je v
letu 2015 izvedla dva. Ostale štiri UP PEF ni izvedla zaradi nezadostnega števila prijavljenih
kandidatov.
UP PEF v letu 2015 ni organizirala glasbene delavnice Glasba na petih črtah, a izvedbo načrtuje v letu
2016.
Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni
v prilogah (Excel tabele).
Tabela 29: Člani Alumni kluba članice UP
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Ime kazalnika
Število članov Alumni
kluba članice UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

0

0

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Realizacije ni mogoče
oceniti.

UP PEF v letu 2015 ni načrtovala vzpostavitve Alumni kluba znotraj članice, so pa v imeniku članov
Alumni kluba UP vključeni podatki 405 študentov UP PEF. UP PEF načrtuje vzpostavitev Alumni kluba
v letu 2016, in sicer v okviru Centra za vseživljenjsko učenje.
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7.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti
Razvijanje človeških
virov za podporo
raziskovanju in
znanosti

Izboljšanje uspešnosti
pridobivanja projektov
in sredstev ARRS

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Povečanje uspešnosti
upravljanja pravic
intelektualne lastnine,
znanja in inovacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS

14

15

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Število tujih gostujočih
raziskovalcev, ki bodo
prišli raziskovat
Število raziskovalcev,
ki bodo odšli
raziskovat na
visokošolski zavod v
tujino
Število štipendij
»Marie SkłodowskaCurie Actions”
Število drugih
štipendij
Število projektov
ARRS

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

Skupaj 3 od tega:
Programi: 1
Temeljni:1
Aplikativni: 0
Podoktorski:0
CRP: 0
MR: 1
Bilaterale: 0
Promocije: 0
- ˂ 1.000.000 EUR: 0
- ˃ 1.000.000 EUR: 0

Delno realizirano: UP
PEF ni uspela
pridobiti temeljnega
projekta.

0 EUR

Skupaj 3 od tega:
Programi:1
Temeljni: 1
Aplikativni: 0
Podoktorski: 0
CRP: 0
MR: 1
Bilaterale: 0
Promocije: 0
- ˂ 1.000.000 EUR: 0
najmanj
- ˃ 1.000.000 EUR: 0
najmanj
0 EUR

1

1

Realizirano

20.000 EUR

20.000 EUR

Realizirano

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

Realizirano

0

0

Realizirano

Ime kazalnika

Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020
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

Realizirano

Realizirano
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Število inovacij

0

0

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

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

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

Ime kazalnika

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2015 je UP PEF, kot partner, nadaljevala z izvajanjem raziskovalnega programa, ki ga
sofinancira ARRS Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. Načrtovana je bila sicer
pridobitev enega temeljnega raziskovalnega projekta, vendar prijavljeni projekt ni bil sprejet v
sofinanciranje.
V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je financirani s strani Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije ter Evropskega socialnega sklada je UP PEF izvajala 3 projekte.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnost so bile v letu 2015 na UP PEF izvedene raziskave v
okviru prijavljenih raziskovalnih programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem raziskovalne
projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …). V
današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v svojih projektih
raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in
humanističnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki
jih je uspešno predstavila na znanstvenih srečanjih doma in v tujini.
Kazalniki iz leta 2015 vodijo do ugotovitve o večinski realizaciji ciljev na področju raziskovalne
dejavnosti. Uspešno so se izvajali mednarodni in nacionalni projekti. Delno je bilo uspešno prijavljanje
na nacionalne razpise, saj UP PEF ni uspela pridobiti toliko projektov kot jih je načrtovala. Realizacija
ciljev v letu 2015 vodi do ugotovitve o potrebi po izboljšanju uspešnosti prijavljanja na nacionalne
razpise in mednarodne razpise s področja raziskovanja. V letu 2015 je UP PEF želela motivirati
raziskovalce k intenzivnejšemu objavljanju znanstvenih člankov v nacionalnih in mednarodnih
indeksiranih publikacijah. Predvideva se, da bi izboljšanje kazalnika publiciranja znanstvenih del
bistveno pripomoglo k uspešnosti pri prijavljanju na razpise ARRS, Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport itd.. Ob aktivnosti na nacionalni ravni se je za leto 2015 načrtovalo intenzivnejše
sodelovanje pri mednarodnih projektih. V tem kontekstu je načrtovano izboljšanje sistema
vzpostavljanja partnerstva s sorodnimi organizacijami na področju edukacijskih ved v Evropski uniji in
izven nje.
Poleg navedenega je UP PEF v letu 2015 realizirala tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru
mednarodnih projektov s področja izobraževanja. V okviru programa vseživljenjskega učenja
(Grundtvig) je UP PEF soizvajalka projekta European Policy Network on School Leadership
(EPNoSL), v okviru programa Erasmus + je soizvajalka pri projektih BEST BOSS - Assessment
Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry ter EC4SLTEntrepreneurial Competences for School Leadership Teams
UP PEF je izvajala tudi dva projekta, katerih nosilka je Univerza na Primorskem, in sicer Razvijanje
kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP ter UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na
Primorskem. Oba projekta sta sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Poleg tega je UP PEF v letu 2014 organizirala 11. mednarodni znanstveni sestanek na temo Vzgojno
izobraževalne paradigme.
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

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

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

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

Število umetniških
dosežkov

Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali predstavitve

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Skupaj 20, od tega:
1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 13, od tega
- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 5,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 5,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 2.

Skupaj 13, od tega:
1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 8, od tega
- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 3,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 3,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,

7

5.

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev:
presežki
umetniškega
delovanja (skupaj 15
dogodkov)
visokošolskih učiteljev
so na področju
dramske umetnosti

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 1.

Skupaj 1,od tega:
- na nacionalni ravni:
1,

Skupaj 1 ,od tega:
- na nacionalni ravni:
1

- na mednarodni ravni:
0.

- na mednarodni ravni:
0

/

2

Skupaj 0 od tega:

Skupaj44, od tega:

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

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

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: /,

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: /,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: /,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem

- vrhunski dosežek v
mednarodnem

Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev:
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
se kaže na področju
dramske, likovne in
glasbene umetnosti.
Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev: Kazalnik
je močno presežen z
udeležbami
visokošolskih
učtiteljev na
mednarodnih in
nacionalnih festivalih.
Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nominacije so bile
oddane s področja
uprizoritvene
umetnosti
Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev: Vsi
načrtovani kazalniki
so preseženi.
Povečalo se je število
pomembnih
umetniških dosežkov
študentov na likovnem
in dramskem
področju.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ime kazalnika

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

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

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

prostoru: /

prostoru: /

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: /

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru:1.

/

40.

Skupaj: / od tega

Skupaj:48, od tega

- Režija: /

- Režija: 1

- Dramaturgija: /

- Dramaturgija: 2

- Avtorska glasba: /

- Avtorska glasba:0

- Glasbene priredbe: /

- Glasbene priredbe: 4

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
/, glasbene:/
plesne:/

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

- Koncerti: /

- Koncerti: 2

- Razstave: /

- Razstave: 10

- Druge prireditve: /

- Druge prireditve: 20

- Bienale: /

- Bienale:1

- Umetniške
delavnice:/

- Umetniške
delavnice: 2

- Okrogla miza,
pogovori:/

- Okrogla miza,
pogovori: 1

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik

Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev:
Študentje so
umetniško aktivni, še
posebej na področju
glasbe in lutkarstva.
Realizirano / Delno
realizirano/
Nerealizirano
Obrazložitev:
Kazalniki so doseženi
in preseženi.
Povečalo se je število
režij, avtorske glasbe
ter glasbenih
prireditev in okroglih
miz.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2015 izstopajo umetniški dosežki in presežki na področju dramske umetnosti. V porastu so
sodelovanja visokošolskih učiteljev in študentov na mednarodnih gostovanjih in festivalih. Izpostavili
bi enomesečno gostovanje predstave gledališča Zapik ter Hiše otrok in umetnosti v Franciji. Odmevno
je bilo tudi mednarodno gostovanje v Washingtonu in snemanje lutkovne predstave za ameriško
televizijo CBS. Opazna je tudi kakovost umetniške produkcije študentov UP PEF na nacionalnih in
mednarodnih festivalih.
Univerzitetni in širši kulturni prostor bogatijo tudi razprave in okrogle mize na temo književnosti in
umetnosti na sploh. Omenjeni dogodki so stičišče različnih umetniških zvrsti, saj so tematske razprave
o umetnosti pospremljene z razstavami in glasbenimi dogodki. Ti javni dogodki so pomembna oblika
promocije umetnosti v akademskem prostoru in širše.
Kot pomemben umetniški dosežek na področju vizualnih umetnosti opredeljujemo samostojni razstavi
in novomedijsko inštalacijo, ki je bila pospremljena z razpravo o sodobni umetnosti in njeni produkciji v
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času in prostoru. Najbolj množična umetniška manifestacija s področja likovne umetnosti so razstave
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Širša javnost ima priložnost spremljati iskanja
novih umetniških izrazov in razvoj likovnih tehnik. Presežki se kažejo tudi v sodelovanjih na
mednarodnih extemporih in skupinskih razstavah sodobne umetnosti.
Kot novost na glasbenem področju omenjamo snovanje avtorske instrumentalne glasbe. Za
dokumentarni film o Lipici (v produkciji TV Koper), je bila napisana in posneta skladba Vrnitev v
Andaluzijo. Sicer pa bi na glasbenem področju izpostavili kakovost in kvantiteto glasbenih produkcij s
študenti, ki delujejo v okviru pevskega zbora in različnih instrumentalnih ansamblov. Tradicionalno
uspešno je gostovanje študentov z avtorsko zasnovano glasbeno pravljico po vrtcih in šolah na obali,
pod mentorstvom visokošolskih učiteljic. Presežki v letu 2015 se kažejo v glasbenih prireditvah in
sodelovanju glasbenikov na drugih umetniških dogodkih, kot na primer razstavah, okroglih mizah in
protokolarnih dogodkih Univerze na Primorskem.
Umetniško snovanje na UP PEF v letu 2015 presega načrtovane kazalnike po kvaliteti in kvantiteti. Z
umetniškimi dosežki se UP PEF umešča med visokošolske zavode, ki negujejo in razvijajo umetnost v
izobraževanju. S tem UP PEF pomembno prispeva k bogatenju kulturnega prostora in razvoju
umetniških praks.
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7.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
– visokošolski učitelji
in sodelavci in
strokovni sodelavci
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

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

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 8,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 11,
od tega

- VŽU-Erasmus: 6

- Erasmus+: 9

- CEEPUS: 1

- CEEPUS: 0

- Drugi programi
(NFM): 1

- Drugi programi
(NFM): 2

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 11,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 7,
od tega

- VŽU-Erasmus: 5

- Erasmus+: 4

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 6

- Drugi programi (UP
in SVET): 3

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

Študijsko leto
2013/2014: 5

Študijsko leto
2014/2015: 9

Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Študijsko leto
2013/2014: 1

Študijsko leto
2014/2015: 2

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 12
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 15,
od tega

- VŽU-Erasmus: 12

- Erasmus+: 14

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi
(NFM) :1

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 19,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 16,
od tega

- VŽU-Erasmus: 12

- Erasmus+: 13

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 3

Število tujih
študentov, ki opravijo
del študija na UP

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano/
Obrazložitev:
Kazalnik ni bil
realiziran v celoti
zaradi odpovedi
izmenjav dveh
visokošolskih učiteljev
pri mobilnosti
Erasmus + in enega
pri NFM.
Študijsko leto
2014/2015 skupaj 8,
od tega
- Erasmus+: 7
- CEEPUS:0
- Drugi programi: 1
Realizirano
Študijsko leto
2014/2015 skupaj 11,
od tega
- Erasmus+: 8
- CEEPUS: 0
- Drugi programi: 3
Delno realizirano
Obrazložitev:
Kazalnik ni bil
realiziran v celoti
zaradi nižjega števila
dodeljenih mest za
izmenjave v okviru
programa Erasmus+.
Izmenjave se je
udeležilo 8 strokovnih
delavcev.
Delno realizirano
Obrazložitev: Na UP
PEF je v okviru
Erasmus + izmenjave
prišla 1 strokovna
delavka.
Delno realizirano
Obrazložitev: Kazalnik
ni bil v celoti realiziran
zaradi štirih odpovedi
izmenjav študentov.
Študijsko leto
2014/2015 skupaj 11,
od tega
- Erasmus+: 10
- CEEPUS: 0
- Drugi programi:1
Realizirano
Študijsko leto
2014/2015 skupaj 16,
od tega
- Erasmus+: 13
- CEEPUS: 3
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

- Drugi programi: 7

- Drugi programi:0

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
- Drugi programi: 0

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

Število tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
študija na UP

Študijsko leto
2014/2015:43

Študijsko leto
2015/2016: 45

Delno realizirano
Obrazložitev:
Študijsko leto
2015/2016: 28
Kazalnik ni bil
realiziran zaradi
manjšega vpisa tujih
študentov, za celotno
obdobje študija na
UP.

Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku
Izvajanje
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku
Št. študijskih
programov (in delov
študijskih programov)
v drugi državi glede
na obliko izvedbe VTI

Študijsko leto
2013/2014: 0

Študijsko leto
2014/2015: 0

Realizirano

Študijsko leto
2014/2015: 0

Študijsko leto
2015/2016: 0

Realizirano

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP PEF je v letu 2015 realizirala skoraj vse načrtovane aktivnosti v okviru mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja.
Glede na zastavljene cilje in kazalnike je UP PEF v letu 2015 ohranila mednarodno znanstvenoraziskovalno in izobraževalno delo na kakovostni ravni. Povečala je število sklenjenih bilateralnih
sporazumov z evropskimi univerzami in okrepila predvsem mobilnost strokovnih sodelavcev..
Ciljna vrednost kazalnika, da bo na tuji partnerski univerzi 15 študentov UP PEF opravljalo del
študijskih obveznosti v okviru programa Erasmus+, ni bil v celoti realiziran zaradi odpovedi izmenjav s
strani študentov. Kazalnik, ki izkazuje število tujih študentov na UP PEF, ki naj bi opravili del svojih
obveznosti na UP PEF, je bil v celoti realiziran.
Načrtovana mobilnost visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter strokovnih sodelavcev je
bila delno realizirana zaradi odpovedi izmenjav s strani visokošolskih učiteljev oz. strokovnih
sodelavcev. Kljub temu je bila mobilnost strokovnih sodelavcev precej višja kot v preteklih letih.
Zaradi specifike študijskih programov, ki jih izvaja UP PEF, se posamezne predmete le-teh izvaja le v
slovenskem jeziku. Izjema so seveda predmeti tujih jezikov.

Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Knjižnična dejavnost Skupne visokošolske knjižnice UP FM IN UP PEF obsega nabavo knjižničnega
gradiva – monografij, strokovnih in znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in
vodenje bibliografij zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali
individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in
storitev.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
Knjižnica UP FM in UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi
učitelji in sodelavci ob odobritvi predstojnikov oddelka, dekana ali druge upravičene osebe glede na vir
sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
V Skupni visokošolski knjižnici UP FM IN UP PEF se je v mesecu decembru 2015 upokojila strokovna
sodelavka knjižničarka z licenco za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.
Skupna visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF je v letu 2015 imela 43 uradnih ur/teden in
uporabnikom izposodila 17.861 enot knjižničnega gradiva. Medknjižnično je iz drugih knjižnic pridobila
50 enot gradiva ter medknjižnično v druge knjižnice izposodila 85 enot gradiva.
Tabela 30: Uporabniki knjižnice
IZHODIŠČE
Število v letu 2014
3345

NAČRT
Število za leto 2015
3400

REALIZACIJA**
Število v letu 2015
3090

Študenti – dodiplomski,
izredni

901

910

Delno realizirano
875

Študenti – podiplomski

1556

1600

1

1

Delno realizirano
1379
Delno realiziran
o
3

679

680

Delno realizirano
712

Upokojenci

4

4

Delno realizirano
2

Tuji državljani

2

2

Delno realizirano
6

135

140

Delno realizirano
40

Uporabniki
Študenti – dodiplomski, redni

Srednješolci

Zaposleni

Drugi uporabniki

Delno realizirano
*Opomba: V preteklih letih je Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF vodila evidenco vseh vpisanih članov knjižnice
(tudi neaktivnih), zato v poglavju Tabela 30: Uporabniki knjižnice vrednosti odstopajo kot posledica učinka združevanja baz v
skupne baze UP UK in drugačnega vodenja evidenc. V naslednjih dokumentih, ki sledijo Letnemu programu dela članice za
leto 2013 in se nanašajo na delo in organizacijo skupne knjižnice UP FM in UP PEF, bodo tako možna odstopanja, ki so
posledica združevanja baz podatkov članov in se bodo sčasoma uravnala.
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2015 je Skupna visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF nadaljevala z aktivnostjo po združitvi
baz članov in gradiva v skupne baze UP UK, izvedene konec leta 2013. Kot posledico združitve baz
podatkov v UP UK se Skupna visokošolska knjižnica UP UK uspešno prilagaja v postopke združenih
baz in nadaljuje z izvajanjem knjižnične dejavnosti na članici UP.
**V stolpcu Realizacija: Število v letu 2015 so v poročilo vstavljena števila aktivnih uporabnikov. Zaradi
združitve baz podatkov ob prehodu v skupne baze UP UK in predhodne drugačne organizacije
vodenja evidenc v okvirih pretekle programske opreme, se sedaj v izpisih aktivnih uporabnikov
pojavljajo odstopanja, ki se še uravnavajo na realno stanje. Cilje, ki predvidevajo število novo vpisanih
uporabnikov, je Skupna visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF zato označila kot Delno realizirane.
Kazalniki: Kazalniki knjižnične dejavnosti so predstavljeni v prilogah (Excel tabela).
Kazalniki knjižnične dejavnosti za Skupno visokošolsko knjižnico UP FM IN UP PEF kažejo realizacijo
načrtovanih ciljev za leto 2015 pri letnem prirastu enot gradiva, ki dopolnjujejo knjižnični fond, saj je
svoj fond dopolnila z 1.840 izvodi knjižničnega gradiva (1.025 enot za UP FM in 815 enot za UP PEF).
V letu 2015 je Skupna knjižnica UP FM IN UP PEF od obstoječega stanja računalnikov, namenjenih
uporabnikom knjižnice, za katerega ni bilo načrtovanih sprememb, morala izločiti 6 zastarelih in
odrabljenih računalnikov, ki niso bili več primerni za uporabo. Ohranila je 5 računalnikov, od teh sta na
voljo 2 nova in zmogljivejša računalnika.
V letu 2015 je Skupna knjižnica dosegla tudi načrtovano 5% povečanje števila pregledanega gradiva v
elektronski obliki in še naprej zagotavlja dostop do elektronskih baz podatkov in drugih elektronskih
virov.
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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 in 12/2013) zato ne izpolnjuje tega poglavja.
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP PEF
Poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete za leto 2015 je
bilo sprejeto na 3. dopisni seji Študentskega sveta UP PEF, ki je potekala 28. januarja 2016.
Poročilo je sestavna priloga letnega poročila dela članice.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Izvedba športnih
aktivnosti za
promocijo zdravega
načina življenja

Ime kazalnika
Število izvedenih
športnih aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik

2014: 2

2015:2

Delno realizirano: 1
Obrazložitev:
Tečaj rolanja za
študente ni bil
organiziran zaradi
nezadostnega odziva
študentov.
Izvedeno je bilo
tekmovanje študentov
UP PEF v
univerzitetni ligi UP
(ženska odbojkarska
ekipa in moška ekipa
v futsbalu) v
univerzitetni ligi UP.

Udeležba na kulturnih
prireditvah

Število organiziranih
obiskov kulturnih
prireditev

2014: 1

Izvedba družabnih
aktivnosti

Število izvedenih
družabnih aktivnosti

2014: 6

2015: 1

Realizirano:1
Obrazložitev:
Ogled gledališke
predstave Živci.

2015: 10

Realizirano: 10
Obrazložitev:
Organizirano je bilo
»Brucovanje« v
študijskem letu v
Planet Tuš Koper z
glasbenimi skupinami
Trkaj, Clea&Kim ter
Emkej.
Organiziran je bil
»Spoznavni žur« v
baru Azami.
Organiziran je bil
piknik v naravi ob
morju za študente in
zaposlene na UP
PEF.
Organiziran je bil
tridnevni izlet v Prago.
Organiziran je bil
enodnevni izlet v
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
prednovoletnem času;
v Gradec.
Organizirano je bilo
deljenje čaja in kave
ter nagradna igra za
naše študente v tednu
univerze.
Organizirane so bile
decembrske
ustvarjalne delavnice
za študente.
Organiziran je bil
Bowling za študente v
Planet Tuš Koper.
Organiziran je bil
»Poizpitni žur« v
sodelovanju s ŠS UP
FM.
Organiziran je bil Žur
v Azamiju za druženje
s študenti iz Užic.

Izvedba promocijskih
dejavnosti

Število izvedenih
promocijskih
dejavnosti

2014: 2

2015: 7

Realizirano: 7
Obrazložitev:
Organiziran je
pozdrav in
predstavitev UP PEF
študentom na prvi
študijski dan.

Organiziran je bil
pozdrav in
predstavitev UP PEF
študentom na
informativni dan.

Organizirano je bilo
informiranje o
dogodkih ŠS UP PEF
na naši oglasni deski,
televiziji in Facebook
strani.

Organiziran je bil
nakup novih dresov
za UP PEF
nogometaše z
logotipom ŠS UP
PEF.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Organiziran je bil
nakup 100 beležk z
logotipom ŠS UP PEF
za poklon študentom
v znak zahvale za
sodelovanje z ŠS UP
PEF.

Organizirano je bilo
razveseljevanje
strokovnih delavcev
na fakulteti z lepimi
željami za dan žena in
40 mučenikov.
Organizirana je bila
okrogla miza z
dekanjo, profesorji in
predstavniki letnikov.
Izvedba
izobraževalnih srečanj

Število izvedenih
izobraževalnih srečanj

2014: 2

2015: 2

Delno realizirano: 1
Obrazložitev:
Predavanja za
študente o prvi
pomoči ni bilo, ker ni
prišlo do organizacije.
Organizirano je bilo
predavanje o zdravih
učinkih čokolade.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Študentski svet UP PEF je v letu 2015 realiziral skoraj vse interesne dejavnosti kot je bilo načrtovano.
Dve dejavnosti nista bili realizirani.
največ dejavnosti je bilo izvedenih na področju družabnih aktivnosti, kjer so bile zvedene vse
načrtovane dejavnosti. Na področju izvedbe promocijskih dejavnosti je bilo prav tako izvedenih veliko
več dejavnosti kot prejšnje leto.
Za neizvedeni dejavnosti je razlog predvsem v slabšem odzivu študentov in visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev za te dejavnosti. Kljub prizadevanju članov Študentskega sveta UP PEF za izvedbo,
organizacija ni bila popolna pri dveh dejavnostih, pri čemer sta bila ključna razloga pomanjkanje časa
ter interesa pri ostalih (tuji predavatelji, študentje).
Izvedle in organizirale so se tudi kulturne prireditve, pri katerih so študentje pokazali izjemen interes in
odziv. Študentski svet UP PEF je tudi izkazal podporo slovenskim športnikom (nogometašem) z
organizacijo nakupa športnih dresov.
Izobraževalna srečanja niso bila organizirana v celoti. Organiziralo se je samo predavanje o zdravih
učinkih čokolade. Predavanje je vodila diplomirana dietetičarka Ana Dobnik, na predavanje pa je prišlo
veliko študentov.
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Organizirano je bilo Brucovanje za študijsko leto 2015/2016. Pridobljen denar od vstopnin je v
sodelovanju s ŠOUP Študentski svet UP PEF namenil v Sklad za socialno ogrožene študente
Univerze na Primorskem.
Izvedena je bila tudi prednovoletna delavnica za študente. Namen delavnice je bil okrasitev fakultete,
izdelava voščilnic. Delavnic so se udeležili tudi otroci zaposlenih na fakulteti.
Študentski svet UP PEF je nenačrtovano sodeloval tudi pri prireditvi Dan odprtih vrat v okviru
Dekanjinega dne v Tednu UP PEF, ko je fakulteta gostovala otroke iz okoliških vrtcev. V okviru
dogodka so bile organizirane delavnice za otroke. Študentski svet pa je izvedel tudi pogostitev
študentov s kavo ter čajem.
Prav tako pa je bil organiziran skupni sestanek študentov, profesorjev, vodstva fakultete glede
predlogov, pritožb in vprašanj študentov v zvezi s študijem na fakulteti.
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7.10 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Tabela 31: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki
Vrsta
publikacije

Število načrtovanih
izdaj v letu 2015
Tiskana
E-izdaja
izdaja

Število realiziranih
izdaj v letu 2015
Tiskana
E-izdaja
izdaja

Izdajatelj
Založba UP

Zunanji založnik

Založba UP: 0
Znanstvene
monografije

3

1

5

1

Založba ANNALES: 5
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: 0
Strokovne
monografije

1

0

1

0

Založba ANNALES: 3
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

0

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

…

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP PEF je v letu 2015 dosegla vse zastavljene cilje na področju založniške dejavnosti. V okviru
edicije Annales Ludus je izdala naslednje znanstvene monografije: Obzorja učenja: Vzgojnoizobraževalne perspektive, Možnosti politike danes, Izbrani pristopi k spodbujanju refleksije učiteljev,
Nadarjeni in talentirani učenci: med poslanstvom in odgovornostjo, Izbrane teme predšolske
pedagogike ter v elektronski obliki Aktivnosti učencev v učnem procesu.
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Poleg tega je UP PEF izdala še visokošolski učbenik Dejavnosti glasbenega opismenjevanja in
strokovno monografijo Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse.
V letu 2015 je UP PEF v sodelovanju z UM PEF izdala štiri številke revije z naslovom Revija za
elementarno izobraževanje.
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7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2015
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Večja uspešnost
študija

Ime kazalnika
Prehodnost po
stopnjah študija

Trajanje študija po
stopnjah študija

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

1. stopnja: 94,28 %

1. stopnja: 94,5 %

2. stopnja: 89,89 %

2. stopnja: 91,5 %

3. stopnja: 104,2 %

3. stopnja: 90 %

1. stopnja: 3,83

1. stopnja: 3,8

2. stopnja: 2,96

2. stopnja: 2,9

3. stopnja: 2,65

3. stopnja: 2,6

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
1. stopnja skupaj: 92
%
Visokošolski študij:
94,4%
Univerzitetni študij:
89,4 %
2. stopnja: 93 %
3. stopnja: 76,7 %
Delno realizirano
Obrazložitev:
1. stopnja skupaj:
3,83
Visokošolski študij:
3,93
Univerzitetni študij:
3,78
2. stopnja: 2,7
3. stopnja: 3,23

Izboljšanje kakovosti
študijskega procesa

Odzivnost študentov
na anketiranje

Skupaj 32,95 %, od
tega:

Skupaj 37 %, od tega:

- 1. stopnja: 35,15 %

- 2. stopnja: 30 %
- 3. stopnja: 10 %

- 2. stopnja: 20,33 %
- 3. stopnja: 4,55 %

- 1. stopnja: 40 %

Delno realizirano
Skupaj 29,,01 %
(redni študij 50,07 %,
izredni študij 2,01 %),
od tega:
- 1. stopnja: 30,74%
(redni študij 58,88 %,
izredni študij 1,41 %)
- 2. stopnja: 22,69 %
(redni študij 26,14 %,
izredni študij 9,09 %)

Število tutorjev
učiteljev
Število tutorjev
študentov

17

16

- 3. stopnja: 5,88 %
(izredni študij)
Obrazložitev:
Kljub dodatnim
ukrepom za
povečevanje
odzivnosti študentov,
se ta v skupnem
številu ne poviša. Pri
rednih študentih je
odzivnost visoka,
povprečne vrednosti
pa nižajo študentje
izrednega študija.
Realizirano

5

3

Realizirano
Obrazložitev:
Zaradi uvedbe novega
podiplomskega
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Spodbujanje kulture
kakovosti

Spodbujanje razvoja
zaposlenih

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov

/

/

Realizacija v letu
2015 z obrazložitvijo
razlik
magistrskega
študijskega programa
2. stopnje Socialna
pedagogika smo z
angažiranostjo uspelo
imenovati dodatnega
tutorja študenta. V
študijskem letu
2015/2016 so bili tako
imenovani 4 tutorji
študenti.
Nerealizirano

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

/

1

Obrazložitev:
Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov se
pripravlja na ravni UP,
ker ta v letu 2015 ni
bila pripravljena na
ravni UP, tudi UP PEF
ni mogla sodelovati pri
pripravi le-te.
Nerealizirano

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
izobraževanje in
usposabljanje

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 6,

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 4,

Strokovno
usposabljanje: 0

Strokovno
usposabljanje: 2

Krajša usposabljanja
in tečaji: 5

Krajša usposabljanja
in tečaji: 30

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

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

Sobotno leto: 0

Sobotno leto: 0

Ime kazalnika

Obrazložitev: UP PEF
ni pripravila
konferenc, posvetov
in delavnic, okroglih
miz in drugih
dogodkov, ki bi se
nanašali le na
področje kakovosti.
Realizirano
Pridobivanje formalne
izobrazbe:3
Strokovno
usposabljanje: 2
Krajša usposabljanja
in tečaji: 38
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini:0
Sobotno leto: 0

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Kratkoročni letni cilji UP PEF v letu 2015 na področju skrbi za kakovost so razvidni iz zgornje
preglednice.
Kot v preteklih letih je UP PEF tudi v letu 2015 izvedla študentsko anketo in sicer za študijsko leto
2014/2015, kjer si je prizadevala za večjo odzivnost anketirancev – študentov. Kljub vsem naporom in
vodenem skupinskem anketiranju študentov, ki v študijskem letu 2014/2015 še obiskujejo predavanja
na UP PEF, se je skupna odzivnost znižala. Odzivnost je visoka pri rednih študentih 50,07 %,
predvsem pri študijskih programih 1. stopnje, kjer je 58,88 %, povprečne vrednosti pa nižajo študentje
izrednega študija na vseh stopnja študija.
UP PEF spodbuja tako učiteljsko kot študentsko tutorstvo. Pri sledenjem ni tako uspešna, saj se kljub
vztrajnemu promoviranju tutorstva s strani zaposlenih in Študentskega sveta UP PEF na razpis za
tutorje študente, pripravljen v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem,
prijavi premalo kandidatov. Tako se razpis vsako leto večkrat ponovi, vendar se na oba razpisa
skupno 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. Do

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2015

54

LP 2015 UP PEF
tega je prišlo tudi v letu 2015. Kljub temu neformalno tutorstvo študentov višjih letnikov posameznih
študijskih programov študentom nižjih letnikov na UP PEF deluje, prav zato študentje ne čutijo potrebe
po formalnem urejanju in s tem povezanim nepotrebnim dodatnim delom glede na njihovo siceršnje
samoumevno delovanje v tej smeri. V letu 2015 je UP PEF s pričetkom izvajanja novega magistrskega
študijskega programa na 2. stopnji Socialna pedagogika, pridobila še dodatnega tutorja študenta, kar
je v letu 2015 skupno naneslo na 4 študente tutorje na UP PEF.
V letu 2015 se na ravni UP ni pristopilo k pripravi analize zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov UP,
in s tem UP PEF. Tako tudi UP PEF z Rektoratom UP ni mogla sodelovati pri teh aktivnostih. Določeni
posveti in delavnice so bili organizirani na ravni UP, zato jih UP PEF ni izvedla. Sicer pa UP PEF letno
pripravlja več dogodkov (znanstvene sestanke, okrogle mize, ipd.), ki vključujejo tudi teme s področja
kakovosti, niso pa samo s področja kakovosti.
UP PEF je tudi v letu 2015, skladno s Pravilnikom o evalvaciji Univerze na Primorskem, pripravila
Samoevalvacijsko poročilo UP PEF za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2014/2015, katerega
podatki vključujejo tudi analizo prehodnosti študija po stopnjah ter trajanje študija po stopnjah in so
razvidni iz zgornje tabele.
UP PEF izvaja izobraževanja za zaposlene (formalna, neformalna, v delovnem okolju, …), prav tako
pa delavce napotuje na druga formalna in neformalna izobraževanja.
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8. KADROVSKI POROČILO
UP PEF je v letu 2015 izvajala politiko zaposlovanja v skladu z Letnim programom dela UP PEF za
leto 2015, Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 ter ostalimi ukrepi Vlade Republike Slovenije. Ob tem si je prizadevala,
da bi realizirala večji delež zastavljenih ciljev, kar ji je tudi delno uspelo.
Prednostni cilj, ki je bil vezan na vse navedene dolgoročne in kratkoročne cilje, je bil kvalitetno
izvedeno delo s čim nižjimi stroški dela. UP PEF je tako kot v letu 2014, tudi v letu 2015 nadaljevala s
prerazporeditvijo dela. Učinkovito in varčevalno je tudi ravnala pri razporejanju finančnih sredstev v
izobraževalne in druge kadrovske namene.
Pri zaposlovanju pedagoškega kadra je UP PEF skušala delovati čim bolj racionalno in skladno z
zakonodajo ter zastavljenimi cilji. Tako je izkoristila vse možnosti za sklenitev pogodb o zaposlitvi in
dodelitev dodatne tedenske pedagoške obveznosti. Vendar se je v določenih primerih, za
zagotavljanje nemotenega izvajanja pedagoškega procesa, pojavila tudi potreba po dodatni sklenitvi
pogodb obligacijskega prava, katerih realizirana vrednost je manjša od planirane.
V letu 2015 je na UP PEF zaslediti, zmanjšanje sodelovanja z zunanjimi pogodbenimi sodelavci in
javnimi uslužbenci oziroma sodelavci. UP PEF je spremenila obliko sodelovanja s tremi pedagoškimi
delavci, ki so delo opravljali preko pogodb obligacijskega prava.
Tabela Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015 prikazuje raven izobrazbe, starostno in spolno
strukturo zaposlenih na UP PEF. Iz omenjene tabele je razvidno, da prevladuje 7 raven izobrazbe v
starostni meji od 30. do 39. leta starosti. V tej skupini so zajeti predvsem visokošolski sodelavci in
strokovni delavci. Sledi raven izobrazbe 8/2 s prevladujočim starostnim razponom od 35 do 54 let. V
tej skupini so zajeti visokošolski učitelji in nekaj visokošolskih sodelavcev.
Naslednja, raven izobrazbe 6/2, z razpršeno starostno strukturo od 25. do 54. leta starosti, zajema
strokovne delavce.
Raven izobrazbe od 1. do 5 . imajo le trije javni uslužbenci in 6. raven izobrazbe pa en javni
uslužbenec. Vsi štirje zasedajo nepedagoška delovna mesta.
Prikazani rezultati izobrazbene strukture so pričakovani, saj UP PEF izvaja visokošolsko dejavnost,
kjer je za večino delovnih mest predvidena ne le 7. temveč tudi višja raven izobrazbe.
Pričakovana je tudi struktura spola, kjer zaradi specifičnosti področja prevladuje, skoraj na vseh
ravneh izobrazbe, ženski spol.
Starostna struktura je enakomerno porazdeljena, le redki zaposleni so mlajši od 28 in starejši od 60
leta starosti.
Fluktuacija zaposlenih je minimalna. Zlasti med pedagoškim kadrom, zaradi narave dela, ne moremo
govoriti o fluktuaciji zaposlenih. Ta delovna mesta so vezana na število vpisanih študentov, izvedbo
študijskih programov in pridobitev ustrezne in časovno omejene izvolitve v pedagoški naziv ter virov
financiranja, ki so odvisni od zakonodaje oz. od dela proračuna predvidenega za visoko šolstvo. Poleg
navedenega je del pedagoškega kadra zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo,
za sklenitev katere je potrebno soglasje matičnega delodajalca.
V letu 2015 je na UP PEF odtok kadra manjši od pritoka. UP PEF je sodelovanje prekinila s šestimi
pedagoškimi delavci in enim strokovnim delavcem. Med pedagoškim kadrom se je en javni
uslužbenec upokojil. Nove pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene s šestimi pedagoškimi delavci, med
katerimi sta dva, ki sta zamenjala matičnost članice in povečala odstotek zaposlitve. Povečalo se je
tudi število strokovnega kadra. V enem primeru gre za prenos javnega uslužbenca iz UP na UP PEF,
v drugem primeru pa gre za povsem novo zaposlitev.
UP PEF se je soočala z odsotnostmi delavcev, ki niso presegale običajne upravičene zadržanosti z
dela iz zdravstvenih razlogov izjema so bili le trije delavci, ki so bili zaradi upravičene zadržanosti z
dela iz zdravstvenih razlogov odsotni daljše obdobje.
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8.2. POJASNILO K TABELAM
V tabeli Kadrovski načrt in kadrovska politika je prikazano stanje redno zaposlenih in pogodbenih
sodelavcev na dan 31. 12. 2014, načrtovano stanje redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na
dan 31. 12. 2015 ter stanje redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2015. Podatki
so prikazani s številom javnih uslužbencev in v FTE.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2015 se je v primerjavi z letom 2014 povečalo s 102 oseb na
104 osebe oziroma s 84,80 FTE na 87,25 FTE. V primerjavi z letom 2014 se je na UP PEF v letu 2015
število oseb povečalo za 1,92 % oziroma za 2,81 % v FTE.
V plačni skupini D se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo s 77 oseb na 76 oseb
v FTE pa s 59,27 FTE na 59,21 FTE. V primerjavi z letom 2014 se je v letu 2015 zmanjšalo število
oseb za 1,32 % a ob tem povečalo za 0,1 % v FTE. Navedeno dejstvo je pozitivno, saj UP PEF strmi k
realizaciji sprejetih ukrepov vlade.
V plačni skupini H se je število zaposlenih povečalo. Na dan 31. 12. 2015 sta zaposleni 2 osebi,
povečalo pa se je tudi število FTE z 1,60 FTE na 2,18 FTE, kar je pozitivno. Povečanje
obremenjenosti raziskovalnega kadra za 26,61 % pomeni, da je UP PEF aktivnejša na raziskovalnem
področju.
V plačni skupini J se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 v primerjavi z letom 2014 povečalo iz
23 oseb na 25 oseb oziroma se je iz 23,23 FTE zmanjšalo na 23,08 FTE. V primerjavi z letom 2014 se
je v letu 2015 povečalo število oseb za 8 % oziroma za 0,65 % v FTE.
V letu 2015 sta na UP PEF v plačni skupini J odsotni dve osebi. Ena javna uslužbenka je odsotna
zaradi koriščenja materinskega oz. starševskega dopusta, druga pa zaradi dlje časa trajajoče bolniške
odsotnosti. V obeh primerih so dela in naloge prerazporejena med ostale delavce.
V plačni skupini J tri javne uslužbenke koristijo pravico do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva, tako ena javna uslužbenka dela 75 %, druga 87,5% delavnik in tretja pa 50 % delavnik.
Omeniti velja, da je med navedenim kadrom plačne skupine J tudi 1 oseba, ki zaseda delovno mesto
Strokovni sodelavec VI – Laborant, ki opravlja pedagoško delo, oz. 2 FTE.
V skladu z navedenim je v strokovnih službah UP PEF in v Skupni visokošolski knjižnici UP FM in UP
PEF, na dan 31. 12. 2015, delo dejansko opravljalo 22 oseb oz. 19,08 FTE.
Pri tolmačenju tabele je potrebno upoštevati, da so javni uslužbenci upoštevani (številčno) le enkrat, in
sicer kot pedagoški delavci ali sodelavci oziroma znanstveni delavci ali sodelavci, stanje v FTE-jih je
vezano na njihovo zaposlitev (pedagoška oziroma raziskovalna obremenitev, ki je opredeljena s
pogodbo o zaposlitvi).
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so pri raziskovalnih delavcih navedeni samo tisti pedagoški
delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje raziskovalnega dela na
določenem raziskovalnem programu oziroma projektu.
V letu 2015 se je v mesecu aprilu upokojil en visokošolski učitelji. Na njegovo delovno mesto UP PEF
ni zaposlila novih visokošolskih učiteljev, saj je bilo delo prerazporejeno med druge, že zaposlene,
visokošolske učitelje. Navedena prerazporeditev del ima pozitivne finančne učinke za UP PEF.
Z novim študijskim letom je bila delno realizirana planirana prerazporeditev visokošolskih učiteljev na
višje pedagoške nazive. Prerazporejeni so bili le tisti pedagoški delavci, ki so izpolnjevali pogoje v
skladu z zakonom, ostali pa zaradi upoštevanja varčevalnih ukrepov niso napredovali na višja delovna
mesta.
Med nepedagoškim kadrom je prav tako prišlo do sprememb pri zasedbi delovnih mest, povečalo se
je število zaposlenih in zmanjšalo število FTE.
UP PEF se sooča s povečanjem števila študentov, kar posledično vpliva na obseg dela v Referatu za
študente UP PEF. V skladu z navedenim in zaradi pogoste ter dalj časa trajajoče upravičene
zadržanosti z dela iz zdravstvenih razlogov je v mesecu decembru prišlo do zaposlitve novega
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strokovnega sodelavca. Le-ta je v minulem obdobju nadomeščal dlje časa odsotnega javnega
uslužbenca.
UP PEF ima v Skupni visokošolski knjižnici UP FM in UP PEF sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z javno
uslužbenko, ki zaseda delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 – Knjižničar in uveljavlja
pravice iz 48., 48.a, in 48.b člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in tako dela
polovični delovni čas. Za dopolnitev delovnih ur od polovičnega do polnega delovnega časa je UP
PEF sklenila pogodbo o zaposlitvi z javno uslužbenko, ki zaseda delovno mesto Samostojni strokovni
delavec VII/2 – Knjižničar in je bila do polovice leta 2015 zaposlena za polni delovni čas zaradi
začasno povečanega obsega dela.
V mesecu decembru se je upokojila javna uslužbenka, ki je zasedala delovno mesto Samostojni
strokovni delavec VII/2 – Knjižničar in je bila matična na UP FM, zato je UP PEF zmanjšala le število
FTE in ne tudi oseb. Delovno mesto je ostalo nezasedeno, obremenitev pa se je prerazporedila med
ostale strokovne sodelavce v Skupni visokošolski knjižnici UP FM in UP PEF.
V Službi za znanstveno – raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje je prišlo do zmanjšanja FTE,
saj je bila javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto Samostojne strokovne delavke za znanstveno –
raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje delno prerazporejena na drugo delovno mesto v
strokovne službe na UP.
Do sprememb je prišlo tudi v Službi za pravne in kadrovske zadeve, saj se je na svoje delovno mesto
Samostojne strokovne delavke za splošne in pravne zadeve vrnila javna uslužbenka, ki je bila
začasno prerazporejena na drugo delovno mesto v strokovne službe na UP.
Javna uslužbenka, ki zaseda delovno mesto Pomočnik Tajnika članice VII/2, je v letu 2015 opravljala
dela in naloge na delovnem mestu Tajnika fakultete, pri čemer gre za nadomeščanje javne
uslužbenke, ki koristi materinski oz. starševski dopust. Tako si obe navedeni javni uslužbenki delita
dela in naloge treh delovnih mest.
UP PEF je zaposlila tudi javnega uslužbenca v Službi za splošne zadeve, ki zaseda delovno mesto
Tehničnega delavca III.
V določenih primerih se je, zaradi zagotavljanje nemotenega izvajanja pedagoškega procesa, pojavila
tudi potreba po dodatni sklenitvi pogodb obligacijskega prava, katerih realizirana vrednost na rednih
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih je manjša od planirane. Na rednih in izrednih
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih je vrednost pogodb zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev nekoliko nižja od načrtovane vrednosti.
V tabeli Podatki o pogodbenih izvajalcih dodiplomskih študijskih programov je prikazano število
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo pedagoško delo na študijskih programih na podlagi
pogodb obligacijskega prava - podjemnih pogodb oziroma pogodb o naročilu avtorskih del.
Ločeno so prikazani podatki za redni študij na 1. in 2. stopnji, ki se financirajo iz proračunskih sredstev
za izvajanje izobraževalne dejavnosti, in podatki za izredni študij na 1., 2. in 3. stopnji, ki se financirajo
iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe. Prikazane vrednosti ne vključujejo povračil stroškov –
npr. stroškov prihoda na kraj opravljanja pedagoških obveznosti.
Na UP PEF je bila večina stroškov pogodbenega dela na podlagi pogodb obligacijskega prava
izplačanih v letu 2015, zato so v realizaciji za leto 2015 zajeti stroški iz koledarskega leta 2015. Za
dodiplomski študij realizacija 2015 predstavlja stroške pogodbenega dela za študijsko leto 2014/2015.
Predvideni stroški, ki naj bi nastali v letu 2015 za študijsko leto 2015/2016, bodo realizirani v letu
2016.
Število izvajalcev po stopnjah se razlikuje od skupnega seštevka, saj nekateri visokošolski učitelji in
sodelavci izvajajo svojo pedagoško obveznost na študijskih programih vseh stopenj.
Na rednih študijskih programih 1. stopnje je UP PEF v primerjavi z načrtovanim številom pogodbenih
sodelavcev in vrednosti pogodb v letu 2015 zmanjšala število zunanjih in zaposlenih pogodbenih
izvajalcev in vrednosti pogodb. Skupna vrednost pogodb zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev
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na rednih študijskih programih 1. stopnje se je zmanjšala glede na planirano in glede na predhodno
leto 2014.
Število zaposlenih na UP PEF, ki izvajajo redne podiplomske študijske programe 2. stopnje se je
zmanjšalo zaradi dopolnitve obveznosti teh oseb znotraj sklenjenih pogodb o zaposlitvi v primerjavi z
načrtovanim številom v letu 2015. Število pogodbenih delavcev, ki izvajajo redne podiplomske
študijske programe 2. stopnje ostaja enako.
UP PEF je zmanjšala vrednosti pogodb na rednih študijskih programih 1. in 2. stopnje v primerjavi z
načrtovanimi vrednostmi za leto 2015.
V letu 2015 smo prekinili in spremenili obliko sodelovanja preko pogodbe obligacijskega prava podjemne pogodbe oziroma pogodbe o naročilu avtorskih del s tremi visokošolskimi učitelji in eno
visokošolsko sodelavko zaposlenimi na drugih članicah UP. V letu 2015 je UP PEF prekinila in
spremenila obliko sodelovanja tudi z dvema zaposlenima in eno zunanjo izvajalko.
Število zaposlenih in zunanjih pogodbenih izvajalcev za izredni študij na 1. stopnji se je zmanjšalo,
vrednosti pogodb izvajalcev so se minimalno zmanjšale v primerjavi z načrtovanim v letu 2015.
Na UP PEF na izrednih podiplomskih študijskih programih 2. stopnje se je število zaposlenih
pogodbenih delavcev v primerjavi z načrtovanim številom za leto 2015 zmanjšalo.
Na izrednih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih 1. in 2. stopnje UP PEF ni porabila
vseh predvidenih sredstev v letu 2015.
Zaradi polne delovne obveznosti visokošolskih učiteljev, ti lahko izvajajo obveznosti na izrednem
študiju 3. stopnje samo na podlagi pogodb obligacijskega prava. V letu 2015 je UP PEF prekinila
sodelovanje za izvedbo študijskih programov 3. stopnje z enim zunanjim izvajalcem. Za izvedbo
študijskih programov 3. stopnje je UP PEF izplačala manjši znesek od predvidenega.
Izplačila na podlagi pogodb za izvajanje pedagoških obveznosti na rednem študiju se financirajo iz
proračunskih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti, medtem ko se izplačila za izvajanje
pedagoških obveznosti na izrednem študiju, krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe –
šolnin.
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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 letno poročilo Univerze na Primorskem za
leto 2015 pripravile službe Rektorata UP na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih
dokumentov UP.

9.2 NAKUP OPREME
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2015 planirala nabavo potrebne opreme le iz lastnih virov,
saj namenskih proračunskih sredstev v ta namen ni bilo na razpolago. V letu 2015 je UP PEF nabavila
opremo, za katero so bila na razpolago sredstva. Nabava opreme, ki v letu 2015 zaradi omejenih virov
ni bila realizirana, se bo prenesla v leti 2016.
Šolska oprema in oprema učilnic
UP PEF je načrtovala, da bo v letu 2015 za potrebe študijskega procesa realizirala nabavo šolskih
učil, pripomočkov ter didaktičnih sredstev za področje naravoslovja, družboslovja, jezikov, umetnosti in
športa, saj se na ta način UP PEF prilagaja novostim ter posodablja zastarano in obrabljeno opremo.
Potrebe po dodatnih nabavah se pojavljajo tudi zaradi izvajanja študija na dislociranih enotah
fakultete, na katere je potrebno voziti didaktična sredstva in druge pripomočke. Vrednost te opreme je
bila ocenjena na 11.200,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF zagotovila iz lastnih sredstev.
UP PEF je od načrtovane nabave opreme dejansko realizirala nabavo električnega klavirja in delno
Orffove instrumente za potrebe predmetov s področja glasbe. Poleg tega so bili nabavljeni tudi
didaktični kompleti za področje naravoslovja. Skupna vrednost nabavljene opreme je bila 2.784,50
EUR, ki jo je UP PEF zagotovila iz lastnih virov.
Računalniška oprema
V okviru nabav računalniške opreme je UP PEF načrtovala zamenjavo PC postaj v računalniški
učilnici, nabavo zmogljivejših projektorjev in zvočnikov v predavalnicah, prenosnih računalnikov z
ustrezno opremo za visokošolske učitelje in sodelavce ter večjih monitorjev za strokovne delavce,
katere skupna vrednost je bila ocenjena na 23.350,00 EUR.
Nabava računalniške opreme v koledarskem letu 2015, kljub oddaji naročila na pristojne službe
Rektorata UP, ni bila dokončno realizirana, zaradi težav pri izvedbi javnega naročila za nabavo
računalniške opreme, ki je za vse članice sklenjeno na ravni univerze. Posledično je bi nabavljen le
daljinski upravljavec za računalniške prezentacije v višini 43,87 EUR. Realizacija že pričetega naročila
po načrtu iz Letnega programa dela za leto 2015 bo zaključena v koledarskem letu 2016.
Laboratorijska oprema
UP PEF je v letu 2015 načrtovala nabavo laboratorijske opreme, laboratorijskih pripomočkov,
kemikalij, steklovine in drugega laboratorijskega materiala za potrebe vaj iz naravoslovja v višini
2.500,00 EUR. Dejansko je bil nabavljen laboratorijski material v višini 296,70 EUR, ki jih je UP PEF
zagotovila iz lastnih virov.
Drugo pohištvo in oprema
V tem delu je UP PEF v letu 2015 načrtovala nabavo in zamenjavo termostatskih glav na radiatorjih,
nabavo opreme za potrebe promocijske dejavnosti in dogodke ter nekaj inventarja za potrebe
vzdrževanja in pisarniškega poslovanja. Načrtovana je bila tudi oprema za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem. Skupna vrednost te opreme je bila ocenjena
na 10.430,00 EUR.
V letu 2015 je tako UP PEF iz lastnih sredstev nabavila le najnujnejšo opremo za potrebe promocije
(dvosed, kamero, rolo stojalo), dodatni oljni radiator, namizne luči za potrebe nekaterih delovnih mest
strokovnih delavcev, manjši uničevalec dokumentov ter nekaj orodja za tekoče vzdrževanje. Tako UP
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PEF ni presegla načrtovane vrednosti. Dejanska vrednost nabavljenega drugega pohištva in opreme
je bila 1.064,76 EUR.

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP PEF je planirala v letu 2015 več posegov investicijskega vzdrževanja iz namenskih proračunskih
sredstev za investicijsko vzdrževanje. UP PEF je zaradi zahtevnosti del in časovne omejitve pri
samem izvajanju del, realizirala dva od treh načrtovanih posegov.
Sanacija zunanjega ometa na objektu
UP PEF je v letu 2015 predvidela sanacijo zunanjega ometa na stavbi, saj od leta 1979, ko je bila
izvedena celovita adaptacija stavbe (palača Corner) Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete za
potrebe vzgoje in izobraževanja, ni bilo opravljenega nobenega posega na fasadi stavbe. V tem času
je zlasti na pročelju stavbe, ki je najbolj izpostavljena vremenskim vplivom, prišlo do razpok, lukenj ter
odstopanja in odpadanja ometa. Zunanji omet je bil v slabem stanju zlasti v spodnjem delu stavbe, saj
so bile stene na zunanji strani vlažne, preperele in razbarvane, vidne pa so bile tudi poškodbe ometa
na višjih delih stavbe, ob oknih. Sanacija ometa se je izvedla na treh, najbolj izpostavljenih delih
stavbe (južna, severna in vzhodna fasada). Prva faza sanacije je zajemala pridobitev vseh potrebnih
dovoljenj in soglasij ter pripravo projektne dokumentacije s popisom izvedbenih del in materiala.
Sledila je faza sanacije, torej izvedbe gradbeno-obrtniških del ter faza gradbenega nadzora.
Skupna vrednost vseh stroškov je znašala 40.068,73 EUR.
Zamenjava dela zunanjega stavbnega pohištva
UP PEF je v letu 2009 pričela z zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, saj so bila lesena okna,
nameščena ob adaptaciji stavbe v letu 1979, dotrajana in uničena. Najprej so bila zamenjana okna na
pročelju stavbe v letu 2009. Ta okna so bila najbolj izpostavljena vremenskim vplivom, z zamenjavo
pa je bila dosežena tudi veliko boljša toplotna in zvočna izolacija predavalnic in drugih poslovnih
prostorov ter posledično znižanje energetskih stroškov. Drugi del zamenjave oken je bil izveden v letu
2012. Za zamenjavo je tako ostalo še nekaj oken na zadnji strani stavbe v prvem in drugem
nadstropju ter na podstrešju.
Prav tako je bila nujna tudi zamenjava glavnih vhodnih vrat v stavbo, saj so bila dosedanja neprimerna
in dotrajana. Zamenjava vrat je bil tudi eden od nujnih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, saj
so se dosedanja vrata odpirala navznoter, ob morebiti evakuaciji je bil tako izhod iz stavbe otežen in
celo nevaren.
Skupna vrednost investicije je znašala 9.242,25 EUR.
Sanacija tlaka v predavalnici FM3 v pritličju objekta
V eni od predavalnic (FM3) v pritličju stavbe UP PEF je talna obloga s PVC ploščami dotrajana, saj na
nekaterih mestih že odstopa, zlasti tam, kjer je velika obremenitev (ob vhodu v predavalnico, okrog
katedra in na prehodu med klopmi).
Do realizacije tega posega investicijskega vzdrževanja ni prišlo predvsem iz razloga, da s
predavalnico še vedno upravlja UP FM, saj do selitve UP FM na drugo lokacijo v letu 2015 še ni prišlo.
Začasno smo težave s talno oblogo v omenjeni predavalnici rešili z manjšimi vzdrževalnimi posegi.

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Podrobnejši podatki so razvidni v prilogi – Poročilu ravnanju s stvarnim premoženjem v poglavju 14.
ČLANICA V ŠTEVILKAH.
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10. RAČUNOVODSKO POROČILO
10.1

POVZETEK

Tabela 32: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida

Prihodki v
letu 2015

Odhodki v
letu 2015

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu obračunskega toka

3.440.268

3.508.384

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna služba

3.437.433

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna dejavnost
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežek
prihodkov/
odhodkov

Presežek
prihodkov/
odhodkov

Prihodki
Indeks 15/14

Odhodki
Indeks 15/14

Presežek
prihodkov/
odhodkov
Indeks 15/14

Prihodki v
letu 2014

Odhodki v
letu 2014

-68.116

3.571.515

3.563.628

7.887

96,33

98,45

-863,65

3.494.091

-56.658

3.564.957

3.555.688

9.269

96,42

98,27

-611,26

2.835

14.293

-11.458

6.558

7.940

-1.382

43,23

180,01

829,09

3.383.273

3.646.347

-263.074

3.422.463

3.555.186

-132.723

98,85

102,56

198,21

Iz zgornje tabele izhaja, da je UP PEF v letu 2015 po Izkazu prihodkov določenih uporabnikov po
načelu bilančnega toka ustvarila 3.440.268 EUR vseh prihodkov in za 3.508.384 EUR odhodkov. Tako
je ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 68.116 EUR. V primerjavi z letom 2014 je rezultat
manj ugoden za 76.003 EUR.
Prihodki UP PEF so sestavljeni iz prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov s trga. Del, ki ga
UP PEF ustvari na trgu, je minimalen in je v letu 2015 v primerjavi z vsemi prihodki UP PEF
predstavljal 0,08%. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 2.835 EUR, odhodki pa 14.293 EUR.
Prihodki s trga so bili ustvarjeni s provizijo od sklenjenega zavarovanja pri ADRIATIC SLOVENICA,
Zavarovalni družbi d. d. ter s prihodki od prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne založbe
Annales, ki deluje pri UP ZRS.
Vsi ostali prihodki so namenjeni izvajanju javne službe in so sestavljeni iz sredstev iz državnega
proračuna MIZŠ in ARRS, drugih ministrstev, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU,
proračuna EU in sredstev za opravljanje storitev iz naslova izvajanja javne službe (izredni študij) ter iz
drugih virov.
Odhodki UP PEF pa zajemajo stroški plač in prispevkov na plače, premije za dodatno pokojninsko
zavarovanje, drugi osebni prejemki (regres za prehrano, prevoz na delo, regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine), izdatki za blago in storitve ter Izdatki za opremo.
Največji strošek med vsemi odhodki UP PEF predstavlja strošek dela, ki znaša 74,75 % vseh
odhodkov. Stroški blaga, materiala in storitev pa predstavljajo 24,15 % vseh odhodkov.
Na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načelu denarnega toka so znašali vsi
prihodki UP PEF 3.383.273 EUR, vsi odhodki pa 3.646.347 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki je
tako znašal 263.074 EUR.
Iz tabele posebnega dela, ki je sestavni del računovodskih izkazov, je razvidno, da UP PEF prejema
od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije premalo sredstev za izvajanje
rednega študija dodiplomskih študijskih programov, saj krije stroške za plače, prispevke in ostale
prejemke ter za stroške materiala in storitve tudi iz sredstev pridobljenih od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe (šolnine za izvajanje izrednega študija).
V letu 2015 je tako UP PEF prejela za izvajanje redne študijske dejavnosti sredstva v višini 1.699.757
EUR. Zaradi višjih stroškov izvajanja rednih študijskih programov 1. in 2. stopnje glede na prejeta
sredstva, ima UP PEF iz naslova izvajanja študijskih programov 1. stopnje presežek odhodkov v višini
482.680 EUR, iz naslova izvajanja študijskih programov 2. stopnje pa 159.873 EUR presežka
odhodka nad prihodki. Tako zanaša skupen presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje rednega
študija skupno 642.553 EUR.
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Trenutno UP PEF delno pokriva presežek odhodkov nad prihodki, ustvarjenih z izvajanjem rednih
študijskih programov na 1. In 2. Stopnji, s presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari od prodaje
blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (šolnine za izvajanje izrednega študija). V letu 2015
je znašal ta presežek sredstev od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe za
izvajanje izrednega študija študijskih programov 1. in 2. stopnje 354.165 EUR.
Po denarnem toku je UP PEF prejela v letu 2015 s strani Drugi viri 57.909 EUR. Odhodkov pa je bilo
za 60.029 EUR. Tako znaša presežek odhodkov nad prihodki iz tega naslova 2.120 EUR.
Tudi ti prihodki UP PEF so sestavljeni iz prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov s trga. Del,
ki ga UP PEF ustvari na trgu, je minimalen in je v letu 2015 v primerjavi z vsemi prihodki UP PEF
znašal 0,33 %. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 11.270 EUR, odhodki pa 15.283 EUR.

10.2

RAČUNOVODSKE USMERITVE

10.2.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja, skladno s slovenskimi računovodskimi
standardi, se upošteva načelo nastanka poslovnega dogodka.
Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki se razčlenjujejo
po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi zagotavljanja podatkov o
javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz. odhodki in drugi izdatki izkazani
tudi po načelu denarnega toka.
Podatki se izkazujejo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del
poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.

10.2.2 Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodsko poročilo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: UP PEF) za
leto 2015 je pripravljeno v skladu z:
-

Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo (14/13
popr.), 110/2011 – ZDIU, 46/2013 – ZIPRS1314A, 101/2013 – ZIPRS1415 in 101/2013);

-

devetim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in
2017 (Uradni list RS, št. 96/2015);

-

Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C in 114/2006 - ZUE);

-

Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008,
58/2010, 60/2010 - popr., 104/2010 in 104/2011);

-

Navodilom 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. 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010);

-

Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011,
34/11 – odl. US, 64/2012 in 12/2013));

-

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010).

Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk pa so bili upoštevani:
-

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C in 114/2006 - ZUE);
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-

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006, 138/2006, 120/2007, 112/2009 in 58/2010);

-

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003);

-

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009 in 58/2010);

-

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010 in 104/2011);

-

Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem,

-

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/2007, 68/2009)

-

Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006, 10/2006 – popr., 20/2006,
70/2006, 75/2006, 112/2006 – popr., 114/2006 - ZUE, 3/2007, 22/2007, 12/2008, 119/2008,
126/2008, 1/2010 in 33/2010, 58/2010, 85/2010 – popr., 90/2010 – popr., 80/2011 in 2/2012).

10.2.3 Vrednotenje računovodskih kategorij
UP PEF neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
izkazuje po nabavni vrednosti.
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po predpisanih
amortizacijskih stopnjah.
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V izkazih UP PEF se
izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij do preostalih članic UP, ki se v skupnih izkazih
UP izločijo.
V skladu z internimi akti in politiko, UP deponira prosta denarna sredstva na Zakladniški podračun v
našem imenu in na podlagi tega izkazujemo interno terjatev do rektorata za deponirana sredstva.

10.2.4 Davčni status članice
UP PEF ima status posrednega proračunskega uporabnika. Posluje z enotno davčno številko, kot
članica Univerze na Primorskem, kot ena pravna oseba in vpisana v register zavezancev za DDV,
prav tako pa obračunava davek od dohodka pravnih oseb. Za leto 2015 je imela UP PEF odbitni delež
DDV-ja v višini 1 %. Isti znesek odbitnega deleža bo uporabljala tudi za leto 2016 kot začasni delež,
do končnega obračuna odbitnega deleža 2016.

10.2.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
UP PEF izvaja dejavnost javne službe in v minimalnem obsegu pa tudi dejavnost prodaje storitev na
trgu.
Prihodke v poslovnih knjigah evidentira dejansko po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih računov.
Skladno z internimi navodili za razporejanje in spremljanje prihodkov in odhodkov na Univerzi na
Primorskem je UP PEF podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso točno
razvidni iz dokumentacije, ugotovila na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu .
Kot dejavnosti za izvajanje javne službe se štejejo:
- proračunski prihodki, pridobljeni za izvajanje študijskih programov, raziskovalne dejavnosti,
knjižnične dejavnosti,
- šolnine in prispevki študentov za izvajanje študijskega programa (izredni študij, podiplomski
študij),
- prihodki drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa,
raziskovalne dejavnosti, knjižnične dejavnosti,
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- finančni prihodki.
Kot tržna dejavnost se šteje:
- prihodki, pridobljeni za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (provizije od sklenjenih
zavarovanj (Adriatic d.d.), v letu 2015 pa je UP PEF imela tudi prihodke iz trga ustvarjene preko
založbe UP ZRS s prodajo učbenikov in monografij.
Evidentiranje javne službe in evidentiranje tržne dejavnosti se ločeno spremlja glede na stroškovna
mesta in vire financiranja.

10.3

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

10.3.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP PEF, ki se nanašajo na
zadnji dan obračunskega obdobja, na 31. 12. 2015.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo vsa neopredmetena in opredmetena
osnovna sredstva. Na dan 31. 12. 2015 je njihova knjižna vrednost 176.475 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 313.927 EUR. Največji delež predstavljajo terjatve do
študentov, ki znašajo kar 311.007 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta predstavljajo terjatve do ostalih članic UP in rektorata skupaj v višini 1.099.466 EUR, od tega
so terjatve do članic in rektorata iz poslovanja 399.466 EUR, 650.000,00 EUR pa so sredstva vezana
pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
Tabela 33: Povzetek obrazca bilanca stanja UP PEF na dan 31. 12. 2015
Zap.
št.

Naziv

A

SREDSTVA
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

B

2015

2014

Indeks 15/14

176.475

159.484

KRATKOROČNA SREDSTVA

1.740.720

1.913.868

91,00

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

313.927

234.846

133,70

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

1.099.410

1.295.241

84,90

19

Aktivne časovne razmejitve

46.728
520

80.451
790

58,10

1.917.715

2.074.142

92,50

0

0

0

712.947

838.853

85,00

9.397

18.205

51,60

82.617

77.022

107,30

373.975
1.204.768

452.429
1.235.289

82,70

C

ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

110,70

65,80

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.

D
22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

29

Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

E
92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

93

Dolgoročne rezervacije

97,50

0

0

0

13

17

76,50

9412

Presežek prihodkov nad odhodki

1.068.702

1.141.825

93,60

9413

Presežek odhodkov nad prihodki

0
1.917.715

0
2.074.142

92,50

0

0

0

PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0
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Tabela 34: Kazalci bilance stanja
Kazalec

Izračun

Tekoče leto

Predhodno leto

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev (v %)

AOP
003/002*100

98,74

97,48

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %)

AOP
005/004*100

0

0

Stopnja odpisanosti opreme (v %)

AOP
007/006*100

68,71

69,41

Delež nepremičnin v sredstvih (v %)

AOP 004005/032*100

0

0

Delež opreme v sredstvih (v %)

AOP 006007/032*100

9,17

7,64

Indeks kratkoročnih obveznosti na
kratkoročna sredstva

AOP
034/012*100

40,96

43,83

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

AOP
043/034*100

0,52

0,54

V letu 2015 je UP PEF odpisala osnovna sredstva v višini 15.103 EUR zaradi zastarelosti,
dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti. Stopnja odpisa opreme je bila v letu 2015 98,74 v preteklem
letu pa 97,48. UP PEF nima v lasti nepremičnin zato je delež le teh v sredstvih 0 tako za leto 2015 kot
za leto 2014. Delež opreme v sredstvih znaša 9,17 % za leto 2015 za leto 2014 pa 7,64 % Indeks
kratkoročnih obveznosti glede na kratkoročna sredstva je razviden v zgornji Tabeli 3, in znaša za leto
2015 40,19 %, delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih, ki znaša za leto 2015
52 %.

10.3.2 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V letu 2015 je UP PEF nabavila in plačala nova osnovna sredstva v višini 53.254 EUR in sicer za 149
EUR pisarniškega pohištva in pohištva za predavalnice, obnovo fasade in stavbnega pohištva stavbe
v uporabi UP PEF v višini 49.311 EUR, kamero za 399 EUR, glasbene instrumente v višini 2.527 EUR
ter ostalo opremo oz. drobni inventar v višini 868 EUR.
Investicijsko vzdrževanje stavbe je bilo financirano s strani MIZŠ, vsa ostala nabava pa je bila
financirana iz lastnih virov.
UP PEF je nabavila knjige za potrebe knjižnice v višini 6.434 EUR.
UP PEF ima v uporabi tudi osnovna sredstva, katerih knjižna vrednost je 0, kar pomeni da je
nabavljeno osnovno sredstvo že amortizirano, vendar še vedno uporabno. Nabavna vrednost takih
osnovnih sredstev je 320.065 EUR, kar je razvidno iz spodnje tabele. Glede na to, da je nabavna
vrednost vseh osnovnih sredstev v uporabi 562.264 EUR, znaša delež že amortiziranih osnovnih
sredstev 52,81 %.
Tabela 35: Odpisana osnovna sredstva, ki se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Naziv sredstva
Pohištvo
Laboratorijska oprema
Druga oprema
Računalniki

Nabavna vrednost
odpisanih OS
40.066
2.496
93.554
140.708

Druga računalniška oprema
Neopredmetena sredstva

43.241

Biološka sredstva
Skupaj:

320.065
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10.3.3 Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve
Tabela 36: Struktura terjatev glede na zapadlost
Zapadlost
terjatve, ki še niso zapadle v plačilo
do 180 dni
do 1 leta
od 1 do 5 let

Znesek
43.564
109.882
68.556
153.482

nad 5 let
Skupaj:

375.484

UP PEF ima na dan 31. 12. 2015 odprtih 375.484 EUR terjatev. Od tega terjatve do študentov
znašajo 375.484 EUR. Največ terjatev, kar 153.482 EUR, je zapadlih od 1 do 5 let, do enega leta je
zapadlih 68.556 EUR terjatev, do 180 dni pa 109.882 EUR. Terjatev, ki na dan 31. 12. 2015 še niso
zapadla v plačilo, je za 43.564 EUR. Tudi pri plačilih šolnine se čuti plačilna nedisciplina, ki izhaja iz
splošne gospodarske situacije. Zaradi tega je omogočeno študentom, ki za to zaprosijo, obročno
odplačilo šolnine.
Na podračunu UP PEF pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št.: 01100-6000005940 je bilo
na dan 31. 12. 2014 stanje 245.389,96 EUR.
Iz spodnje tabele so razvidne aktivne časovne razmejitve, ki jih je UP PEF razmejila na dan 31. 12.
2015.
Pri projektih gre za stroške, ki so nastali v letu 2015, sredstva za njih pa bo UP PEF prejela v letu
2016, oz. za stroške ki so bili zaračunani v letu 2015, se bodo pa nanašali na leto 2016.
Tabela 37: Aktivne časovne razmejitve

1

Aktivne časovne razmejitve skupaj:
Medn projekt LINGUANET

46.728
1.464

Medn.projekt SIIT

4.836

Medn.projekt ENABLE

5.137

4

Medn.projekt EPNOSL

21.648

5

Medn.projekt BALANCE

10.207

6

Medn.projekt BEST BOSS
Nacionalni projekt KAKOVOST UP

2
3

7
8
9

Nacionalni projekt UP IN SVET
račun za storitve VALICON

1.291
23
756
1.366

10
11
12
13
EPNOSL-European Policy Network on School Leadership
BALANCE-Health coaching for adult education professionals
SIIT-Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT):spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem področju
BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry
LINGUANET- Lingu@network
ENABLE- Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People
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10.3.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
UP PEF nima zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Na dan 31. 12. 2015 je odprtih in še ne zapadlih
obveznosti do dobaviteljev 9.397 EUR. Te obveznosti so bile poravnane glede na zapadlost v mesecu
januarju 2015. Obveznosti do domačih dobaviteljev znašajo 9.076,09 EUR, obveznosti do dobaviteljev
iz tujine pa 320,81 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so znašale na UP PEF na dan 31. 12. 2015 224.256 EUR.
Znesek obsega strošek plače+, ki so jih zaposleni prejeli 5. 1. 2016 in vse avtorske honorarje in
honorarje po podjemnih pogodbah, ki so jih zaposleni in pogodbeni sodelavci prejeli 15. 1. 2016
Tabela 38: Struktura obveznosti do dobaviteljev glede na zapadlost
Zapadlost
obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo

Znesek
9.397

do 180 dni
do 1 leta
od 1 do 5 let
nad 5 let
Skupaj:

9.397

Iz spodnje tabele je razvidno za katere namene so bile formirane kratkoročne pasivne časovne
razmejitve.
Za dodiplomski študij prve stopnje (izredni študij) so bile na UP PEF formirane kratkoročne pasivne
razmejitve v višini 244.950 EUR, kar zajema vse študijske programe, ki se izvajajo na dodiplomski 1.
stopnji.
Za podiplomski študij druge stopnje je bilo na PEF formirano za 75.671 EUR pasivnih časovnih
razmejitev. Gre za študijske programe Inkluzivne pedagogike, Zgodnje učenje in Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere.
UP PEF je razmejila prihodke iz vpisnin za študijsko leto 2015/16, ki so bile zaračunane študentom ob
vpisu. Znesek v višini 13.450 EUR bo namenjen za namene obštudijske dejavnosti študentov za leto
2016.
Namenska sredstva od vpisnin v višini 9.496 EUR so bila prav tako oblikovana iz obračunanih vpisnin,
namenjena pa bodo za uporabe knjižnice in za prispevek za posebne primere zavarovanja za
študente.
UP PEF je razmejila prav tako tudi še nezaračunane stroške s strani rektorata za izvajanje skupnih
nalog: implementacije in nadzora informacijskega sistema, kariernega svetovanja in stroške PR v
skupni višini 13.300 EUR.
Sredstva za namene ARRS za Mlade raziskovalce v višini 5.138 EUR je UP PEF prejela v letu 2015,
ni pa vseh porabila v istem letu in jih prenaša za koriščenje v leto 2016. Razlog za to je neporaba
sredstev, ker je mlada raziskovalka v letu 2015 nastopila materinski oz. starševski dopust.
UP PEF je vnaprej vračunane odhodke ustvarila tudi za storitve notranje revizije za leto 2015, ki bo
opravljena in zaračunana v letu 2016. Predviden strošek znaša 2.740 EUR.
Za projekte Evropske unije gre pri UP PEF za razmejitev prihodkov za projekt EC4SLT in sicer za
sredstva, ki jih je UP PEF že prejela za namene tega projekta, vendar jih bo porabila šele v letu 2016.
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Tabela 39: Pregled kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pasivne časovne razmejitve skupaj:
Programske skupine po pog. z ARRS

373.975

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS
Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

5.138

Drugi projeki po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije
Drugi projekti
Izredni dodiplomski študij
Izredni podiplomski študij
Obštudijska dejavnost študentov

10

Vzdrževanje

11

Investicije

12

Investicijsko vzdrževanje

13

Založniška dejavnost

14

Interna revizija

15

RICUP

16

Mednarodna mobilnost profesorjev

17

Namenske donacije podjetij

18

Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.

19

Vnaprej plačane stanarine, najemnine

20

Zborniki, simpoziji

21

Pedagoško andragoško izobraževanje

22

Mednarodno in drugo strok. sodelovanje

23

Namenska sredstva od vpisnin

24

Skupne naloge po delilniku

25

Drugo:

9.230
244.950
75.671
13.450

2.740

9.496
13.300

10.3.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
UP PEF v bilanci stanja na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti.

10.3.6 Izvenbilančne terjatve in obveznosti
UP PEF v bilanci stanje na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje izvenbilančnih terjatev in obveznosti.

10.3.7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
V spodnji tabeli je razvidno znižanje prihodkov v letu 2015 glede na preteklo leto 2014 za 3,52 %.
Prihodki od obresti so se znižali glede na leto 2014 iz 2.390 EUR na 16 EUR v letu 2015.
Stroški blaga in storitev so se na UP PEF glede na preteklo leto 2014 znižali 8,76 %. Stroški dela se
glede na leto 2014 niso spremenili.
Stroški amortizacije so se glede na leto 2014 zvišali za 16,30 %.
V letu 2014 je UP PEF dosegla Presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.887 EUR. v letu 2015 pa
presežek odhodkov nad prihodki.
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Tabela 40: Povzetek obrazca- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Št.

Naziv

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

FINANČNI PRIHODKI

C

DRUGI PRIHODKI

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

E

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

844.021

F

STROŠKI DELA

2.570.809

G

AMORTIZACIJA

35.119

H

REZERVACIJE

J

OSTALI DRUGI STROŠKI

K

FINANČNI ODHODKI

L

DRUGI ODHODKI

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

O
P

2015

Indeks
2014 15/14

Delež 2015 v %

3.439.622

3.564.933

96,48

100%

16

2.390

0,67

0%

630

0

0

0%

0

4.192

0,00

0%

3.440.268

3.571.515

96,33

100%

925.103

91,24

24%

2.570.809

100,00

73%

30.198

116,30

1%

0

0

0

0%

15.542

20.228

76,83

0%

6

34

17,65

0%

19.372

2.204

878,95

1%

23.515
3.508.384

15.052
3.563.628

156,23

1%

98,45

100%

PRESEŽEK PRIHODKOV

-68.116

7.887

-863,65

PRESEŽEK ODHODKOV

68.116

0

0

0
-68.116

0
7.887

0

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI

-863,65

Tržna dejavnost na UP PEF predstavlja 0,08 % vseh prihodkov. Iz trga je UP PEF pridelala 11.458
EUR presežka odhodkov nad prihodki.
Iz spodnje tabele je razvidna sestava prihodkov in odhodkov glede na vrsto vira sredstev.
Največji delež prihodkov je UP PEF dosegla s strani financiranja Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije t.j. kar 48 % celotnih prihodkov 2015, v letu 2014 je bil delež prihodkov s
strani tega ministrstva prav tako 48 % glede na celotne prihodke v letu 2014.
48 % vseh prihodkov pa predstavljajo prihodki ustvarjeni s šolninami za izvajanje izrednega študija.
Preostanek deleža 4 % vseh prihodkov se razporedi na vse ostale vire.
Največji delež odhodkov predstavljajo na UP PEF odhodki za redni študij, in sicer kar 58 % vseh
odhodkov, izvajanja izrednega študija pa prispeva 38 % vseh odhodkov. Iz tega je razvidno, da se
odhodki za redni študij financirajo iz sredstev, ki jih UP PEF pridobi za izvajanje izrednega študija oz.
s sredstvi po »Ceniku«, kot je navedeno v tabeli. Sredstva za raziskovalno dejavnost so bila
porabljena v isti višini kot iz tega naslova prejeta sredstva.
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Tabela 41: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2015 in struktura prihodkov tržne dejavnosti
Vir sredstev

Prihodki v EUR

Javna služba skupaj

Odhodki v EUR

Delež v %

Vrednost

Delež v %

Vrednost

3437433
1660339

100,00
48,00

3494091
2024562

100,00
58,00

29772

1,00

29772

1,00

605

0,00

605

0,00

Občinski proračunski viri

0

0,00

0

0,00

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

0

0,00

0

0,00

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

1647171

48,00

1339606

38,00

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

41611

1,00

41611

1,00

Drugi viri

57935

2,00

57935

2,00

2835

0,00

14293

0,00

3440268

100,00

3508384

100,00

MIZŠ
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva

Trg
Skupaj
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost

Prihodki od intelektualnih storitev

Delež v %
-

Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja

-

Drugo

2.835

100,00

Skupaj:

2.835

100,00

Prihodki s trga so sestavljeni iz prihodkov, pridobljeni za izvajanje storitev, ki niso del študijskega procesa.
To so provizije od sklenjenih zavarovanj študentov (Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d. d.), in prihodki s
trga, ustvarjeni s prodajo učbenikov in monografij preko Univerzitetne založbe Annales, ki deluje pri UP ZRS,
ki jih je UP PEF zaračunala UP ZRS in predstavljajo prihodek iz založbe.
Največ prihodkov nad odhodki je UP PEF dosegla z izvajanjem izrednega študija, in sicer v višini
252.750 EUR. S tem presežkom je UP PEF delno pokrila negativne presežke na rednem študiju v
višini 296.107 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki iz trga v višini 11.458 EUR je nastal zaradi prefakturiranih stroškov
založbe UP ZRS. Ob koncu leta 2015 je UP ZRS prefakturiral stroške, ki jih je imel z izdajo učbenikov
in monografij UP PEF.
Tabela 42: Vir nastanka presežka prihodkov/odhodkov (pred DDPO)
Vir

Znesek

Presežek prihodkov/odhodkov javna služba
Študijska dejavnost - redni študij

-56.658
-364.223

Študijska dejavnost - izredni študij

307.565

Znanstveno raziskovalna dejavnost

0

Drugo (navesti je potrebno vir)
Presežek prihodkov/odhodkov tržna dejavnost

-11.458

0

Skupaj:

-68.116

10. RAČUNOVODSKO POROČILO

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2015

71

LP 2015 UP PEF
Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo znaša za UP PEF 68.116 EUR, katerega sestava
je razvidna iz tabele 11. Največ prihodkov nad odhodki je bilo ustvarjenih iz naslova izvajanja študijske
dejavnosti – izrednega študija, in sicer 307.565 EUR, iz naslova izvajanja študijske dejavnosti –
rednega študija pa je ustvarila -364.223 EUR odhodkov nad prihodki.
Presežek odhodkov nad prihodki iz trga znaša 11.458 EUR.
Tabela 43: Razporeditev presežka prihodkov (po obdavčitvi)
Razporeditev presežka

Znesek

Izvajanje in razvoj dejavnosti članice

0

Investicije in investicijsko vzdrževanje

0

Oprema

0

Nerazporejeno
Skupaj:

0

UP PEF v letu 2015 ni imel obdavčitve davka od dobička pravnih oseb.
Na UP PEF je delež plač v celotnih odhodkih 74,75 %, kar pomeni, da so stroški dela večji del celotnih
odhodkov, predstavljajo pa jih bruto plače, prispevki na plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja.
V letu 2015 so znašali prihodki na zaposlenega 42.472 EUR, v letu 2014 pa je znašalo isto povprečje
45.789 EUR, kar pomeni, da je v letu 2015 za 3.317 EUR manj na zaposlenega, oz. 7,24 % manj kot v
letu 2014. V letu 2015 so odhodki na zaposlenega znašali 43.313 EUR, medtem ko so leta 2014
znašali 45.688 EUR, to je 2.375 EUR manj oz. 5,20% manj glede na leto 2014.
Tudi stroški dela na zaposlenega so se v primerjavi z letom 2014 znižali za 1.221 EUR oz. 3,70 %.
Razvidno je, da se dejanski strošek plače glede na preteklo leto 2014 ni spremenil. Zaradi zvišanja
povprečnega števila zaposlenih, so se povprečja glede na preteklo leto znižala.
Povprečna letna plača na zaposlena znaša v letu 2015 na UP PEF 31.738 EUR, kar je mesečno
2.644,83 EUR.
Tabela 44: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Naziv kazalnika

2015

2014

Opomba

Celotni prihodki na zaposlenega

v EUR

42.472

45.789

AOP 870/894

Celotni odhodki na zaposlenega

v EUR

43.313

45.688

AOP 888/894

Stroški dela na zaposlenega

v EUR

31.738

32.959

AOP 875/894

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih

%

74

72

AOP 875/887

Prihodki UP PEF so se v letu 2015 glede na leto 2014 znižali za 3,52 %, povprečno število zaposlenih
v celem letu se je iz 78 iz leta 2014 povečalo na 81 v letu 2015. Zaradi tega so se tudi povprečja po
zaposleni osebi znižala.
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10.3.8 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Tabela 45: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku
Št.

Naziv

Realizacija 2015

Finančni načrt 2015

Indeks 15/
FN15

I

SKUPAJ PRIHODKI

3.383.273

3.520.282

1

Prihodki za izvajanje javne službe

3.372.003

3.513.458

95,97

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

11.270

6.824

165,15

II.

SKUPAJ ODHODKI

3.646.347

3.525.738

103,42

1

Odhodki za izvajanje javne službe

3.631.064

3.519.738

103,16

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

15.283

6.000

254,72

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-263.074

-5.456

4.821,74

Presežek prihodkov javne službe

-259.061

-6.280

4.125,18

-4.013

824

-487,01

-263.074

-5.456

4.821,74

Presežek prihodkov na trgu
IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572)

X/1

96,11

UP PEF je imela v letu 2015 za 3.383.273 EUR vseh prihodkov po denarnem toku, za 3,89 % manj
kot v Rebalansu Finančnega načrta UP PEF za leto 2015 in 1,15 % manj kot v primerjavi z letom
2014.
Prihodki s trga so v letu 2015 znašali 11.270 EUR, v letu 2014 575 EUR, v skladu z Rebalansom
Finančnega načrta UP PEF za leto 2015, pa je bilo načrtovanih 6.824 EUR prihodkov s trga.
Prejeta sredstva od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije so bila v letu
2015 1.699.757 EUR, to je 1,84% več kot v letu 2014, ko so znašala 1.669.048 EUR. V skladu z
Rebalansom Finančnega načrta UP PEF za leto 2015 je bilo načrtovanih za 1.661.348 EUR sredstev
od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. V letu 2015 je bilo torej prejeto
za 2,31 % več sredstev kot je bilo planirano v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2015.
Celotni odhodki UP PEF so v letu 2015 znašali po denarnem toku 3.646.347 EUR, v letu 2014
3.555.186 EUR, v skladu z Rebalansom Finančnega načrta UP PEF za leto 2015 pa 3.525.738 EUR.
Po primerjavi zneskov iz leta 2015 z rebalansom je razvidno, da so dejanski stroški višji za 3,42 % v
primerjavi z načrtovanimi.
Odhodki po viru financiranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije so
znašali v letu 2015 na UP PEF 2.410.992 EUR, kar je za 53.641 EUR več kot je bilo načrtovanih v
skladu z Rebalansom Finančnega načrta UP PEF za leto 2015, oz. za 2,28 % več kot v rebalansu. V
letu 2015 je bilo za 196.169 EUR več odhodkov za dejavnost, ki naj bi bila financirana s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije glede na leto 2014, oz. 8,86 % več.
UP PEF je v letu 2015 na trgu ustvarila za 15.283 EUR odhodkov. V letu 2014 pa 3.970 EUR,
načrtovanih v skladu z Rebalansom Finančnega načrta UP PEF za leto 2015 pa je bilo skupnih
odhodkov v višini 6.000 EUR.
V skladu z Rebalansom Finančnega načrta UP PEF za leto 2015 je bilo načrtovanih 5.456 EUR
presežkov odhodkov nad prihodki, v letu 2015 pa je bilo ustvarjenih 263.074 EUR prihodkov nad
odhodki po denarnem toku.
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Tabela 46: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih financiranja

Vir

Oznaka AOP
za prihodke

Razlika
med
prihodki in
odhodki

Delež
odhodkov
v
prihodkih
(indeks)

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Prihodki

Odhodki

402

3.372.003

3.631.064

-259.061

107,7

99,7

99,6

404

1.749.670

2.410.992

-661.322

137,8

51,7

66,1

404

31.055

25.854

5.201

83,3

0,9

0,7

404

1.064

0

1.064

0

0

0

Javna služba skupaj
MIZS
ARRS, SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

407

0

0

0

-

0

0

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

419

9.046

0

9.046

0

0,3

0

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

421

1.469.204

1.088.354

380.850

74,1

43,4

29,8

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

429

53.425

45.835

7.590

85,8

1,6

1,3

410+413+418+
422 DO
428+430

58.539

60.029

-1490

102,5

1,7

1,6

431

11.270

15.283

-4.013

135,6

0,3

0,4

3.383.273

3.646.347

-263.074

107,8

100

100

Drugi viri

Trg
Skupaj

401

V tabeli je ponazorjeno, kateri viri financiranja na UP PEF izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki
ali obratno.
Vsi viri izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki razen vira MIZŠ, ki prikazuje presežek odhodkov
nad prihodki v višini 661.322 EUR, Drugi viri 1.490 EUR, iz trga UP PEF izkazuje presežek odhodkov
nad prihodki v višini 4.013 EUR.
Tabela 47: Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

Vir sredstev
Prihodki od gospodarskih družb
in samostojnih podjetnikov
(definicija ZGD)

Prihodki v EUR
Vrednost
Indeks

618

-

Prihodki od javnega sektorja v
Sloveniji

-

Prihodki od najemnin za
poslovne in druge prostore

-

Prihodki od gospodarskih družb
iz tujine

-

Drugi prihodki iz mednarodnih
projektov
Drugo:
Skupaj:

10.652
11.270

100
100

Zgornja tabela prikazuje, koliko so znašali prilivi po ustvarjenih prihodkih na trgu v letu 2015. Prihodki
s trga, ustvarjeni po denarnem toku, se nanašajo na prihodke, ki ji je UP PEF prejela s strani
gospodarske družbe Adriatic Slovenica Zavarovalna družba v višini 618 EUR, kot provizijo od sklenjenih
zavarovanj s študenti ter 10.652 EUR prihodki s trga, ustvarjeni s prodajo učbenikov in monografij preko
Univerzitetne založbe Annales, ki deluje pri UP ZRS, ki jih je UP PEF zaračunala UP ZRS in predstavljajo
prihodek iz založbe.
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10.3.9 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so prikazani prihodki in
odhodki za izvajanje javne služne ter prihodki in odhodki od prodaje blaga na trgu. Celotni prihodki za
izvajanje javne službe so v letu 2015 znašali 3.437.433 EUR, odhodki pa 3.480.790 EUR, medtem,
ko so prihodki iz tržne dejavnosti znašali 2.835 EUR, odhodki pa 14.293 EUR.

10.3.10
Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in pojasnilo k obrazcu
UP PEF v letu 2015 ni izplačala in tudi ne bo izplačala delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu.

10.3.11

Poročilo posebnega dela

UP PEF je v letu 2015 prejela skupno za 1,15 % manj prilivov glede na leto 2014.
Tako kot že v letu 2014 je tudi v letu 2015 pretežni del prejetih sredstev s strani Ministrstva za
izobraževanja, znanost in šport ter po Ceniku storitev od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe. Razvidno je, da je UP PEF prejela glede na leto 2014 3,41 % več nakazanih sredstev s
strani ministrstva, po Ceniku storitev od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe pa
6,50 % manj.
Prav tako je bilo v letu 2015 za 40,83 % manj nakazanih sredstev s strani Agencije Republike
Slovenije za raziskovalno dejavnost kot jih je bilo v preteklem letu. Več sredstev je UP PEF glede na
leto 2014 pa je prejela tudi s trga, in sicer 20 krat več. Iz »Drugih virov« pa je prejela 35,66 % več
sredstev, kot jih je prejela v letu 2014.
S strani »Drugih ministrstev« je UP PEF prejela v letu 2015 za 6,99 % manj sredstev kot jih je prejela
iz istega vira v preteklem letu.
Manj prilivov je bilo tudi iz »Sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU«, in sicer za
52,77 % manj.
»Ostala sredstva iz proračuna EU« pa so v letu 2015 za 24,97 % večja glede na leto 2014.
Tabela 48: Vsa prejeta sredstva po virih financiranja v letih 2015 in 2014 z indeksi
Vir financiranja
MIZŠ
Javne agencije (ARRS, TIA, JAK, JAPTI)
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev UP: sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja javne službe

2015

2014

Indeks 15/14

1.749.670

1.691.926

103,41

31.055

52.488

59,17

1.064

1.144

93,01

0

0

0,00

9.046

19.155

47,23

1.469.204

1.571.274

93,50

Ostala sredstva iz proračuna EU

53.426

42.751

124,97

Drugi viri

58.539

43.150

135,66

11.270

575

1.960,00

3.383.274

3.422.463

98,85

Trg: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Skupaj:
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Tabela 49: Pregled alociranja prispevka za skupne naloge za leto 2015
Bilančni tok

Vir
MIZKŠ (študijska dejavnost, ustanoviteljska sred.)

Denarni tok

63.755

63.755

54.529

54.529

118.284

118.284

Javne agencije (ARRS, TIA, JAK, JAPTI)
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev UP: sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU
Drugi viri
Trg: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Skupaj:

Iz zgornje tabele je razvidno, iz katerih virov je UP PEF v letu 2015 financirala prispevek za skupne
naloge UP. Prispevek za skupne naloge je v letu 2015 znašal skupno 118.284 EUR. Od tega je
63.755 EUR določila za financiranje iz MIZŠ, preostanek 54.529 EUR pa iz sredstev po Ceniku
storitev UP.

10.3.12

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije

V tem poglavju pojasnjujemo razrez prihodkov in odhodkov opredeljen v Posebnem delu Finančnega
poročila za leto 2015, ki je pripravljen po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom so podane
tudi obrazložitve v nadaljevanju.

I. Študijska dejavnost
UP PEF je v letu 2015 prejela proračunska sredstva v skupni višini 1.749.670 EUR. Od tega
prevladujoč del sredstev s strani MIZŠ, kot sredstva za izvajanja redne študijske dejavnosti po Uredbi
o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011). Prejeti
znesek s strani MIZŠ je znašal 1.699.757 EUR.
V tabeli 17 so prikazana sredstva MIZŠ v letih 2015 in 2014 z indeksi ter primerjavo rebalansa
FN2015. Iz tabele je razvidno, da so prejeta sredstva s strani MIZŠ v letu 2015 višja glede na leto
2014 za 1,84 %. V primerjavi z rebalansom FN2015 pa so prejeta sredstva v 2015 višja za 2%.
Po Uredbi za študijsko dejavnost je UP PEF prejela v letu 2015 1.295.029 EUR za dodiplomske
študijske programe 1. stopnje (redni študij) in 404.728 EUR za podiplomske magistrske študijske
programe 2. stopnje (redni študij), skupno 1.669.757 EUR, v znesku je vključen tudi prispevek za
skupne naloge v višini 63.755 EUR.
V decembru 2015 je UP PEF prejela s strani UP, na podlagi posebnega sklepa o določitvi
neposrednih sredstev rektorjevega sklada in najemnin za študijsko leto 2015, sredstva za najemnine
v višini 106.561 EUR.

II. Obštudijska dejavnost
UP PEF v letu 2015 ni prejela proračunskih sredstev za izvajanje obštudijskih dejavnosti.

III. Investicije in investicijsko vzdrževanje
UP PEF je v letu 2015 prejela s strani MIZŠ sredstev za investicijsko vzdrževanje v višini 49.311
EUR za sanacijo fasade stavbe in dokončno zamenjavo stavbnega pohištva na stavbi.
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IV. Razvojne naloge
UP PEF v letu 2015 za razvojne naloge ni prejela sredstev.

V. Raziskovalna in razvojna dejavnost
Z ARRS je UP PEF prejela sredstva v skupni višini 31.055 EUR za naslednje namene:
Za raziskovalne programe ARRS:
-

Raziskovanje učenja in poučevanja

22.386 EUR

UP PEF je v letu 2015 prejela Sredstva za mladega raziskovalca v višini

8.669 EUR

UP PEF je v letu 2015 prejela s strani Druga ministrstva skupaj 1.064 EUR od tega:
- mednarodni projekt INTERREG SIIT delež MRGD

1.064 EUR

UP PEF je prejela v letu 2015 za financiranje iz sredstev proračuna EU preko proračuna RS
znesek 9.046 EUR za financiranje:

-

mednarodni projekt INTERREG SIIT

9.046 EUR

Pri raziskovalni dejavnosti pa UP PEF v letu 2015 opaža večje prihodke od prihodkov, saj je UP PEF
v letu 2015 prejela nakazila sredstev za stroške, ki so na projektih nastajali v preteklih obdobjih.
UP PEF je prejela v letu 2015 za financiranje projektov Javnih skladov Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije

57.304 EUR

VI. Univerzitetna knjižnica Maribor, VII. Nacionalno pomembne naloge, VIII. Študentski
domovi
Za navedene namene UP PEF ne prejema sredstev.

VII. Drugo
Za navedene namene UP PEF ni prejela sredstev.
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Tabela 50: Prejeta sredstva MIZŠ v letih v letih 2015 in 2014 z indeksi in primerjava z rebalansom FN 2015

Namen

2015

2014

Sredstva po Uredbi za študijsko dejavnost in
inštituta (UP IAM, UP ZRS)

1.699.757

1.669.048

Indeks 15/14
101,84

FN 2015

Indeks 15 /
rebalans
FN15

1.661.348

102

Sredstva za pridobitev mag. in dok. (stari programi)

0,00

0

Sredstva za interesno dejavnost študentov VŠ

0,00

0

Sredstva za nacionalno pomembne naloge (skrb za
slovenščino)

0,00

0

4.340

0,00

0

18.538

266,00

0

Sredstva za investicije v ŠD

0,00

0

Sredstva po razpisih

0,00

0

Sredstva za sofinanc. pisarne za prenos tehnologij

0,00

0

Sredstva za raziskovalno dejavnost

0,00

0

Sredstva za Univerzitetno knjižnico

0,00

0

Sredstva za sofinanciranje dela pisarne ŠD

0,00

0

Sredstva za interesno dejavnost študentov ŠD

0,00

0

Sredstva za nakup opreme povezane z izvajanjem
pedagoške dejavnosti
Sredstva za investicije v VŠ

Posodobitveni programi
Skupaj prejeta sredstva MIZŠ:

49.311

602
1.749.670

1.691.926

103,41

1.661.348

UP PEF je v letu 2015 prejela za študijsko dejavnost 1.699.757 EUR sredstev, ki jih je namenila
izvajanju študijskih programov 1. in 2. stopnje na rednem študiju.
Za izvajanje dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje je UP PEF porabila sredstva:
-

-

plače in pokojninsko zavarovanje
prispevki na plače
drugi osebni prejemki iz zaposlitve:
 prehrana
 prevoz na delo
 regres za letni dopust
 odpravnine
izdatke za blago in storitve
od tega:
izdatki za blago in storitve IRD
avtorske in podjemne pogodbe

1.311.671 EUR,
210.573 EUR,
42.791 EUR,
63.508 EUR,
16.051 EUR,
1.985 EUR,
131.130 EUR,
14.126 EUR,
41.903 EUR.

Za izvajanje študijski programov 2. stopnje pa je UP PEF porabila sredstva:
-

plače in pokojninsko zavarovanje
prispevki na plače
drugi osebni prejemki iz zaposlitve
izdatki za blago in storitve
od tega:
avtorske in podjemne pogodbe

403.594 EUR,
64.741 EUR,
37.465 EUR,
58.801 EUR,
31.129 EUR.

Iz izkaza posebnega dela in primerjave s preteklim letom je razvidno, da je UP PEF tudi za leto 2015
na vseh stroškovnih postavkah porabila manj sredstev glede na lani. Več sredstev je porabila na
postavki MIZŠ, Drugi viri in Trgu. Nekoliko več sredstev glede na preteklo leto je bilo prejetih iz vira
MIZŠ. Za izvajanje redne študijske dejavnosti na 1. In 2. stopnji 30.709 EUR več v primerjavi s
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preteklim letom. Za izvajanje študijskih programov 1. stopnje je prejela za 642.553 EUR premalo
sredstev.
Tabela 51: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev
Realizacija
2015

Realizacija
2014

FN 2015

Prihodki

1.749.670

1.691.926

1.718.777

103,41

101,80

Odhodki

2.410.992

2.214.823

2.265.481

108,86

106,42

Razlika

-661.322

-522.897

-546.704

126,47

120,97

Prihodki

31.055

52.488

34.232

59,17

90,72

Odhodki

25.854

47.367

34.232

54,58

75,53

Razlika

5.201

5.121

0

101,56

0,00

Vir

Indeks
2015/2014

Indeks
2015/reb. FN

MIZŠ

ARRS, SPIRIT, JAK

DRUGI VIRI (vsi viri brez MIZŠ, ARRS,

SPIRIT, JAK)

Prihodki

1.602.548

1.678.049

1.767.273

95,50

90,68

Odhodki

1.209.501

1.292.996

1.226.025

93,54

98,65

393.047

385.053

541.248

102,08

72,62

Prihodki

3.383.273

3.422.463

3.520.282

98,85

96,11

Odhodki

3.646.347

3.555.186

3.525.738

102,56

103,42

Razlika

-263.074

-132.723

-5.456

198,21

4821,74

Razlika
SKUPAJ

Prihodki iz MIZŠ so bili v letu 2015 1.749.670 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom 3,41 % višji.
V primerjavi s FN 2015 pa so prihodki za 1,80 % višji. Odhodki iz MIZŠ so v letu 2015 za 8,86 % višji
glede na odhodke v letu 2014, glede na FN 2015 pa so višji 6,42 %.
Presežek odhodkov nad prihodki je bil v letu 2015 za 26,47 % višji glede na leto 2014, v primerjavi s
FN 2015 pa višji za 20,97 %.
Prihodki iz ARRS so bili v letu 2015 za 40,83 % nižji glede na leto 2014. V primerjavi s FN 2015 pa za
9,28 % nižji. Odhodki v letu 2015 iz ARRS si bili 45,42 % nižji, v primerjavi s FN 2015 pa 24,47 %.
Presežek prihodkov nad odhodki je bil v letu 2015 za 1,56 % višji v primerjavi z letom 2014. V FN
2015 pa presežek odhodkov nad prihodki ni bil predviden.
Prihodki iz drugih virov ( to je seštevek vseh stolpcev v tabeli Posebni del od Druga ministrstva do Trg)
so bili v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 za 4,50 % nižji, v primerjavi s FN 2015 pa za 9,32 % nižji.
Odhodki iz vseh virov skupaj so bili za 6,46 % nižji glede na leto 2014. V primerjavi s FN 2015 pa za
3,15 % nižji. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal v letu 2015 393.047 EUR, v primerjavi z letom
2014 2,08 % več. Glede na predviden presežek v FN 2015 predstavlja presežek v letu 2015 27,38 %
nižjo postavko.
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Tabela 52: Pregled prihodkov in odhodkov razvojno raziskovalne dejavnosti po proračunskih virih
Realizacija
2015

Realizacija
2014

Indeks 15/14

Prihodki

0

0

0,00

Odhodki

0

0

0,00

Razlika

0

0

0

Prihodki

31.055

52.488

59,17

Odhodki

25.854

46.175

55,99

Razlika

5.201

6.313

82,39

Prihodki

1.064

1.144

93,01

Odhodki

0

0

0,00

1.064

1.144

93,01

Prihodki

0

0

0,00

Odhodki

0

0

0,00

Razlika

0

0

0

Vir
MIZŠ

ARRS, SPIRIT, JAK

DRUGA MINISTRSTVA

Razlika
OBČINSKI PRORAČUNSKI VIRI

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
Prihodki

9.046

19.155

47,23

0

0

0,00

9.046

19.155

0,47

Odhodki
Razlika

Z ARRS je UP PEF prejela sredstva v skupni višini 31.055 EUR za naslednje namene:
Za raziskovalne programe ARRS:
-

Raziskovanje učenja in poučevanja

22.386 EUR

V letu 2015 je bilo odhodkov za ta projekt v višini 20.090 EUR.

UP PEF je v letu 2015 prejela Sredstva za mladega raziskovalca v višini

8.669 EUR

V letu 2015 je bilo odhodkov za namene mlade raziskovalke Maje Lebeničnik 5.306 EUR.

UP PEF je v letu 2015 prejela s strani Druga ministrstva skupaj 1.064 EUR od tega:
- mednarodni projekt INTERREG SIIT delež MRGD

1.064 EUR

Odhodkov v letu 2015 za ta projekt ni bilo, saj so bila sredstva porabljena oz. odhodki nastali še v
preteklih letih delovanja projekta. Priliv je prispel v letu 2015.
UP PEF je prejela v letu 2015 za financiranje iz sredstev proračuna EU preko proračuna RS
znesek 9.046 EUR za financiranje:
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-

mednarodni projekt INTERREG SIIT

9.046 EUR

Pri raziskovalni dejavnosti pa UP PEF v letu 2015 opaža večje prihodke od prihodkov, saj je UP PEF
v letu 2015 prejela nakazila sredstev za pokrivanje odhodkov, ki so na projektih nastajali v preteklih
obdobjih.
Tabela 53: Pregled varčevalnih ukrepov

Ukrep

Ocena
realiziranega
učinka v
EUR v letu
2015

SKUPAJ učinek vseh varčevalnih ukrepov

249.326

Ukrepi po ZUJF IN ZIPRS:

249.326

Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah
Nižja plačna lestvica

213.583

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz
naslova povečanega obsega dela
Napredovanje
Povračila stroškov v zvezi z delom
Regres za letni dopust
Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o
zaposlitvi

35.743

Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
Omejitev študentskega dela
Izplačane odpravnine ob upokojitvi
Prenehanje pogodb o zaposlitvi

Drugi sprejeti varčevalni ukrepi

0

Navede se naziv ukrepa

Učinki sanacijskih ukrepov

0

Navede se naziv ukrepa

Tudi UP PEF je v letu 2015 pri svojem poslovanju upoštevala ukrepe Zakona o uravnoteženju javnih
financ.
Z znižano vrednostjo plačnih razredov od meseca junija 2012 je UP PEF na masi plač leta 2015
privarčevala 213.583 EUR.
Ob izplačilu regresa z upoštevanimi omejitvami, ki jih je predvidel ZUJF, je UP PEF v primerjavi z
izplačilom regresa pred uvedbo ZUJF,, privarčevala v letu 2015 35.743 EUR.
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10.3.13

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti

UP PEF v letu 2015 ni prejela sredstev iz proračuna lokalnih skupnosti.

10.3.14

Drugo

10.3.15
Popis vseh sredstev, izplačanih na podlagi sodnih ali drugih odločb ter
izvensodnih poravnav, ter vir sredstev, iz katerega so bile obveznosti
poravnane
UP PEF v letu 2014 ni imela izplačil na podlagi sodnih pogodb ali drugih odločb ter izvensodnih
poravnav.

10.3.16

Predlog inventurnih komisij za odpis

Vsa dokumentaciji v zvezi z odpisi je v Popisnem elaboratu UP PEF za leto 2015.

10.3.17

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena v Letnem poročilu UP PEF.

10.4

RAČUNOVODSKI IZKAZI

10.4.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami
10.4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del)
10.4.3 Druge priloge
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11. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Pri izvajanju Programa dela UP PEF za leto 2015 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic
izvedenih nalog, saj nedoseganje zastavljenih ciljev ni pomenilo nastanka nepričakovanih posledic
ampak le manjši obseg doseganja teh ciljev.
UP PEF v letu 2015, ni prejela mnenj in ugotovitev računskega sodišča in drugih nadzornih organov
zato ni sprejemala ukrepov za odpravo nepravilnosti. Ukrepe na podlagi tovrstnih mnenj in ugotovitev,
izdanih UP, je UP PEF sprejemala po navodilih le-te.
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12. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI
VEČ PRETEKLIH LET
Ocenimo lahko, da je UP PEF v letu 2015 v velikem delu uspešno dosegla kratkoročne prednostne
cilje zadane za to leto. Predvsem ob upoštevanju pomembnosti doseženih prednostnih ciljev za
celotno dejavnost članice. Glede na obsežnost predhodnega dela poročila v nadaljevanju podajamo le
splošno in kratko poročilo o realizaciji ciljev po posameznih področjih dela fakultete.
UP PEF je bila tudi v letu 2015 uspešna na področju izobraževalne dejavnosti in vseživljenjskega
učenja. Tako še naprej izvaja akreditirane študijske programe vseh stopenj in študijske programe za
izpopolnjevanje.
V letu 2015 je UP PEF pričel z izvajanjem akreditiranega podiplomskega študijskega programa 2.
stopnje Socialna pedagogika, v obliki izrednega študija.
V zadnjih študijskih letih UP PEF beleži izrazito povečanje števila študentov in na večini študijskih
programov prihaja do omejitev vpisa. Nekoliko manjši je le vpis na podiplomske študijske programe 2.
stopnje na izrednem študiju in na 3. stopnji.
Na področju raziskovalne in razvoje dejavnosti je bila UP PEF tudi v letu 2015 zelo aktivna in
nadaljevala z raziskavami v okviru prijavljenih programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem
raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole,
vrtci …). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v
svojih projektih raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih
in humanističnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki
jih je uspešno predstavila na znanstvenih srečanjih doma in v tujini.
V letu 2015 je UP PEF realizirala tudi večino kazalnikov raziskovalne uspešnosti kot so npr. Sicris
točke, število citatov in znanstvih člankov.
UP PEF je na področju mednarodnega sodelovanja dosegla večino zastavljenih ciljev ter predvsem
okrepila sodelovanja s sorodnimi fakultetami tako v okviru programske sheme Erasmus+, kot tudi s
sklepanjem novim medfakultetnih sporazumov.
Realizirala je večino načrtovanih mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
strokovnih sodelavcev.
Posebej velja izpostaviti, da je UP PEF v letu 2015 izvajala pet mednarodnih projektov s področja
izobraževanja. V okviru programa vseživljenjskega učenja (Grundtvig) je UP PEF uspešno zaključila
izvajanje projekta European Policy Network on School Leadership (EPNoSL). Kot soizvajalka je v
okviru programa Erasmus +izvajala projekta BEST BOSS - Assessment Procedure for Micro and
Small Sized Enterprises Successors in Tourism Industry ter EC4SLT- Entrepreneurial Competences
for School Leadership Teams. V okviru Evropskega socialnega sklada pa je izvajala projekta
Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP ter UP IN SVET - Mednarodna vpetost
Univerze na Primorskem.
Umetniška dejavnost UP PEF je na splošno prepoznana znotraj univerzitetnega prostora in širše.
Umetniško snovanje in poustvarjanje je še posebej uspešno na področjih lutkarstva ter vizualne in
glasbene umetnosti. V letu 2015 so bili preseženi načrtovani kazalniki tako po kvantiteti kot po
kvaliteti. Izrazito se je povečalo število gostovanj visokošolskih učiteljev in študentov na mednarodnih
srečanjih in festivalih, kar ocenjujemo tudi kot uspešno obliko promocije umetnosti in UP. Izpostaviti
velja lutkovna gostovanja v ZDA in Franciji, pa tudi slikarski ex-tempore v Italiji in Srbiji. Umetniški
dosežki študentov UP PEF pod mentorstvo visokošolskih učiteljev nastajajo v okviru obveznih in
izvirnih predmetov na študijskih programih za izobraževanje bodočih učiteljev in vzgojiteljev. Umetniški
dogodki pa se izvajajo v okviru projekta ArtPEF, katerega cilj je strniti umetniška snovanja na UP PEF
z namenom izgrajevanja strokovnih in umetniških podlag za pripravo študijskih programov s področja
umetnosti. V ta namen bomo nadaljevali z začetim delom v letu 2015, v smeri izgrajevanja podlag in
dokumentacije za akreditacijo študijskega programa s področja umetnosti.
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Knjižnična dejavnost se je v Skupni visokošolski knjižnici UP FM in UP PEF izvajala v skladu z
načrtovanimi aktivnostmi in v okviru opisa knjižnične dejavnosti. Knjižnica je za potrebe študijskega
procesa pridobila in inventarizirala skupno 1.840 enot knjižničnega gradiva za knjižnični fond (1.025
enot za UP FM in 815 enot za UP PEF), medknjižnično pridobila 50 enot gradiva ter jih medknjižnično
izposodila 85 enot. Sk visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF je v letu 2015 sodelovala v vseh
aktivnostih delovanja Univerzitetne knjižnice UP (v nadaljevanju UP UK). Skupna visokošolska
knjižnica je v letu 2015 imela 43 uradnih ur/teden in uporabnikom izposodila 17.861 enot knjižničnega
gradiva.
Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP PEF v letu 2015 nadaljevala z izvajanjem različnih
aktivnosti, ki so bile izvedele že v preteklih letih (izvedba študentske ankete, spodbujanje
izobraževanja in nagrajevanja zaposlenih, aktivnosti povezane s tutorskim sistemom, priprava
samoevalvacijskega poročila za področje izobraževalne dejavnosti, evidentiranje in nagrajevanje
dosežkov študentov in zaposlenih…).
Študentski svet UP PEF je tudi v letu 2015 nadaljeval z izvajanjem s študijem povezanih interesnih
dejavnosti. Delovanje študentskega sveta je bilo pri tem zelo intenzivno. Niso bile sicer realizirane vse
planirane dejavnosti, so pa bile izvedene nekatere druge, po katerih se je izkazal večji interes
študentov (delavnice, družabna srečanja, …).
Na področju drugih dejavnosti je UP PEF v okviru aktivnosti na področju založništva nadaljevala v
preteklih letih zastavljeno izdajanje znanstvenih monografij in drugih gradiv v okviru posebne edicije
Založbe Annales - Annales Ludus, prav tako je fakulteta nadaljevala sodelovanje pri soizdajanju
Revije za elementarno izobraževanje s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, ki ga je pričela v
letu 2014.
Na področju kadrovske politike in zaposlovanja je bila UP PEF tudi v letu 2015 uspešna, saj je izvajala
politiko zaposlovanja skladno z Letnim programom dela za leto 2015. V letu 2015 UP PEF je sicer
število zaposlenih poraslo iz 102 na 104 osebe, število zaposlenih v FTE pa s 84,80 FTE na 85,17
FTE, kar predstavlja 1,93 % porast števila zaposlenih v osebah in 0,43 % v FTE glede na preteklo
leto.
Med visokošolskimi učitelji in sodelavci je opaziti manjši upad števila zaposlenih 1,3 % in upad
obremenitve za 0,3 %. Slednje je pozitivno, saj UP PEF strmi k povečanju števila zaposlenih za polni
delovni čas in zmanjšanju deleža zaposlenih za delovni čas krajši od polnega. Zmanjšanje števila
pedagoškega kadra je tudi posledica upokojitve visokošolskega učitelja.
V strokovnih službah je opaziti porast zaposlenih, za 2 osebi in zmanjšanju za 0,15 FTE. Razlog za
povečanje je vrnitev javne uslužbenke, ki je bila začasno razporejena na delo v strokovne službe UP
in dalj časa načrtovana zaposlitev. Zmanjšanje FTE pa je posledica večjega števila delavcev
zaposlenih za delovni čas krajši od polnega.
Uresničevanje prednostnega cilja, ki je bil vezan na vse navedene dolgoročne in kratkoročne cilje,
kvalitetno izvedeno delo s čim nižjimi stroški dela, je zahtevalo temeljito prerazporeditev dela med
obstoječim pedagoškim kadrom ter temeljito selekcijo pri razporejanju finančnih sredstev v
izobraževalne in druge kadrovske namene. UP PEF je izkoristila vse možnosti za čim večjo
obremenitev pedagoških delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z
dodelitvijo dodatne tedenske pedagoške obveznosti. V določenih primerih pa se je za zagotavljanje
nemotenega izvajanja pedagoškega procesa pojavila tudi potreba po dodatni sklenitvi pogodb
obligacijskega prava, katerih skupna realizirana vrednost v manjšem znesku odstopa od planirane. UP
PEF je uspešno realizirala zastavljeni cilj spremembe strukturo zaposlenih pedagoških delavcev iz
določenega v nedoločen čas in prav tako je bil uspešno realiziran cilj zmanjševanja obsega
dopolnilnega dela.
UP PEF je na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v letu 2015 realizirala
cilje, ki so se nanašali na nabavo različne opreme, ki izboljšuje pogoje za delo, kolikor to omogočajo
omejeni prostorski pogoji. Zaradi slednjega UP PEF uporablja in najema tudi druge prostore.
Izmed treh planiranih posegov investicijskega vzdrževanja sta bila iz proračunskih sredstev realizirana
sanacija zunanjega ometa na objektu, na katerem je, zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom,
prišlo do razpok, lukenj ter odstopanja in odpadanja ometa, ter zamenjava dela zunanjega stavbnega
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pohištva, s čimer je bila dosežena veliko boljša toplotna in zvočna izolacija predavalnic in drugih
poslovnih prostorov ter posledično znižanje energetskih stroškov. Prav tako je bila nujna tudi
zamenjava glavnih vhodnih vrat v stavbo, saj so bila dosedanja neprimerna in dotrajana. Zamenjava
vrat je bil tudi eden od nujnih ukrepov za zagotavljanje požarne varnosti, saj so se dosedanja vrata
odpirala navznoter, ob morebiti evakuaciji je bil tako izhod iz stavbe otežen in celo nevaren.
Načrtovana sanacija tlaka v predavalnici FM3 v pritličju objekta ni bila izvedena, saj s prostori še
vedno upravlja UP FM. Ker bo UP PEF ob načrtovani selitvi UP FM v prostore stare Srednje tehniške
šole Koper pridobila v uporabo izpraznjene prostore UP FM, je smotrno, da k sanaciji novo
pridobljenih prostorov pristopi celovito.
Na finančnem področju je UP PEF v letu 2015 po denarnem toku ustvarila 3.383.273 EUR vseh
prihodkov. Vseh odhodkov pa je bilo za 3.646.347 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki po
denarnem toku znaša 263.074 EUR.
Po obračunskem toku so znašali vsi prihodki UP PEF 3.440.268 EUR, vsi odhodki 3.495.083 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki je po obračunskem toku v letu 2015 znašal 54.815 EUR.
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13. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Ocena, pripravljena v skladu z Navodili 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. /2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010) je v prilogi
tega poročila.
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14. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Kot smo navedli v predhodnih poglavjih UP PEF ocenjuje, da je v letu 2015 v pretežnem delu uspešno
dosegla kratkoročne prednostne cilje zadane za to leto na vseh področjih dela UP PEF.
Na nobenem od področij zastavljeni cilji niso bili v celoti nerealizirani. Po področjih prihaja do
manjšega števila nerealiziranih ali delno realiziranih kratkoročnih letnih ciljev. Ti so v manjšem številu
in niso bistvenega pomena za področje, pri katerem prihaja do nerealizacije.
Glede na obsežnost predhodnega dela poročila menimo, da podajanje podrobnejšega poročila v tem
delu ni potrebno.
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15. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA,
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
Konkretne ocene učinkov poslovanja UP PEF na druga področja kot so gospodarstvo, sociala, varstvo
okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora UP PEF ne more pripraviti. Poleg dejstva, da s strani
pristojnega ministrstva pa tudi s strani Univerze na Primorskem, ni izoblikovanih standardov in meril
za pripravo tovrstne ocene učinkov, UP PEF ne razpolaga s primerno usposobljenim kadrom za
izdelavo tovrstnih analiz.
Navedemo lahko le, da bi se glede na vrsto zavoda UP PEF – to je visokošolski zavod, in glede na
študijsko področje zavoda, iz česar izhajajo specifični študijski programi, učinki lahko kazali posredno
predvsem na področju sociale. Predvsem preko diplomantov študijskih programov in sodelovanja UP
PEF v projektih z vsebinami s področja sociale.
UP PEF si prizadeva izvajati ukrepe za izboljšanje učinkovitosti predvsem pa gospodarnosti
poslovanja. Tu gre za ukrepe zmanjševanja stroškov izvajanja iz proračuna financirane redne
študijske dejavnosti. K temu je fakulteta prisiljena zaradi prenizkih proračunskih sredstev za izvajanje
osnovne dejavnosti.
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16. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 IN ZAKONA ZA
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
16.1 IZVAJANJE ZIPRS1415 IN ZUJF
UP PEF je pri svojem delu upoštevala ukrepe določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014 - ZRTVS-1A, 25/2014 - ZSDH1, 38/2014, 84/2014, 95/2014, 95/2014 - ZUJF-C,14/2015, 46/2015, 55/2015) oziroma ukrepe na
podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2,
104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 63/2013 - ZIUPTDSV,
63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US,
101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D, 55/2014, 85/2014 in 95/2014).
Podrobnejši podatki so razvidni v delu 10.3.12 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike
Slovenije poglavja 10. RAČUNOVODSKO POROČILO.

16.2 IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV
UP PEF v letu 2015 ni izvajala posebnih varčevalnih ukrepov

16.3 IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV
UP PEF v letu 2015 ni izvajala sanacijskih ukrepov.
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17. ČLANICA V ŠTEVILKAH
Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
‐ izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«,
‐ vseživljenjsko učenje, oznaka »Kazalniki VSEŽIVLJENJSKO UČENJE«
‐ raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki_RAZISKOVANJE«,
‐ mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST«,
PROJEKTI«,
‐ knjižnična dejavnost »Kazalniki_KNJIŽNICA«,
‐ informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«,
‐ kadrovsko področje, oznaka »KADROVSKO POROČILO«,
‐ upravljanje stvarnega premoženja, oznaka »POROČILO O RAVNANJU S
PREMOŽENJEM«,
‐ področje financ in računovodstva, oznaka »RAČUNOVODSKO POROČILO«.

»Kazalniki_

STVARNIM
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