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1. POROČILO DEKANJE
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je v študijskem letu
2017/2018 nadaljevala z izvajanjem študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje. Poleg navedenega UP
PEF vsako leto izvaja (na podlagi poziva pristojnega ministrstva) tudi študijske programe za
izpopolnjevanje in programe profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju ter drugo.
V letu 2018 je UP PEF uspešno zaključila pripravo vlog za akreditacijo dveh univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje, in sicer Socialna pedagogika ter Vizualne umetnosti in oblikovanje; obe vlogi sta
bili poslani v postopek prve akreditacije na NAKVIS, imenovani sta bili že skupini strokovnjakov.
UP PEF je v letu 2018 v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere
diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) za zaposlene v visokem šolstvu izvedla cikel
usposabljanj s področja visokošolske didaktike, poleg tega je organizirala tudi več delavnic,
seminarjev in tečajev ter tri znanstvene sestanke, od tega dva z mednarodno udeležbo.
Na področju raziskovalne in razvoje dejavnosti je bila UP PEF tudi v letu 2018 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-izobraževalnimi zavodi). 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 2018 je UP PEF realizirala
tudi večino kazalnikov raziskovalne uspešnosti kot so na primer število Sicris točk, število citatov in
število objavljenih 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.
Umetniška dejavnost UP PEF je prepoznana znotraj univerzitetnega prostora in širše. Umetniško
snovanje in poustvarjanje je še posebej uspešno na področjih uprizoritvene, vizualne in glasbene
umetnosti. Umetniški dogodki v letu 2018 so bili izvedeni v okviru ArtPEF-a, Centra za umetnost in
oblikovanje UP PEF in projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
(SKUM, www.skum.si). Posebej izstopajo umetniški dogodki na področjih lutkarstva, zborovskega
petja in instrumentalnega izvajanja ter slikarstva. Umetniški dosežki študentov UP PEF pod
mentorstvo visokošolskih učiteljev nastajajo predvsem pri obveznih in izbirnih predmetih na študijskih
programih za izobraževanje bodočih učiteljev in vzgojiteljev ter v okviru obštudijskih dejavnosti.
V letu 2018 je Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF izvajala knjižnično dejavnost v skladu
z načrtovanimi aktivnostmi in v okviru opisa knjižnične dejavnosti. Skupna visokošolska knjižnica UP
FM in UP PEF pa je v letu 2018 sodelovala tudi v vseh aktivnostih delovanja Univerzitetne knjižnice
UP (v nadaljevanju UP UK).
Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP PEF v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem različnih
aktivnosti, ki so bile izvedele že v preteklih letih (izvedba študentske ankete, izvedba ankete o
zadovoljstvu zaposlenih, spodbujanje izobraževanja zaposlenih, aktivnosti povezane s tutorskim
sistemom, priprava samoevalvacijskega poročila za področje izobraževalne dejavnosti, evidentiranje
in nagrajevanje dosežkov študentov ter zaposleni in tako dalje).
Na področju kadrovske politike in zaposlovanja je bila UP PEF tudi v letu 2018 uspešna, saj je izvajala
aktivno politiko zaposlovanja skladno z Letnim programom dela UP PEF za leto 2018. V letu 2018 je
število zaposlenih poraslo z 111 na 112 oseb, število zaposlenih v FTE pa s 94,53 FTE na 94,56 FTE,
kar predstavlja manj kot 1 % porast števila zaposlenih v osebah in v FTE. V skladu z navedenim je
opaziti izjemno majhno rast zaposlitev oz. obremenitve v primerjavi z načrtovano in izvedeno v skladu
z Letnim programom dela UP PEF za leto 2018. Med visokošolskimi učitelji in sodelavci je bilo število
zaposlenih nespremenjeno, opaziti je le izjemno majhno povečanje obremenitev. Navedeno dejstvo je
pozitivno, saj UP PEF strmi k povečanju števila zaposlenih za polni delovni čas oziroma z večjo
obremenitvijo in zmanjšanju deleža zaposlenih za delovni čas krajši od polnega oziroma z manjšo
delovno obremenitvijo. Povečalo se je število dobljenih projektov in s tem raziskovalcev, ki so aktivno
vključeni v njihovo realizacijo, kar vpliva na povečanje FTE v plačni skupini H. Povečanje števila
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zaposlenih in obremenitev je opaziti v plačni skupini B - vodstvena delovna mesta, saj je UP PEF
zaposlila svetovalca dekana. Kar se tiče zaposlenih v strokovnih službah ni opaziti spremembe v
številu zaposlenih.
Pri zaposlovanju pedagoškega kadra je UP PEF izkoristila vse možnosti za čim večjo obremenitev
pedagoških delavcev, ki imajo že 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 pa je kljub temu nekoliko manjša od planirane.
UP PEF je na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v letu 2018 v letu
2018 sodelovala pri aktivnostih za prenovo prostorov stare Srednje tehniške šole Koper s pripadajočo
telovadnico, v okviru katerih bo UP PEF pridobila v izključno rabo ali souporabo nekatere predavalnice
ter telovadnico. Na področju investicijskega vzdrževanja sta bila realizirana posega celovite sanacije
talnih oblog v dveh predavalnicah v pritličju stavbe ter obeh glasbenih predavalnicah. Poleg tega je
bila nabavljena oprema za različne namene predvsem iz lastnih virov pa tudi iz sredstev dveh
raziskovalnih projektov. Namenskih proračunskih sredstev za namen nabave opreme sicer ni bilo na
razpolago.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič

POROČILO DEKANJE

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

3

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
UP PEF je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(Uradni list RS, št. 13/2003). V letu 2011 je prišlo s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 78/2011) in posledično s sprejemom Sprememb in
dopolnitev Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 96/2011) do spremembe imena
fakultete tako, da v imenu ni več navedenega krajevnega imena sedeža fakultete.
UP PEF 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 UP (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08,
21/11, 96/11, 57/12, 29/14, 32/15, 51/15, 88/15, 63/16, 2/17, 31/17 in 77/18) in Pravil o organizaciji in
delovanju Pedagoške fakultete sprejetih na 25. redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 15. decembra
2017, so organi UP PEF dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.
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 v poglavju 16. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
Tabela 1: Vodstvo
Vodstvo
Dekan
Prodekani

Tajnik
Pomočnik dekana

prof. dr. Mara Cotič
prodekanja za umetniško delo, prof. dr. Bogdana Borota
prodekanja za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Silva Bratož
prodekan za študijske zadeve, izr. prof. dr. Darjo Felda
prodekan za kakovost in razvoj, prof. dr. Mitja Krajnčan
prodekanja za študentske zadeve, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij, doc. dr. Tina Štemberger
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.
Martina Kovačič Kuzmič, mag. prav.

Tabela 2: Organi
Organi
Dekan
Senat

Akademski zbor
Študentski svet

prof. dr. Mara Cotič
prof. dr. Mara Cotič - predsednica
izr. prof. dr. Darjo Felda - namestnik predsednice
prof. dr. Bogdana Borota
prof. dr. Majda Cencič
prof. dr. Mitja Krajnčan
doc. dr. Sonja Rutar
izr. prof. dr. Darjo Zuljan
Matija Jenko - predstavnik študentov
Jurij Kočevar - predstavnik študentov
izr. prof. dr. Stanko Pelc - predsednik
izr. prof. dr. Darjo Zuljan - namestnik predsednika
Matija Jenko - predsednik
Lovrec Habe - namestnik predsednika
Manca Selan - tajnik
Jurij Kočevar
Gašper Gole
Marija Sladič
Tamara Crnjac
Rok Žerdin
Anja Klobučar
Luka Volk
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Organi
Petra Rančov
Teja Perčič
Eva Jedrlinič Peloz
Elen Stanič
Gaber Krč

Tabela 3: Posvetovalna telesa dekanje
Člani kolegija dekana
prof. dr. Mara Cotič
prof. dr. Bogdana Borota
izr. prof. dr. Silva Bratož
izr. prof. dr. Darjo Felda
prof. dr. Mitja Krajnčan
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
doc. dr. Tina Štemberger
Martina Kovačič Kuzmič, mag. prav.
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

Funkcija
dekanja
prodekanja
prodekanja
prodekan
prodekan
prodekanja
prodekanja
pomočnik dekana
tajnik fakultete

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 oz.
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 o organizaciji in delovanju 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 o organizaciji in delovanju UP PEF.
V skladu s Pravili o organizaciji in delovanju UP PEF ima fakulteta tudi druge 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
Komisije Senata (stanje na dan 16. 1. 2019)
Komisija za izvolitve v nazive
Komisija za študijske zadeve
Komisija za študentske zadeve
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega
in umetniškega dela
Druge komisije UP PEF
Komisija za priznavanje izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja
Disciplinska komisija

Predsednik-ca
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
izr. prof. dr. Darjo Felda
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
doc. dr. Tina Štemberger
mag. Blaž Simčič, pred.
Predsednik-ca
izr. prof. dr. Darjo Felda
izr. prof. dr. Amalija Žakelj
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ŠTUDENTSKI SVET UP PEF
V skladu s Pravili o organizaciji in delovanju UP PEF 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 5: Organizacijske/infrastrukturne enote
Organizacijska / infrastrukturna enota
Oddelek za edukacijske vede
Oddelek za razredni pouk
Oddelek za predšolsko vzgojo
Inštitut za edukacijske vede
Center za vseživljenjsko učenje
Center za umetnost in oblikovanje

Predstojnik / Vodja
doc. dr. Maja Mezgec
doc. dr. Barbara Zorman
doc. dr. Sonja Čotar Konrad
doc. dr. Tina Štemberger
izr. prof. dr. Dejan Hozjan
prof. dr. Bogdana Borota

Fakulteta ima v skladu s Pravili o organizaciji in delovanju 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 o organizaciji in delovanju UP PEF, posegajo pa na večino
glavnih področij dela fakultete (pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo).
Na fakulteti se lahko ustanovijo katedre. Katedre združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce
ter visokošolske in raziskovalne sodelavce sorodnih znanstvenih, umetniških in strokovnih področij, ki
so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti. Katedro vodi predstojnik, ki ima naziv
visokošolskega učitelja in je imenovan za dobo dveh let. Osnovna naloga kateder je obravnava
strokovnih vprašanj z disciplinarnega področja katedre in sodelovanje z oddelki pri skrbi za nemoten
potek študijskega ter znanstveno in raziskovalnega ter umetniškega dela fakultete. Katedre imajo
lahko tudi druge naloge, ki se določijo v sklepu o ustanovitvi posamezne katedre. Trenutno ni UP PEF
ni ustanovljena nobene katedra.
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 doc. dr. Tina Štemberger.
Fakulteta lahko ustanovi tudi centre. Center na svojem področju razvija in izvaja programe in projekte,
namenjene strokovnemu izpopolnjevanju zaposlenih na fakulteti, izvaja svetovalno in drugo strokovno
delo ter seminarsko dejavnost. V letu 2016 je bil ustanovljen Center za vseživljenjsko učenje UP PEF,
katerega cilj je predvsem uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja skozi različne aktivnosti in
storitve, ki se med seboj dopolnjujejo. V letu 2017 pa je bil ustanovljen Center za umetnost in
oblikovanje UP PEF.
Tajništvo fakultete opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge pri izvajanju
nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa in pri
izvajanju dejavnosti fakultete v svojem imenu in za svoj račun in pri tem ne gre za izvajanje zgoraj
navedenih nacionalnih programov. Tajnik fakultete je Tanja Marsič, univ. dipl. prav.
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Zaposleni
Tabela 6: Število zaposlenih
Plačna skupina
(število)
B
D
H
J
SKUPAJ

2017
f
2
82
0
27
111

2018
g
3
82
0
27
112

Indeks 18/17
g/f
1,5
1
0
1
1

2018
g
2,05
65,87
1,63
25,01
94,56

Indeks 18/17
g/f
1,41
1
1,35
0,94
1

Tabela 7: Število zaposlenih v FTE
2017
f
1,45
65,45
1,2
26,43
94,53

Plačna skupina (FTE)
B
D
H
J
SKUPAJ

4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
UP PEF v študijskem letu 2018/2019 izvajala naslednje pedagoške študijske programe 1., 2. in 3.
stopnje, natančneje:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk;
univerzitetni študijski program 1. stopnje Pedagogika;
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja;
magistrski študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere;
magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika;
magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk;
magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje;
magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika;
doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede;
doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje.

Univerzitetna študijska programa 1. stopnje se izvajata kot redni študij, visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje pa kot redni in izredni študij.
Magistrski študijski programi 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk in
Zgodnje učenje se izvajajo kot redni študij, študijska programa Inkluzivna pedagogika in Socialna
pedagogika pa kot redni in izredni študij.
Doktorska študijska programa 3. stopnje se izvajata kot izredni študij.
Tabela 8: Študijski področji UP PEF
Članica

Študijsko področje po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 (KLASIUSP-16)

UP PEF

01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
02 Umetnost in humanistika

Tabela 9: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018
AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

UP PEF
Skupaj

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2018/2019

ČLANICA

VS, 1. stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

UN, 1. stopnja

2
2

2
2

1
1

1
1

3
3

3
3
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Tabela 10: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2018

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

V IZVAJANJU
2018/2019

SKUPAJ

V IZVAJANJU
2018/2019

ČLANICA

DR, 3. stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2018)

MAG, 2. stopnja

5
5

5
5

2
2

2
2

7
7

7
7

UP PEF
Skupaj

Dislocirane enote članice, na katerih izvaja študijski proces
UP PEF ima akreditirane naslednje dislocirane enote:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ljutomer (Prešernova cesta 34, Ljutomer);
Murska Sobota (Slomškova ulica 33, Murska Sobota);
Nova Gorica (Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorici);
Novo mesto (Šegova ulica 112, Novo mesto);
Ptuj (Mestni trg 2, Ptuj);
Slovenske Konjice (Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice) in
Škofja Loka (Podlubnik 1a, Škofja Loka).

V študijskem letu 2017/2018 je UP PEF izvajala (poleg rednega študija na sedežu fakultete) tudi
izredni študij določenih študijskih programov v Kopru in na dislociranih enotah Novo mesto, Ptuj,
Slovenske Konjice in Škofja Loka.
Študenti in diplomanti
Tabela 11: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2018/2019 (na dan 30. 10. 2018)

SKUPAJ VPISANI
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
visokošolski strokovni študijski programi
univerzitetni študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

Redni
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik
889
322
604
200
251
80
353
120
285
122
0
0

Izredni
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik
760
224
573
181
573
181
0
0
160
36
27
7

Skupaj
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik
1649
548
1177
383
824
261
353
122
445
158
27
7

Tabela 12: Število diplomantov v letu 2018
2018
382
257
170
87
122
3

SKUPAJ DIPLOMANTI
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
visokošolski strokovni študijski programi
univerzitetni študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2018/2019
Tabela 13: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2018)
Redni
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik
SKUPAJ VPISANI TUJI ŠTUDENTI
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
(skupaj)
visokošolski strokovni študijski programi
univerzitetni študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Doktorski študijski programi 3. stopnje

Izredni
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik

Skupaj
Vsi
Vpisani v
vpisani
1. letnik

43

22

3

0

46

22

16
27
23
0

8
14
11
0

3
0
1
1

0
0
0
0

19
27
24
1

8
14
11
0
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Programi vseživljenjskega učenja
Poleg študijskih programov izvaja UP PEF tudi:
‐
‐
‐
‐

študijske programe za izpopolnjevanje;
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju;
poletne šole;
tečaje, seminarje, konference in druge oblike izobraževanja.

4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Tabela 14: Raziskovalne skupine

Šifra ARRS

2158-001
SKUPAJ

Ime raziskovalne skupine

Raziskovalna področja

Inštitut za edukacijske vede

5.00.00 - Družboslovne vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31. 12.
2018)
67
67

V okviru raziskovalne skupine, ki pokriva eno raziskovalno področje, je bilo na dan 31. 12. 2018
vključenih 67 registriranih raziskovalcev.
Raziskovalni programi in projekti
Tabela 15: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

/
Raziskovalni programi v soizvajanju
/

Tabela 16: Raziskovalna infrastruktura
Financer

Šifra ARRS
/ Akronim
projekta

Naslov
ARRS infrastrukturni program

/
Drugi projekti za raziskovalno infrastrukturo
/

Tabela 17: Nacionalni projekti
Vrsta raziskovalnega projekta
TEMELJNI
RAZISKOVALNI
PROJEKTI
ARRS
APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
ARRS
ARRS PROJEKTI CRP
ARRS
PROJEKTI
MEDNARODNEGA
SODELOVANJA
PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI
DRUGI
NACIONALNI
RAZISKOVALNI
PROJEKTI IZVEN FINANCIRANJA ARRS
SKUPAJ

Matični

Leto 2017
Partnerski

Skupaj

Matični

Leto 2018
Partnerski

Skupaj

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

2

Tabela 18: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev

2017

2018

Število novih mladih raziskovalcev

0

0

Število mladih raziskovalcev, ki je uspešno zaključilo usposabljanje

0

1

V letu 2018 je en mladi raziskovalec uspešno zaključil usposabljanje z zagovorom doktorske
disertacije.
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Tabela 19: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne
skupnosti itd.)
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi
uporabniki
(gospodarstvo,
lokalne
skupnosti, itd.)
Lokalne skupnosti
Gospodarstvo
Drugi zavodi, skladi, zbornice, društva, drugi
uporabniki znanja
Skupaj

Leto 2017

Leto 2018

Matični

Partnerski

Skupaj

Matični

Partnerski

Skupaj

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2*

0

2

4*

0

4

2

0

2

4

0

4

Opomba: *Projekti v okviru javnega razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja in projekti v okviru javnega razpisa
Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), katerih nosilka je Univerza na Primorskem.

Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Na podlagi pridobljenih projektov v okviru javnega
razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je UP PEF izvajala v sodelovanju z drugimi
uporabniki znanja en projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) in tri Študentske inovativne
projekte (ŠIPK), v katerih je sodelovalo 21 dodiplomskih in 17 podiplomskih študentov.
Tabela 20: Projekti raziskovalne mobilnosti
Projekti raziskovalne mobilnosti
Projekti bilaterale ARRS
Akcije COST
Marie Curie štipendije
Drugi programi
Skupaj

Matični
0
0
0
0
0

Leto 2017
Partnerski
0
0
0
0
0

Skupaj
0
0
0
0
0

Matični
0
0
0
0
0

Leto 2018
Partnerski
0
0
0
0
0

Skupaj
0
0
0
0
0

Skupaj
1
6
7

Matični
0
2
2

Leto 2018
Partnerski
1
6
7

Skupaj
1
8
9

Tabela 21: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Vrsta mednarodnega projekta*
Interreg V-A Slovenija-Italija
Strukturni skladi EU
SKUPAJ

Matični
0
2
2

Leto 2017
Partnerski
1
4
5

Opomba: *Naštejte programe npr. Horizon 2020, strukturni skladi EU, programi teritorialnega sodelovanja (Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška, Interreg V-A Slovenija-Italija, Interreg V-B Adrion, Interreg V-B Alpe, Interreg V-B Mediteran, Interreg V-B
Srednja Evropa idr., ERA.net, programi v okviru generalnih direktoratov EU, drugi mednarodni programi oziroma razpisi.).

V letu 2018 je UP PEF izvajala devet mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov. Od tega se je
nadaljevalo z izvajanjem sedem projektov iz preteklih let, tekom leta pa se je začelo z izvajanjem dveh
novih projektov. V letu 2018 se je zaključilo izvajanje enega projekta. V letu 2018 se je prijavilo dva
nova projektna predloga, ki sta bila odobrena v sofinanciranje.
Tabela 22: Št. objav UP v indeksiranih revijah
Indeksirane revije
Število objav v WOS SCI,
SSCI in A&HCI
Število objav v SCOPUS
Število raziskovalcev, ki objavljajo v
WOS SCI, SSCI in A&HCI

2017

2018

5

8

14

12

4

8

Vir: Podatki na dan 14. 1. 2019 (baza WOS). Podatki na dan 14. 1. 2019 (baza SCOPUS).

Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2018
1. UP PEF je v letu 2018 uspešno izvedla 14. mednarodni znanstveni sestanek z naslovom
»Inovativno poučevanje in učenje«;
2. UP PEF uspešno sodeluje v CRP projektu »Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in
šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne)
arhitekturne prakse«;
3. UP PEF je v letu 2018 je nadaljevala z izvajanjem projekta EDUCA2 – za čezmejno upravljanje
šole v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Italija;
4. V letu 2018 je UP PEF pridobila 2 nova projekta v okviru programa Evropskega strukturnega
sklada;

PREDSTAVITEV

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

12

5. UP PEF je v letu 2018 sodelovala pri štirih mednarodnih projektih v okviru programa Erasmus+:
‐ Multilingual Higher Education: Cooperation for innovation and the exchange of good practices,
‐ Job to Stay – Sustainable Integration of Low-skilled Refugees into the Tourism Market,
‐ Relational and Emotional competences at school - R.E.C,
‐ Pedagogy and Practice;
6. UP PEF je skupaj z UL PEF in UM PEF (nosilka) pridobila temeljni raziskovalni projekt
Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči
se družbi / v družbi hitrih družbeno – gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti.
Dosežki posameznikov in skupin
1. Prof. dr. Mitja Krajnčan – prejemnik nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva;
2. Izr. prof. dr. Amalija Žakelj – prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja
vzgoje in izobraževanja;
3. Doc. dr. Aksinja Kermauner – prejemnica Desetnice - slovenska literarna nagrada za otroško in
mladinsko književnost

4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Izvajanje študija v tujem jeziku in v tujini v študijskem letu 2018/2019
Tabela 23: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku*
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐
Univerzitetni program
‐
Visokošolski program
2. stopnja
3. stopnja
SKUPAJ

Število
/
/
/
/
/
/

Ime študijskega programa

* V to kategorijo se štejejo tudi skupni študijski programi (joint study programmes) in dvojni programi (double degree
programmes). Ne štejejo se študijski programi tujih jezikov.

Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2017/2018
Tabela 24: 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
9
15

Delež (%)
0,6%
0,9%

Tabela 25: Število zaposlenih na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh
zaposlenih
Vrsta izmenjave
Zaposleni* na izmenjavi v tujini
Tuji zaposleni na izmenjavi

Število
23
10

Delež (%)
19,8%
8,6%

Opomba: * Vključene kategorije zaposlenih so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci.

4.5 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP PEF izvaja vse potrebne aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti svojega delovanja, in
sicer v skladu z zahtevo po odgovornosti različnim javnostim ter zagotavljanju procesov nenehnih
notranjih izboljšav. Pri svojem delu je univerza zavezana slovenskim in evropskim priporočilom ter
standardom na področju kakovosti.
Večdimenzionalnost sistema kakovosti se odraža v diverzifikaciji instrumentov spremljanja in
zagotavljanja naslednjih procesov notranjih izboljšav:
1. evalvacija:
‐ samoevalvacija (institucionalna in programska), oziroma notranja evalvacija,
‐ zunanja evalvacija (vključno z mednarodnimi akreditacijami in evalvacijami);
2. izmenjava in prenos primerov dobrih praks v strategijo delovanja ter upravljanja;
3. poročanje o poslovanju:
‐ statistika in statistična analiza,
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letno in polletno poročilo o delu,
notranji nadzor porabe javnih financ, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje,
kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavlja doseganja
ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti;
4. anketiranje uporabnikov:
‐ študentska anketa: pridobivanje mnenj študentov o študiju – rezultati anketiranja so namenjeni
izboljšanju študija (posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov) in postopkih izvolitve
v naziv ter pogovorih vodstva z zaposlenimi,
‐ anketa o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov,
‐ anketa o zadovoljstvu zaposlenih,
‐ spremljanje mnenj zunanjih deležnikov;
5. nagrajevanje (nagrade in priznanje) zaposlenih in študentov za znanstvene in pedagoške dosežke
ter uspešno delo;
6. skrb za študente od vpisa do zaključka študija:
‐ tutorstvo in svetovanja študentom,
‐ karierno svetovanje, ki je namenjeno kakovostnejši odločitvi za študij, povečevanju uspešnosti
‐ potek študijske poti, zaključevanja študija in učinkovitejšega zaposlovanja diplomantov,
‐ obštudijske dejavnosti, ki predstavljajo programe športa, kulture, socialne dejavnosti in
dodatnega izobraževanja, ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc,
‐ vključevanje v procese odločanja ipd.
‐
‐

4.6 OPIS OKOLJA
Družbeno okolje na regionalni ravni
UP PEF deluje 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 znanstvenoraziskovalnem 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, Socialna pedagogika), katerih
osnovne možnosti zaposlitve diplomantov so veliko širše od zgoraj navedenih zavodov, tudi z drugimi
bodočimi delodajalci diplomantov UP PEF.
V lokalnem okviru se UP PEF povezuje tudi s članicami UP 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.

4.7 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 26: Pregled prostorov v uporabi
Vrsta prostora
Predavalnica
Predavalnica za
tehniko
Kabinet
Knjižnica, čitalnica

naravoslovje

in

Število enot
8
1

Ocena površin v m2
360
43

3+5
0**

155
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Vrsta prostora
Računalniška učilnica
Pisarna
Sejna soba
Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni
prostori. itd.) - SKUPAJ
- od tega atrij
- od tega vratarnica in vetrolov
- od tega kotlovnica
- od tega fotokopirnica
- od tega čajna kuhinja
- od tega hodnikov
- od tega predprostorov
- od tega arhivov
- od tega sanitarij
od tega stopnišče

Število enot
1
12
1
28

Ocena površin v m2
40
190
25

1
1
1
1
1
4+1
5+1
3+1
6
3

65
26
4
7
4
85
18
18
43
38

14

* 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 27: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih
Uporabna površina
Stavbe
Deli stavb (etažna lastnina)
Deli stavb (posamezni prostori, v kolikor ni
etažna lastnina)
Kmetijska zemljišča
Stavbna zemljišča
SKUPAJ

Število
1*
8**
(v m2)
(v m2)
-

Bruto uporabna površina (v m2)
Stavbna
V lasti (v m2)
V najemu (v m2)
pravica (v m2)
1.007,80
-

-

107,22

-

1.115,02 m2

-

Prostorski pogoji
UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici številka 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.
Fakulteta brezplačno uporablja vse prostore v 1. stavbi v površini 1.007,80 m2 (celotna površina
stavbe je 1.097,80 m2), vključno z dvema predavalnicama v pritličju (v površini 90,00 m2), ki pa sta
uradno še vedno v uporabi članice Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. V prizidku
Dijaškega in študentskega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m2 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.
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
na enakem naslovu, kot je sedež fakultete.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju 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), predavalnici Primorske gospodarske zbornice, telovadnice
Osnovne šole Koper, Osnovne šole Dušana Bordona Semedela, Gimnazije Koper, večnamenski
prostor 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 ipd.). Površina teh prostorov ni vključena v zgornji tabeli.
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UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za
izvajanje študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji pri
izvajanju študijskega procesa na dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska
univerza Ptuj, Ljudska univerza Škorja Loka in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče) oziroma
najemne pogodbe na dislocirani enoti (Ljudska univerza Nova Gorica). Tudi površina teh prostorov ni
vključena v zgornji tabeli.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
obravnavanih že veliko predlogov za rešitev prostorske stiske fakultete. Konec leta 2019 se
predvideva zaključek prenove prostorov Stare tehniške šole Koper za potrebe UP FM in UP PEF, kjer
naj bi UP PEF pridobila v uporabo predvsem amfiteatersko predavalnico in telovadnico. Poleg tega naj
bi po izselitvi UP FM, UP PEF prevzela tudi prostore, ki jih sedaj v prizidku Dijaškega in študentskega
doma Koper na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, uporablja ta fakulteta. UP PEF pa si je zadala, da bo v letu
2019 pristopila k pripravi projektne in delno investicijske dokumentacije za potrebe obnove celotnega
prizidka Dijaškega in študentskega doma Koper za potrebe UP PEF. Tako bi UP PEF pridobila celoten
prizidek, ki bi se ga lahko z nekaj posegi povezalo v smiselno in funkcionalno celoto z obstoječo
stavbo UP PEF. Ti prostori bi UP PEF, po pridobitvi prenovljene telovadnice in amfiteaterske
predavalnice v okviru prenove Srednje tehniške šole Koper, srednjeročno zagotovili ustrezne
prostorske pogoje za delovanje.

4.8 PODATKI O SREDSTVIH
Od realiziranih 4.317.974,12 EUR prihodkov po obračunskem toku, znašajo prihodki za izvajanje
javne službe 4.281.706,32 EUR oz. 99,17 %, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa
36.267,80 EUR oz. 0,83 %. Celotni prihodki so v letu 2018 višji za 9,44 % od realiziranih v letu 2017.
Od realiziranih 4.349.811,48 EUR prihodkov po denarnem toku, znašajo prihodki za izvajanje javne
službe 4.322.655,14 EUR oz. 99,37 %,, prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti pa 27.156,34
oz. 0,63 %. Celotni prihodki so v letu 2018 višji za 8,53 % od realiziranih v letu 2017.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo največji delež celotnih prihodkov po denarnem toku, pretežni del
prihodkov iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne službe. V okviru celotnih
prihodkov predstavljajo:
‐
‐
‐
‐
‐

54,80 % sredstva iz državnega proračuna RS,
6,50 % sredstva iz evropskega proračuna,
0,00 % sredstva za izvajanje dejavnosti druge javne službe,
38,07 % sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe iz cenika UP,
0,63 % sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.

Iz proračunskih sredstev Republike Slovenije se financira izvajanje nacionalnega programa visokega
šolstva in nacionalnega raziskovalnega programa. Prihodki iz proračunskih sredstev MIZŠ za
izobraževalno dejavnost predstavljajo v povprečju 54,50 % celotnih prihodkov, prihodki za
raziskovalno in razvojno dejavnost iz sredstev MIZŠ oz. ARRS pa 0,30 % celotnih prihodkov.
UP PEF pridobiva finančna sredstva tudi iz naslova šolnin, drugih prispevkov za študij ter plačil za
opravljene storitve v okviru izvajanja javne službe. Prihodki s trga so bili ustvarjeni s prihodki od
prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne založbe, kotizacij za 14. Mednarodni znanstveni
sestanek Inovativno poučevanje in učenje, kotizacij za VII. Mednarodni kongres Mediteraneo senza
handicap - socialna prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije in kotizacij Centra
za vseživljenjsko učenje UP PEF.
Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo in internimi
pravili UP.
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP PEF deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije
(Uradni list 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, in sicer:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16);
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Uradni list RS, št. 41/11);
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Uradni list RS,
št. 43/11);
Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16,61/17 ZUPŠ in 65/17);
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11,
57/12-ZPOP-1A in 21/18 ZNOrg);
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 87/11in 55/17);
Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Uradni list RS, št. 14/99);
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Uradni list RS, št. 87/11-ZVPI (97/11
popr.), 109/12);
Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Uradni list RS, št. 38/94);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 71/17
in 13/18-ZJF-H);
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št 35/17);
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17);
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06 in 8/17);
Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 – 2020;
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06,
137/06, 67/08, 85/11 17/15, 9/17 in 26/17);
Statut UP (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11,
96/11, 57/12, 29/14, 32/15, 51/15, 88/15, 63/16, 2/17, 31/17 in 77/18).

Pri svojem delovanju pa UP PEF uporablja tudi vso ostalo zakonodajo, ki ureja delovanje javnih
zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje
zakonodaje).
Predpisi, ki urejajo poslovanje Univerze na Primorskem, so objavljeni na spletni strani:
https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti.
Predpisi,
ki
urejajo
poslovanje
UP
PEF,
https://www.pef.upr.si/predstavitev_fakultete/pravni_akti/.

so

objavljeni

na

spletni

strani:
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6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH
CILJEV PO PODROČJIH
6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Novi študijski programi
UP PEF je v letu 2018 v postopek akreditacije na NAKVIS poslala dva nova študijska programa 1.
stopnje, in sicer Socialna pedagogika ter Vizualne umetnosti in oblikovanje. Študijska programa bosta
predvidoma akreditirana v letu 2019.
Razširitev študijskih področij članice
V letu 2018 UP PEF ni načrtovala širitve študijskih področij.
Nove dislocirane enote
V letu 2018 UP PEF ni načrtovala novih dislociranih enot.
Realizacija razpisa in vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2018/2019 v primerjavi z načrtom za študijsko leto 2018/2019 ter tudi s podatki v študijskim
letom 2017/2018
UP PEF je v študijskem letu 2018/2019 načrtovala vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2017/2018 in ga dosegla.
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje:
‐
‐
‐

za študijski program Pedagogika je bilo razpisanih 45 vpisnih mest za redni študij, v prvi letnik
tega študijskega programa se je vpisalo 46 študentov;
za študijski program prve stopnje Razredni pouk je bilo razpisanih 60 vpisnih mest za redni študij,
v prvi letnik tega študijskega programa se je vpisalo 63 študentov. Razpisanih je bilo tudi 10 mest
za Smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, vpisali so se 3 študentje;
za študijski program prve 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 v Škofji Loki in
60 vpisnih mest za izredni študij v Novem mestu. V prvi letnik rednega študija se je vpisalo 67,
izrednega študija v Kopru 59, izrednega študija v Škofji Loki 62 in izrednega študija v Novem
mestu 58 študentov. Razpisanih je bilo tudi 10 mest za Smer Predšolska vzgoja za zavode z
italijanskim učnim jezikom, vpisalo se je 10 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.
Magistrski študijski programi 2. stopnje:
‐

‐

‐

‐

za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika je bilo razpisanih 30
vpisnih mest za redni študij in 30 za izredni študij na sedežu fakultete, prav tako 30 za dislocirano
enoto v Škofji Loki za 1. letnik in 25 za neposredni vpis v 2. letnik (izredni študij). V prvi letnik
rednega študija tega študijskega programa se je vpisalo 22 študentov, v prvi letnik izrednega
študija pa sedem na lokaciji v Kopru, medtem, ko se je na lokaciji v Škofji Loki v 1. letnik vpisalo
29 študentov, neposredno v 2. letnik pa 25. Na ta študijski program se na izredni študij vpisujejo
diplomanti predbolonjskih univerzitetnih študijskih programov, neposredno v drugi letnik, kot to
omogočajo ustrezni predpisi;
za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje je bilo razpisanih 30 vpisnih
mest za redni študij in 30 vpisnih mest za izredni študij. V prvi letnik rednega študija se je vpisalo
15 študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni študij tega študijskega
programa ne izvaja;
za vpis v prvi 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 prvi letnik rednega
študija se je vpisalo devet študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni
študij tega študijskega programa ne izvaja;
za vpis v prvi letnik razpisanega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk je bilo razpisanih
60 vpisnih mest za redni in 25 vpisnih mest za izredni študij. V prvi letnik rednega študija se je
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vpisalo 57 študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov se izredni študij tega
študijskega programa ne izvaja;
za vpis v prvi letnik razpisanega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika je bilo
razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij. V prvi letnik rednega študija, se je vpisalo 16 študentov.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je UP PEF v prvi 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. Polega tega je večina kandidatov,
ki se lahko vpišejo na študijske programe 2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so zaključili sedmo
stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih in so zato upravičeni do neposrednega vpisa v drugi
letnik študijskih programov druge stopnje.
Doktorski študijski programi 3. stopnje:
‐
‐

za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede je bilo razpisanih 12 vpisnih
mest za izredni študij. V prvi letnik izrednega študija so se vpisali štiri študenti;
za vpis v prvi letnik študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje je bilo
razpisanih 12 vpisnih mest za izredni študij. V prvi letnik izrednega študija so se vpisali trije
študentje.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je UP PEF v prvi letnik študijskih programov tretje stopnje
vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih mest.
Tabela 28: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018
Kratkoročni letni cilj
za leto 2017

Ime kazalnika

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

Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Povečanje števila tujih
študentov, vpisanih za
celotno
obdobje
študija na UP
Razvoj
novih
študijskih programov

Delež tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP
Študijski program na
področju umetnosti
Študijski program s
področja
Socialne
pedagogike

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2017

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2018

Študijsko
leto
2017/2018:
Odstotni
delež
zasedenosti
razpisanih
vpisnih
mest za 1. letnik:
1. stopnja (redni):168
(92,3 % vpis glede na
razpisana mesta);
1. stopnja (izredni):
179 (86,5 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni):124
(62,6 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 35
(23 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja: 10 (41,7 %
vpis
glede
na
razpisana mesta).
Študijsko
leto
2017/2018: 2,7%

Študijsko
leto
2018/2019:
Odstotni
delež
zasedenosti razpisanih
vpisnih mest glede na
razpis:
1. stopnja (redni): 189
(89,2 % vpis glede na
razpisana mesta);
1. stopnja (izredni): 179
(85,24 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (redni): 119
(60,1 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 36
(19,5 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja: 7 (29,2 %
vpis glede na razpisana
mesta).

Oblikovana izhodišča
in
osnutek
predmetnika študijskih
programov

Pridobljena akreditacija
študijskih programov

Študijsko
2018/2019: 4,3%

leto

Realizacija v letu
2018 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Nekateri
študijski
programi se zaradi
premalo prijavljenih
kandidatov
niso
izvajali kot izredni
študij.

Realizirano
Obrazložitev:
Vpis
tujih
študentov
narašča.
Delno realizirano
Obrazložitev:
Študijska programa
1. stopnje Socialna
pedagogika
ter
Vizualne umetnosti
in oblikovanje sta
bila posredovana na
NAKVIS v postopek
prve akreditacije.
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Pri kratkoročnem letnem cilju Zapolnitev razpisanih vpisnih mest v 1. letnike študijskih programov na
UP je UP PEF dosegla delno realizacijo, kar je predvsem pri magistrskih študijskih programih 2.
stopnje pomenilo, da se izredni študij nekaterih študijskih programov ni izvajal.
Število vpisanih tujih študentov je doseglo in preseglo pričakovano število glede na načrt za študijsko
leto 2018/2019.
Zastavljen cilj Razvoj novih študijskih programov je bil delno realiziran. Vlogi za akreditacijo študijskih
programov 1. stopnje Socialna pedagogika ter Vizualne umetnosti in oblikovanje sta bili posredovani
na NAKVIS, programa pa v letu 2018 nista bila še akreditirana.
Kazalniki: Kazalniki študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v poglavju 16. ČLANICA V
ŠTEVILKAH.
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6.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA
Realizacija izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja
V okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF (CVŽU UP PEF) je UP PEF v letu 2018 še dodatno
okrepila predvsem izvajanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji
in izobraževanju, delavnic, seminarjev in tečajev. UP PEF je študentom še naprej nudila svetovanje za
izobraževanje, ki je namenjeno posameznikom pri izbiri ali nadaljevanju formalnega ali neformalnega
izobraževalnega programa, ki se izvaja na UP PEF.
Tabela 29: Pregled izvedenih aktivnosti
Načrt leto 2018 oz. študijsko
leto 2018/2019
Vrsta programa
aktivnosti VŽU

Realizacija leto 2018 oz. študijsko leto 2018/2019 z
obrazložitvijo razlik
Število vključenih
Število vključenih
udeležencev (od
udeležencev (od
Število programov
tega število
tega število
študentov)
študentov)
1
48 (0)
Delno realizirano.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
V Obrazložitev:
V
študijskem
letu študijskem
letu
2018/2019 je UP PEF 2018/2019 UP PEF
razpisala tri študijske izvaja zgolj študijski
105
programe
za program
za
izpopolnjevanje, a se izpopolnjevanje
zaradi nezadostnega Pedagoškoštevila prijav dva andragoško
programa ne izvajata. izobraževanje,
v
katerega je vpisanih
48 udeležencev.
2
54 (2)
Realizirano.
Delno realizirano.
Obrazložitev: Zaradi
60 (0)
nekaterih odjav je
bilo
nekaj
udeležencev
manj
kot načrtovano.
17
273 (0)
Realizirano.
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na
300
usposabljanjih je bila
manjša udeležba od
pričakovane.
0
0
Nerealizirano: zaradi Nerealizirano.
nezadostnega števila Obrazložitev: Zaradi
40 (40)
prijav poletna šola v nezadostnega števila
letu 2018 ni bila prijav poletna šola v
izvedena.
letu 2018 ni bila
izvedena.
11
426 (25)
240 (20)
Realizirano.
Realizirano.
40
1.406 (50)
500
Realizirano.
Realizirano.

Število programov

Študijski programi
za
izpopolnjevanje

3

Program
nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
delavcev v vzgoji
in izobraževanju

2

Usposabljanja

15

Poletne/zimske
šole

1

Tečaji, seminarji,
delavnice
Predavanja
in
druge
javne
prireditve

10
13

Konference
Tabori

3

225

/
SKUPAJ

/
49

1.270 (60)

6
Realizirano.
1
Realizirano.
55

494 (0)
Realizirano.
40 (0)
Realizirano.
2.741 (77)
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
1. Študijski programi za izpopolnjevanje
Ob pripravi Letnega programa dela za leto 2018 je UP PEF prvotno načrtovala, da bo razpisala štiri
študijske programe za izpopolnjevanje, a je meseca junija 2018 dejansko razpisala zgolj tri programe,
in sicer Pedagoško-andragoško izobraževanje, Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega
učenja angleščine in Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. Slednja
dva se zaradi nezadostnega števila prijav ne izvajata. V študijskem letu 2018/2019 UP PEF izvaja
zgolj Pedagoško-andragoško izobraževanje. Zaradi tega je skupno število vpisanih udeležencev v
študijske programe za izpopolnjevanje manjše od načrtovanega.
2. Program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
UP PEF je v letu 2018 izvedla dva programa profesionalnega usposabljanja, in sicer Inovativni pristopi
pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu in
Ocenjevanje otroških likovnih del, v katera je bilo skupno vključenih 54 udeležencev. S tem je bil
zastavljen cilj dosežen, le zaradi odjav je bilo nekaj udeležencev manj. Prijavljenih je bilo več
programov profesionalnega usposabljanja, ki pa se zaradi nezadostnega števila prijav niso izvedli.
3. Poletne šole
UP PEF v letu 2018 ni izvedla poletne šole zaradi nezadostnega števila prijav.
4. Tečaji, seminarji, delavnice, konference in druge oblike izobraževanja
UP PEF je v letu 2018 dosegla zastavljeni cilj. V okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF je UP
PEF v letu 2018 še dodatno podkrepila predvsem izvajanje programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, delavnic, seminarjev in tečajev. Za zaposlene v
visokem šolstvu je UP PEF v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu
(INOVUP) izvedla cikel usposabljanj s področja visokošolske didaktike. V okviru projekta in drugih
dogodkov UP PEF so bile izvedene tudi druge oblike izobraževanja. UP PEF je v letu 2018 v Kopru
organizirala tri konference, to so Znanstveni sestanek: Filozofija za otroke - pretekle izkušnje, prihodnji
izzivi, VII. mednarodni kongres Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v
dobi tehnologije ter 14. mednarodni znanstveni sestanek: Inovativno poučevanje in učenje, kot
soorganizatorka pa sodelovala še pri treh. UP PEF je v letu 2018 v okviru projekta Odkrivanje in razvoj
otrokovih talentov na predšolski in šolski stopnji organizirala tudi tabor za nadarjene.
Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP PEF so podrobneje
predstavljeni v poglavju 10. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
Tabela 30: Člani Alumni kluba članice UP
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
Okrepitev
diplomantov
ambasadorjev
univerze

vloge
kot

Ime kazalnika
Število
članov
Alumni kluba članice
UP

Izhodiščna
vrednost kazalnika
v letu 2017
1.141

Ciljna
vrednost
kazalnika v letu
2018
1.491

Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo razlik
233
Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi
začetka veljave evropske
Uredbe o varstvu osebnih
podatkov je bilo v letu
2018 potrebno pridobiti
nove
privolitve
za
kontaktiranje diplomantov
UP. Zaradi navedenega se
je število članov Alumni
kluba, katerih podatke
lahko
hranimo,
zelo
zmanjšalo
glede
na
preteklo leto, saj jih veliko
število še ni dalo privolitev
k zbiranju in obdelavi
osebnih
podatkov
za
namen Alumni kluba.
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Komentar
V letu 2018 zastavljeni cilj ni bil dosežen. Zaradi začetka veljave evropske Uredbe o varstvu osebnih
podatkov je bilo v letu 2018 potrebno pridobiti nove privolitve za kontaktiranje diplomantov UP. Zaradi
navedenega se je število članov Alumni kluba, katerih podatke lahko hranimo, zelo zmanjšalo glede
na preteklo leto, saj jih veliko število še ni dalo privolitev k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov za
namen Alumni kluba. V drugi polovici leta 2018 je UP PEF uredila vodenje evidenc članov Alumni
kluba UP PEF, zato se ponovno pričakuje večje število članov le-tega.
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6.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Tabela 31: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
Dvig
odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Povečanje uspešnosti
črpanja
evropskih
sredstev
za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Povečanje uspešnosti
upravljanja
pravic
intelektualne lastnine,
znanja in inovacij

Realizacija v letu
2018 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2017

Ciljna
vrednost
kazalnika v letu 2018

Število
znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS

4

4

Število
znanstvenih
objav s podpisom UP
v Scopus
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
vloženih
nacionalnih
in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili
popoln
preizkus
patente
prijave
Število inovacij

17

17

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

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

Realizirano

0 EUR

0 EUR

Realizirano

2

6

30. 000 EUR

50.000 EUR

Realizirano

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

0

0

Realizirano

Ime kazalnika

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

Delno realizirano: Št
objav je 12.

Realizirano (UP PEF
je izvaja 8 projektov
ESS)

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnost so bile v letu 2018 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.
V letu 2018 je UP PEF izvajala en Ciljni raziskovalni projekt, in sicer Analiza stanja na področju
arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov
kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse.
UP PEF je skupaj z UL PEF in UM PEF (nosilka) v letu 2018 pridobila temeljni raziskovalni projekt
Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se
družbi / v družbi hitrih družbeno-gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti.
V letu 2018 je UP PEF (kot soizvajalka) v okviru programa Interreg Slovenija-Italija pridobila projekt
EDUCA2 – za čezmejno upravljanje šole.
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Poleg navedenega je UP PEF presegla zastavljene cilje in v okviru programa Evropskega
strukturnega sklada izvajala osem projektov (kot partner):
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja
problemov;
Za kakovost slovenskih učbenikov;
Jeziki štejejo;
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah;
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v gimnazijah;
Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo
(INOVUP).

Pri dveh projektih pa je UP PEF nosilka:
‐
‐

Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih;
Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo.

V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je financiran s strani Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije ter Evropskega socialnega sklada je UP PEF izvajala en projekt. V okviru
razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) pa tri projekte.
Poleg navedenega je UP PEF v letu 2018 realizirala tudi vse načrtovane aktivnosti v okviru
mednarodnih projektov s področja izobraževanja. V okviru programa Erasmus+ je soizvajalka pri
projektih Multilingual Higher Education: Cooperation for innovation and the exchange of good
practices, Job to Stay – Sustainable Integration of Low-skilled Refugees into the Tourism Market,
Relational and Emotional competences at school – R.E.C in Pedagogy and Practice.
UP PEF je izvajala tudi dva projekta sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada, katerih
nosilka je Univerza na Primorskem, in sicer Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018
MOBILNI UP in Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem –
GOST UP. Sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Poleg tega je UP PEF v letu 2018 organizirala 14. mednarodni znanstveni sestanek na temo
Inovativno poučevanje in učenje ter konferenco Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in
učenja z uporabo IKT.
Kazalniki iz leta 2018 vodijo do ugotovitve o večinski realizaciji ciljev na področju raziskovalne
dejavnosti. Uspešno so se izvajali mednarodni in nacionalni projekti. UP PEF je bila v letu 2018
izjemno uspešna pri prijavi projektov EU sklada, saj je pridobila in izvajala osem projektov
sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada. Nekoliko manj je bila UP PEF uspešna pri prijavi na
mednarodne projekte, pri čemer poudarjamo, da ima UP PEF vzpostavljena dobra partnerstva s
sorodnimi organizacijami na področju edukacijskih ved v EU in izven nje. V letu 2018 so bile na UP
PEF vzpostavljene aktivnosti za motiviranje raziskovalcev k intenzivnejšemu objavljanju znanstvenih
člankov v nacionalnih in mednarodnih indeksiranih publikacijah.
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
poglavju 10. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
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UMETNIŠKA DEJAVNOST

Tabela 32: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018

Cilj

Kazalnik

Število javnih izvedenih, objavljenih ali
predstavljenih umetniških del s področja
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem
letu izkazuje zaposleni na članici, od tega:
- vrhunski dosežek nacionalnega pomena
- pomemben dosežek nacionalnega pomena
- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
- pomemben dosežek v mednarodnem
prostoru
Število umetniških dosežkov, od tega:
Sodelovanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
- na nacionalni ravni
raziskovalcev na natečajih, - na mednarodni ravni
razpisih, festivalih
Število nominacij za umetniška dela,
objave ali predstavitve
Število javni izvedenih, objavljenih ali
Umetniško delovanje
študentov pod mentorstvom predstavljenih umetniških del s področja
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem
visokošolskih učiteljev in
letu izkazujejo študenti, od tega:
sodelavcev
- vrhunski dosežek nacionalnega pomena
- pomemben dosežek nacionalnega pomena
- vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru
- pomemben dosežek v mednarodnem
prostor
Druga dokumentirana umetniška
dejavnost
Število umetniških dogodkov s področja
Organiziranje in izvedba
umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem
umetniških dogodkov
letu izkazuje članica, od tega:
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
- Režija
raziskovalcev in študentov
- Dramaturgija
- Avtorska glasba
- Glasbene priredbe
- Gledališke uprizoritve (lutkovne, glasbene,
plesne)
- Koncerti
- Razstave
- Druge prireditve
- Bienale
- Umetniške delavnice
- Okrogla miza, pogovori
SKUPAJ
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v
letu 2017

Ciljna
vrednost
kazalnika v
letu 2018

Realizacija v
letu 2018 z
obrazložitvijo
razlik

21

25

42

0
15
0

1
15
2

6

7

3
26
2
11

1
1
0

14
9
5

1

1

2

10

13

1
1
0

0
8
0

0

2

0
10
0
3

10

10

35

40

59

1
1
1
10

2
2
1
10

5
1

7

7

5
4
3
1
1
1
70

5
6
4
1
1
1
100

19
12
5
2

21

1
21
13
9
1
6
0
1
1
154

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Realizacija umetniške dejavnosti v letu 2018 močno presega načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov za
leto 2018. Kvantitativno in kvalitativno izstopajo dosežki nacionalnega in mednarodnega pomena
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter umetniški dosežki študentov pod mentorstvom visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
V ospredju so dogodki s področij uprizoritvene, vizualne in glasbene umetnosti. Tradicionalno se
izvajajo lutkovne predstave, še posebej je prodoren kamišibaj. Študentje so sodelovali na festivalih
kamišibaja doma in v tujini. Več pozornosti se namenja režiji in dramaturgiji. Ustanovljen je PEF
teater, ki je navdušil občinstvo z avtorsko predstavo Podajalna enota.
V porastu je glasbena produkcija. Študenti se množično vključujejo v pevske ansamble in
instrumentalne sestave. Poleg glasbenega poustvarjanja se spodbuja tudi glasbena improvizacija.
Tradicionalno se nadaljuje decembrsko gostovanje z glasbeno pravljico na vzgojno-izobraževalnih
zavodih v Mestni občini Koper, sodelovanje na revijah pevskih zborov in festivalih. Zaradi porasta in
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širitve dejavnosti se je posodobila opremljenost UP PEF z glasbili in pripomočki za glasbeno
produkcijo.
Na področju vizualnih umetnosti se izpostavlja samostojne in skupinske razstave visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter študentov. Opazno je sodelovanje likovnikov z uveljavljenimi galeristi. Kot
umetniški presežek se lahko izpostavi tudi sodelovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP PEF
na skupinskih razstavah sodobne umetnosti v tujini. Študentje in visokošolski učitelji sodelujejo na
strokovnih posvetih in okroglih mizah, ki se tematsko navezujejo na umetnost. Vzpostavljene so trajne
povezave z umetniki, kulturnimi ustanovami, društvi in pedagoškimi fakultetami.
Umetniške dejavnosti potekajo v okviru študijskih programov UP PEF, obštudijskih dejavnosti, ArtPEFa, PEF teatra in Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF (CVŽU UP PEF). Novo priložnost ponuja
projekt Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM, www.skum.si),
še posebej v okviru ciklov Živim umetnost in Izkušnja umetnosti.
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6.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Tabela 33: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018
Kratkoročni letni cilj
za leto 2018
Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
(33.
ukrep
ReNPVŠ11-20)

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2017

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2018

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

Študijsko
leto
2016/2017 skupaj 3,
od tega
- Erasmus+: 3
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:0

Študijsko
leto
2017/2018 skupaj 8,
od tega
- Erasmus+: 8
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:1

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

Študijsko
leto
2016/2017 skupaj 3,
od tega
- Erasmus+: 1
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi: 2

Študijsko
leto
2017/2018 skupaj 6
, od tega
- Erasmus+: 6
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:3

Število
strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

Študijsko
2016/2017: 1

leto

Študijsko
2017/2018: 1

leto

Število tujih strokovnih
sodelavcev
na
izmenjavah na UP

Študijsko
2016/2017: 0

leto

Študijsko
2017/2018: 0

leto

Število
študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Študijsko
leto
2016/2017 skupaj 11,
od tega
- Erasmus+: 11
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:0

Študijsko
leto
2017/2018 skupaj 8,
od tega
- Erasmus+: 8
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:0

Število
tujih
študentov, ki opravijo
del študija na UP

Študijsko
leto
2016/2017 skupaj 11,
od tega
- Erasmus+: 9
- CEEPUS: 2
- Bilaterale: 0
- Drugi programi:0

Študijsko
leto
2017/2018 skupaj 12,
od tega
- Erasmus+: 11
- CEEPUS: 1
- Bilaterale:
- Drugi programi:

Ime kazalnika

Realizacija v letu
2018 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Študijsko
leto
2017/2018: skupaj 12,
od tega:
- Erasmus+: 9
- CEEPUS:0
- Bilaterale:0
- Drugi programi: 3
Delno realizirano
Študijsko
leto
2017/2018: skupaj 5,
od tega:
- Erasmus+: 3
- CEEPUS:0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi: 2
Realizirano
Obrazložitev:
Študijsko
leto
2017/2018: 14
Realizirano
Obrazložitev:
Študijsko
leto
2017/2018: 5
Realizirano
Obrazložitev:
Študijsko
leto
2017/2018: skupaj 9,
od tega:
- Erasmus+:9
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi: 0
Realizirano /
Obrazložitev:
Študijsko
leto
2017/2018: skupaj 15,
od tega:
- Erasmus+:12
- CEEPUS: 0
- Bilaterale: 0
- Drugi programi: 3

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP PEF je v letu 2018 realizirala skoraj vse načrtovane aktivnosti v okviru mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja.
Glede na zastavljene cilje in kazalnike je UP PEF v letu 2018 ohranila mednarodno znanstvenoraziskovalno in izobraževalno delo na kakovostni ravni.
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
poglavju 10. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
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6.6 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 knjižničnih prostorov je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov,
med najpomembnejšimi so APA, Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Dostop do baz podatkov je omogočen tudi oddaljeno.
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 so bile od 1. 1. 2018 do 7. 11. 2018 zaposlene 4 knjižničarke (2 za
100%, 2 za 75%). Od 8. 11. 2018 do 31.12. 2018 so bile v knjižnici zaposlene 3 knjižničarke (1 za
100%, 2 za 75%).
V Skupni knjižnici sta dve knjižničarki z licenco za kreiranje zapisov in vodenje bibliografij v COBISSu, ki sta v letu 2018 v vzajemni katalog prispevali 1.471 zapisov in 327 redigiranih zapisov.
V letu 2018 je Skupna knjižnica UP FM in UP PEF izvedla predstavitev in izobraževanje za uporabo
knjižničnih storitev ter baz podatkov za novo vpisane študente v študijskem letu 2018/2019.
Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF je v letu 2018 opravila 20.543 knjižničnih transakcij
(izposoja, vračilo gradiva, vračilo z zadržkom, podaljšanje izposoje, rezervacija/naročilo, izročitev
rezerviranega gradiva in drugih pogostih transakcij z uporabniki).
Tabela 34: Uporabniki knjižnice
Uporabniki
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Število v letu 2017
1493
273
95
2
216
1
2
6

Načrtovano število za leto
2018
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja
Brez povečanja

Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo razlik
1706
491
45
3
230
0
2
27

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2018 je Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF nadaljevala z izvajanjem knjižnične
dejavnosti v okviru članice.
Kazalniki knjižnične dejavnosti za Skupno visokošolsko knjižnico UP FM in UP PEF kažejo realizacijo
načrtovanih ciljev za leto 2018. Razlike v tabeli Uporabniki knjižnice, kjer je prišlo do spremembe oz.
pomanjšanja števila znotraj kategorije Uporabniki se kažejo zaradi paketnega brisanja članov, ki niso
bili aktivni več kot leto dni, in jih je bilo potrebno izbrisati na podlagi GDPR.
Knjižnica sicer ni načrtovala povečanja pri letnem prirastu knjižničnega gradiva, kljub temu pa je v letu
2018 v knjižnični fond prispevala 621 izvodov knjižničnega gradiva, ki ga je financirala oz. pridobila UP
PEF in 345 izvodov, ki jih je financirala oz. pridobila UP FM.
Skupna knjižnica UP FM in UP PEF v letu 2018 deluje s petimi računalniki za uporabnike, ki jih je
zagotovila UP UK.
Kazalniki: Kazalniki knjižnične dejavnosti so podrobneje predstavljeni v poglavju 16. ČLANICA V
ŠTEVILKAH.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

29

6.7 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
To poglavje izpolnjuje članica Univerza na Primorskem, Študentski domovi.
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6.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
UP PEF ne izvaja nacionalno pomembnih nalog zato ne izpolnjuje tega poglavja.
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6.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
6.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP PEF
Poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem UP PEF za leto 2018 je bilo
sprejeto na 1. redni seji Študentskega sveta UP PEF (v nadaljevanju ŠS UP PEF), ki je potekala 15.
januarja 2019.
Tabela 35: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2019

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v
letu 2017

Ciljna
vrednost
kazalnika v
letu 2018

Organizacija športnih aktivnosti:

2017: 2

2018: 4

Kratkoročni letni
cilj za leto 2018
Izvedba športnih
aktivnosti
za
promocijo
zdravega načina
življenja

Udeležba
kulturnih
prireditvah

na

Izvedba družabnih
aktivnosti

-

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

-

Sodelovanje ekip UP PEF
v različnih športih na 2.
PEFijadi v organizaciji UP
PEF;

-

Organizacija
olimpijade;

-

Organizacija
Interne
PEFijade na UP PEF.

2.

Obrazložitev: Realizirani so bili
vsi zadani projekti in dodaten
projekt PEF teče na Istrskem
maratonu.

2017: 2

2018: 6

-

Financiran
obisk
kinopredstave v Cineplexx
Koper;

-

Sofinanciranje
PEF teater;

-

Organizacija predstav za
PEF teater;

-

Sofinanciranje intenzivnih
vaj za Moški in ženski
pevski zbor UP PEF ter
orkester UP PEF;

Realizirano: 8
Obrazložitev:

Financiran obisk gledališke
predstave v Gledališču
Koper;

‐

Od planiranih projektov ni
bil organiziran ogled kino
predstave in gledališke
predstave, je pa bila
premierno in z več
kasnejšimi uprizoritvami
izvedena uprizoritev PEF
teatra;

‐

Študenti so sodelovali pri
nastajanju
projekta
Glasbena čarovnija;

‐

Organiziran je bil Foto
natečaj UP PEF;

‐

Izvedene so bile priprave
na
izdajo
Novega
PEFerona
–
glasila
študentov UP PEF;

‐

Organizirano
je
bilo
praznično
voščilo
študentov UP PEF v avli
stavbe UP PEF.

projekta

-

Izvedba
literarnega
natečaja Haiku za študente
UP PEF;

-

Vzpostavitev Foto sekcije
na UP PEF.

Organizacija
aktivnosti:

Realizirano: 5

PEF

Organizacija obiska na kulturnih
prireditvah:
-

Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo

družabnih

-

»Brucovanje« v študijskem
letu 2018/2019;

-

»Spoznavni
žur«
v
študijskem letu 2018/2019;

-

Piknik v naravi za študente
in zaposlene na UP PEF;

-

Petdnevni izlet študentov
UP PEF;

-

Enodnevni

2017: 11

2018:13

Realizirano: 15
Obrazložitev:
‐

Organizirano
je
bilo
»Brucovanje«
v
študijskem
letu
2018/2019 skupaj s ŠS
drugih članic in ŠOUP z
glasbenima skupinama
Tequila band ter Mambo
Kings;

predbožični
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2018

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v
letu 2017

Ime kazalnika

Ciljna
vrednost
kazalnika v
letu 2018

izlet;

Izvedba
promocijskih
dejavnosti

-

Čaj in kava
univerze;

v

tednu

-

Čaj in kava za dan žena in
dan mučenikov;

-

Čaj in kava v
študijskem tednu;

-

Decembrske
ustvarjalne
delavnice za študente;

-

Bowling za študente;

-

Paintball in adrenalinski
park za študente;

-

Božiček za
zaposlene;

-

Poizpitni karaoke žur.

prvem

študente

in

Izvedba promocijskih dejavnosti:
-

-

Pozdrav in predstavitev UP
PEF študentom na prvi
študijski dan;
Pozdrav in predstavitev UP
PEF
dijakom
na
informativni dan;

2017: 2

2018: 4
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Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo
‐

Organiziran je bil piknik v
naravi ob morju za
študente in zaposlene na
UP PEF;

‐

Organiziran
je
bil
petdnevni izlet v Toskano
in Cinque Terre;

‐

Večkrat
je
bilo
organizirano deljenje čaja
in kave za študente UP
PEF;

‐

Člani ŠS UP PEF so v
tednu
fakultete
organizirali delavnice, na
katere so bili povabljeni
otroci iz Vrtca Koper in
OŠ Koper;

‐

Organiziran
je
bil
dvodnevni
izlet
v
prednovoletnem času na
praznično Bavarsko;

‐

Organiziran
je
bil
»Poizpitni karaoke žur« v
sodelovanju s ŠS UP
FAMNIT;

‐

Organiziran
je
bil
»Pomladni karaoke žur«
v sodelovanju s ŠS UP
FAMNIT;

‐

Organiziran
je
bil
ERASMUS večer na
fakulteti,
v
okviru
katerega je potekalo tudi
druženje in mreženje
domači in tujih študentov
in
študentov
na
ERASMUS izmenjavi;

‐

Organiziran
je
bil
»afterparty«
za
vse
udeležence 2. PEFijade,
ki je potekala v Izoli;

‐

Organiziran je bil obisk
Božička za študente in
zaposlene na fakulteti;

‐

Skupaj
s
študenti
prostovoljci
so
bile
organizirane in izvedene
didaktične delavnice za
otroke zaposlenih pred
novoletno predstavo in
obiskom Dedka Mraza;

‐

Organizirana
je
bila
Strokovno
enološko
ekskurzija na Vipavsko.

Realizirano: 8
Obrazložitev:
-

Organiziran je bil pozdrav
in predstavitev UP PEF
študentom
na
prvi
študijski dan;

-

Organiziran je bil pozdrav
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2018

Izvedba
izobraževalnih
srečanj

Ime kazalnika
-

Predstavitev fakultete po
srednjih šolah v mesecu
pred informativnimi dnevi;

-

Obisk sejma Informativa in
predstavitev fakultete;

-

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

-

Izvedba okrogle mize z
dekanjo,
profesorji
in
predstavniki letnikov.

Organizacija
srečanj:
-

-

-

izobraževalnih

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v
letu 2017

Ciljna
vrednost
kazalnika v
letu 2018
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Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo
in predstavitev UP PEF
dijakom na informativni
dan;

2017: 2

Predavanje o ustavnem
pravu za študente UP PEF;
Predavanja na različne
tematike,
koristne
za
študente UP PEF;
Predavanje
o
spolnih
zlorabah otrok in odkrivanju
le-teh;
Tečaj masaže.

2018: 4

-

Organizirana
je
bila
predstavitev UP PEF
dijakom na informativnih
dnevih na šolah po
Sloveniji;

-

Organizirana
je
bila
predstavitev UP PEF
dijakom
na
sejmu
Informativa;

-

Organizirano
je
bilo
informiranje o dogodkih
ŠS UP PEF na oglasnih
deskah,
televiziji
in
Facebook strani;

-

Okrogla miza pa ni bila
organizirana.

Realizirano: 8
Obrazložitev:
-

Predavanje o ustavnem
pravu za študente UP
PEF ni bilo organizirano;

-

Organizirano
je
bilo
predavanje Košček srca
sem pustila v Zambiji;

-

Organizirana
je
bila
okrogla miza Ustvarjati
kulturo spoštovanja;

-

Dvakrat
je
bila
organizirana fotografska
delavnica s pametnim
telefonom;

-

Organizirano
je
predavanje
pripravništvu
strokovnem izpitu;

-

Organiziran
je
bil
ERASMUS
večer,
v
okviru katerega so bile
študentom predstavljene
možnosti
mednarodnih
izmenjav
ter
nekaj
uspešnih
praks
študentov
ter
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF.

bilo
O
in

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
V letu 2018 je bil cilj ŠS UP PEF predvsem ta, da bi člani sveta delovali kot ekipa. ŠS UP PEF naj bi
tako deloval enotno in s tem bolje zastopal študente in fakulteto, skrbel za večjo odmevnost in
promocijo interesnih dejavnosti na fakulteti in posledično privabil več študentov k aktivnemu
sodelovanju ali k udeležbi na dogodkih, ki jih ŠS UP PEF organizira. Ta dolgoročni cilj je članom sveta
v letu 2018 uspelo ne le doseči temveč preseči.
Študentski svet UP PEF je v letu 2018 namreč realiziral skoraj vse planirane interesne dejavnosti, ki
so bile načrtovane za to leto ter izvedel precej dodatnih, ki niso predvidene, so se pa izvedle na
pobudo aktivnih članov ŠS UP PEF. Tako je ŠS UP PEF v enem letu izvedel več dogodkov kot
katerokoli leto poprej, to je 32.
Na prav vseh področjih je bilo izvedenih več dejavnosti, kot je bilo planirano. Poudariti je potrebno tudi
dejstvo, da se je prav vsake izmed aktivnosti udeležilo več študentov kot v prejšnjih letih. Posebej
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velja izpostavili PEF piknik, ki se ga je udeležilo okoli 320 študentov, kar je še enkrat več kot lani in
šestkrat več kot je bilo dolgoletno povprečje obiska študentov.
Tako kot za kulturne prireditve, je bilo med študenti veliko zanimanje tudi za izlete, kjer so bila vedno
zasedena vsa razpoložljiva mesta. Tako za petdnevni izlet v Toskano in Cinque Terre, kamor se je
odpravilo 510 študentov, kot za enodnevno Strokovno enološko ekskurzijo na Vipavsko, kamor je
odšlo 30 študentov in za dvodnevni izlet na praznično Bavarsko, kamor je odšlo 51 študentov. Vsi
izleti so bili po mnenju organizatorjev in udeležencev odlično izpeljani.
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6.10 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Tabela 36: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki

Založba
univerze/čl
anice

Zunanji
založnik

Tiskana
izdaja

E-izdaja

Založba
univerze/čl
anice

Zunanji
založnik

Tiskana
izdaja

E-izdaja

Založba
univerze/čl
anice

Zunanji
založnik

Znan.
monografije
Znan. revije*
Zborniki
znan.
konferenc
Druge znan.
publikacije
Strok.
monografije
Strok. revije
Zborniki
strok.
konferenc
Druge strok.
publikacije
Učbeniki
Druga
študijska
gradiva

Realizacija 2018
Število izdaj v
Izdajatelj
letu 2018

E-izdaja

Vrsta
publikacije

Načrt 2018
Število izdaj v
Izdajatelj
letu 2018

Tiskana
izdaja

Realizacija 2017
Število izdaj v
Izdajatelj
letu 2017

5

0

5

0

4

0

4

0

7

1

8

0

4

0

0

4

4

0

0

4

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

* Število izdanih zvezkov.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP PEF je v letu 2018 presegla vse zastavljene cilje na področju založniške dejavnosti. V okviru
edicije Ludus v okviru Založbe Univerze na Primorskem so bile izdane naslednje monografije in drugo
gradivo:
1. Znanstvene monografije:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

dr. Lea Kozel, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj: Kognitivno-konstruktivistični model pouka
matematike v 1. triletju osnovne šole;
dr. Lea Kozel, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj Oblikovanje inovativnih učnih okolij;
dr. Janez Drobnič: Kariera in osebe s posebnimi potrebami (ARRS);
dr. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Keli Gorela: Nadarjenost na predšolski stopnji (ARRS);
dr. Jurka Lepičnik-Vodopivec, dr. Maja Hmelak: Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni
profesionalni razvoj (ARRS);
dr. Mira Cencič: Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju (ARRS);
Andreja Klančar, dr. Mara Cotič, dr. Amalija Žakelj: Učenje in poučevanje geometrije z
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli;
Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov [Elektronski vir].

2. Strokovna monografija:
‐

dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Tina Štemeberger: Strokovne podlage za didaktično uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol [Elektronski vir].

3. Učbenik:
‐

dr. Silva Bratož, dr. Mojca Žefran: English for education studies.

4. Študijsko gradivo:
‐

dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Sonja Rutar: Od konkretne izkušnje do reflektiranih spoznanj
dnevnik Praktičnega usposabljanja 1 [Elektronski vir].
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Stroški izdaje znanstvenih monografij z oznako ARRS so bili sofinancirani s strani Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
V sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto pa je UP PEF izdala 4 številke znanstvene
revije Revija za elementarno izobraževanje, ker so v letu 2018 potekale intenzivne naloge povezane z
uvrstitvijo revije v informacijski sistem SCOPUS.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

37

6.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Tabela 37: Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2018
Kratkoročni
letni cilj za leto
2018
Večja uspešnost
študija

Povečanje
deleža
odzivnosti
študentov
zaposlenih
anketiranje

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v letu 2017

Ime kazalnika

Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo razlik

Delež prehodnosti
iz 1. v 2. letnik

-

Povprečno število
let trajanja študija
na študenta

Enoletni št. programi:
2. stopnja: 2,10
Dvoletni št. programi:
2. stopnja: redni 2,46;
izredni 2,12
Triletni št. programi:
1. stopnja VS: redni:
4,39; izredni 3,83
1. stopnja UN: 3,80
3. stopnja: 5,10
Štiriletni št. programi:
1. stopnja UN: 4,13

Ohraniti na isti ravni.

Število
tutorjev
učiteljev
Število
tutorjev
študentov

20

20

Realizirano .

5

5

Delež odzivnosti
študentov
na
anketiranje

Skupaj 96,65%, od tega:
1. stopnja: 96,76%
2. stopnja: 69,17%
3. stopnja: podatki niso
relevantni
zaradi
majhnega
števila
vpisanih študentov
27,4 %

Ohraniti
odzivnost.

Realizirano.
Obrazložitev:
Število
tutorjev študentov se je
povečalo na 9.
Realizirano.

-

-

in
na

Delež odzivnosti
zaposlenih
na
anketiranje
Spodbujanje
razvoja
zaposlenih

Ciljna
vrednost
kazalnika v letu
2018
Ohraniti na isti ravni.

Število zaposlenih
vključenih
v
dodatno
izobraževanje in
usposabljanje

-

-

stopnja VS: 86,94 %
stopnja UN: 84,05%
stopnja: 84,69 %
3. stopnja: 66,67%

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 6
Strokovno
usposabljanje: 40
Krajša usposabljanja in
tečaji: 13
Daljša
usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 3
Sobotno leto: 0
Strokovna ekskurzija: 2

visoko

30 %

-

-

-

Pridobivanje
formalne
izobrazbe: 16
Strokovno
usposabljanje:
60
Krajša
usposabljanja
in tečaji: 43
Daljša
usposabljanja
(več
kot
1

Delno
realizirano.
Obrazložitev:
Prehodnost na študijskih
programih 1. in 2. stopnje
je
bila
nižja
od
načrtovane. Prehodnost
na študijskih programih
3. stopnje je bila višja od
načrtovane.
Prehodnost v št. letu
2018/19:
stopnja VS: 83,13
%;
stopnja UN: 70,91
%;
2. stopnja: 77,19 %;
3. stopnja: 70,00 %.
Delno realizirano.
Obrazložitev: Povprečno
število let trajanja študija
je bilo nekoliko daljše od
načrtovanega.
Študijsko leto 2017/18:
Enoletni št. programi:
2. stopnja: 2,42;
Dvoletni št. programi:
2. stopnja: 3,77;
Triletni št. programi:
1. stopnja VS: 4,07;
1. stopnja UN: 4,00;
3. stopnja: 6,51;
Štiriletni št. programi:
1. stopnja UN: 4,18.

Realizirano.
Obrazložitev: Odzivnost
zaposlenih na anketiranje
je bila 43,53%.
Realizirano.
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2018

Ime kazalnika

Spodbujanje
kulture kakovosti

Število dogodkov
s
področja
kakovosti

38

Izhodiščna
vrednost
kazalnika v letu 2017

Ciljna
vrednost
kazalnika v letu
2018
mesec) v tujini:
3
Sobotno leto: 0
Strokovna
ekskurzija: 2

Realizacija v letu 2018 z
obrazložitvijo razlik

/

Posamezni dogodki,
ki
se
bodo
vsebinsko nanašali
tudi na kakovost,
bodo
organizirani
tematsko, v sklopu
dejavnosti Centra za
vseživljenjsko
učenje UP PEF,
Tedna UP PEF,
kariernih dogodkov,
ipd.

Realizirano.
Obrazložitev: posamezni
dogodki
so
bili
organizirani v sklopu
dejavnosti Centra za
vseživljenjsko učenje UP
PEF, Tedna UP PEF,
kariernih dogodkov, ipd.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Kratkoročni letni cilji UP PEF v letu 2018 na področju skrbi za kakovost so razvidni iz zgornje
preglednice.
V zadnjih letih je opaziti trend padanja prehodnosti tako na študijskih programih 1. stopnje kot tudi na
študijskih programih 2. stopnje. Na študijskih programih 1. in 2. stopnje prehodnost ostaja nad 70 %,
Kljub nekoliko nižji prehodnosti (na 1. in 2. stopnji) je UP PEF s prehodnostjo zadovoljna, saj to lahko
razumemo kot povečanje zahtevnosti študija. V letu 2019 bo UP PEF analizirala razloge padanja
prehodnosti na študijskih programih 2. stopnje ter na osnovi analize pripravila ustrezne ukrepe.
Prav tako je opazno podaljševanje trajanja študija. Iz podatkov izhaja, da študenti za zaključek študija
na 1. in 2. stopnji porabijo dobro leto več, kot je predvideno s študijskim programom; ob tem je treba
upoštevati določbe zakonodaje s področja visokega šolstva, ki študentu daje možnost, da status
študenta ohrani še 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra. S ciljem, da študentje študij
zaključijo v roku, ki je predviden s študijskim programom, bo UP PEF izvedla več ukrepov, ki so
podrobneje navedeni v Samoevalvacijskem poročilu UP PEF za študijsko leto 2017/2018.
Odzivnost študentov na študentsko anketo ostaja zelo visoka (96,75%), anketa je bila izvedena s
pomočjo Študentskega informacijskega sistema.
UP PEF še naprej spodbuja tako učiteljsko kot študentsko tutorstvo. V letu 2018 je aktivneje pristopila
k promoviranju študentskega tutorstva s strani zaposlenih in Študentskega sveta UP PEF, kar se
odraža v povečanem številu tutorjev študentov (število tutorjev študentov se je s 5 povečalo na 9). UP
PEF načrtuje nadaljevanje aktivnosti s področja promoviranja tutorstva.
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 2018, skladno s Pravilnikom o evalvaciji Univerze na Primorskem, pripravila
Samoevalvacijsko poročilo UP PEF za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2017/2018, katerega
podatki vključujejo tudi analizo prehodnosti študija po stopnjah ter trajanje študija po stopnjah in so
razvidni iz zgornje tabele oz. kazalnikov, ki so priloga k temu poročilu.
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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7. KADROVSKO POROČILO
UP PEF je v letu 2018 izvajala politiko zaposlovanja v skladu z Letnim programom dela UP PEF za
leto 2018, Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
ter ostalimi ukrepi Vlade Republike Slovenije ter varčevalnimi ukrepi Univerze na Primorskem. 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 predhodnih letih, tudi v letu 2018
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 sklenitvi pogodb obligacijskega
prava.
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.
V letu 2018 je na UP PEF odtok kadra manjši od pritoka. UP PEF je sodelovanje prekinila s štirimi
pedagoškimi delavci, dvema učiteljema in dvema visokošolskima sodelavcema, ter z dvema
strokovnima delavcema. Nove pogodbe o zaposlitvi so bile sklenjene s štirimi visokošolskimi
sodelavci, enim pomočnikom dekana in dvema zaposlenima v plačni skupini J. Z dvema izmed
asistentov je UP PEF v predhodnih letih, sodelovala na podlagi pogodb obligacijskega prava.
Povečanje pedagoškega kadra na delovnem mestu visokošolskih sodelavcev pomeni razbremenitev
visokošolskih učiteljev pri izvedbi vaj. Posledično to pomeni nižje stroške dela, saj je plačilo za
visokošolske sodelavce nižje od plačila za visokošolske učitelje. Razbremenjeni visokošolski učitelji pa
lahko nato v sklopu dodatne tedenske pedagoške obveznosti izvajajo predavanja, ki so bila v minulem
letu izvedena na podlagi pogodb obligacijskega prava.
V letu 2018 je UP PEF bila izjemno uspešna na področju raziskovanja. Pridobila je nove projekte in s
tem povečala delež raziskovalnega kadra. Posledično se je pojavila potreba po dodatni strokovni
podpori v Službi za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje. UP PEF je v tej službi
zaposlila eno osebo za krajši delovni čas od polnega. Nova zaposlitev predstavlja povečanje stroškov
dela za UP PEF, ki so v celoti kriti iz sredstev projektov.
Poleg navedenega se je skupina J povečala za delovno mesto čistilke. Stroški nove zaposlitve le
delno povečujejo stroške UP PEF, saj je UP PEF prenehala s sodelovanjem z zunanjim pogodbrnim
izvajalcem, ki je nudil storitev čiščenja.
V Letnem programu dela UP PEF za leto 2018 je bila predvidena dodatna zaposlitev v Dekanatu UP
PEF, in sicer delovno mesto Strokovni delavec V. Po temeljiti presoji je bilo ugotovljeno, da je zaradi
zahtevnosti nalog, ki naj bi jih opravljala ta oseba, primerneje sistemizirati delovno mesto
Samostojnega strokovnega delavca. Dodatna zaposlitev dejansko ne povečuje števila zaposlenih, saj
je ta oseba že bila zaposlena na UP PEF zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. V skladu
z navedenim UP PEF ne povečuje števila zaposlenih, povečuje pa stroške dela.
V skupini J je prišlo do prenehanja sodelovanja z osebo, ki je zasedala delovno mesto laborant.
Prosto delovno mesto se ni zapolnilo z novo zaposlitvijo, obremenitev se je porazdelila med že
zaposleni kader, ki se mi je tako povečal delež obremenitve oz. FTE v plačni skupini J. Poleg
navedene spremembe je v skupini J oz. v strokovnih službah UP PEF prišlo do prenehanja
sodelovanja s strokovno delavko zaposleno v Skupni knjižnici UP FM in UP PEF, kjer v letu 2018 ni
prišlo do nadomestne zaposlitve.
Povečanje števila zaposlenih in obremenitev je opaziti med vodstvenimi delovnimi mesti, saj je UP
PEF zaposlila svetovalca dekana, ki naj bi pripomogel k boljšemu poslovanju fakultete in večji
prepoznavnosti v domačem in širšem okolju. Gre za novo zaposlitev, ki širi delovna mesta UP PEF.
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UP PEF se je soočala z odsotnostmi delavcev, ki niso presegale običajne upravičene zadržanosti z
dela iz zdravstvenih razlogov, izjema je bil le en delavec, ki je bil zaradi upravičene zadržanosti z dela
iz zdravstvenih razlogov, odsoten daljše obdobje.
Število redno zaposlenih v letu 2017 in realizacija v letu 2018
Tabela 38: Primerjava stanja zaposlenosti po plačnih skupinah na dan 31. 12. 2017 in 31. 12.
2018 ter načrtovanega z realiziranim v številu zaposlenih in FTE

Indeks
18/17

Indeks
realizacij
a
18/načrt
18

Indeks
realizaci
ja
18/načrt
18

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

e/a
1,5

f/b
1,41

e/c
1,5

f/d
1,41

1

1

0,95

0,96

0

1,35

0

0,96

25,01

1

0,94

0,93

0,87

94,56

1

1

0,95

0,94

Število redno
zaposlenih na dan
31.12.2017

Načrtovano število
redno zaposlenih
na dan 31.12.2018

Število redno
zaposlenih na dan
31.12.2018

Indeks
18/17

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

B

a
2

b
1,45

c
2

d
1,45

e
3

f
2,05

D

82

65,45

86

68,00

82

65,87

H

0

1,2

0

1,69

0

1,63

J

27

26,43

29

28,60

27

SKUPAJ

111

94,53

117

99,74

112

Plačna
skupina

Obrazložitev
Primerjava načrtovanega in dejanskega števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018 ter števila zaposlenih
na dan 31. 12. 2017 po plačnih skupinah:
1. V plačni skupini B sta bili v Letnem programu dela UP PEF za leto 2018, na dan 31. 12. 2018,
načrtovani 2 zaposlitvi (1,45 FTE), realizacija je odstopala za 1 osebo (0,75 FTE), saj so bile
zaposlene 3 osebe (2,05 FTE). Odstopanje od načrtovanega je posledica izjemne priložnosti, ki je
bila ponujena UP PEF, da med svoje vrste sprejme strokovnjaka, ki ji bo pomagal pri razvoju
lastne podobe in prepoznavnosti fakultete;
2. V plačni skupini D je bilo na dan 31. 12. 2018 načrtovanih 86 zaposlenih (68 FTE). Na dan 31. 12.
2018 je bilo zaposlenih 82 oseb (65,87 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb glede
na načrt zmanjšal za 5 % v osebah in 4 % v FTE;
3. Iz zgornje tabele je razvidno, da je število zaposlenih v primerjavi z letom 2017 nespremenjeno,
povečala se je le njihova obremenitev, in sicer s 6,45 FTE na 65,87 FTE. Povečanje je posledica
spremenjene kadrovske strukture pedagoškega kadra;
4. Z novim študijskim letom je bila delno realizirana planirana prerazporeditev visokošolskih učiteljev
na višje pedagoške nazive;
5. V plačni skupini H na dan 31. 12. 2018 ni bilo načrtovanih zaposlitev temveč le obremenitve
obstoječega kadra v obsegu 1,69 FTE. Realizacija zaposlitev je bila v skladu s planiranim. Manjše
odstopanje je bilo le pri številu FTE, in sicer obremenitev je znašala 1,63 FTE, kar je 35 % več kot
v letu 2017. Povečanje deleža obremenitve raziskovalnega kadra je nadaljevanje trenda rasti
projektnega dela oz. povečevanja števila pridobljenih projektov;
6. V plačni skupini J je bilo na dan 31. 12. 2018 načrtovanih 29 zaposlenih (28,6 FTE), realizacija pa
je bila 27 oseb (25,01 FTE). Indeks zaposlenih pove, da se je delež oseb glede na načrt zmanjšal
za 7 %, v FTE pa za 13 %. Do odstopanja med načrtovanim in realiziranim je prišlo zaradi
nerealizirane zaposlitve osebe, ki bi nadomeščala začasno odsotno delavko, ki koristi pravico do
starševskega dopusta in Vodje finančno-računovodske službe UP PEF, ki jo UP PEF že vrsto let
planira, saj je nujna za načrtovano in odgovorno finančno poslovanje fakultete. Vzrok za
nerealizirano načrtovanje je težnja UP po centralizaciji skupnih služb.
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Število pogodbenih sodelavcev v letu 2017 in realizacija v letu 2018
Tabela 39: Primerjava stanja pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 v
številu in v FTE ter načrtovanega z realiziranim v številu in FTE

Plačna
skupina

Število pogodbenih
sodelavcev v letu
2017

Načrtovano število
pogodbenih
sodelavcev v letu
2018

Število pogodbenih
sodelavcev v letu
2018

Indeks
18/17

Indeks
18/17

Indeks
Indeks
realizacij realizacij
a
a
18/načrt 18/načrt
18
18

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

Število

Št. FTE

B

a
0

b
0

c
0

d
0

e
0

f
0

e/a
0

f/b
0

e/c
0

f/d
0

D

8

2,3

8

2,6

12

2,74

1,5

1,19

1,5

1,05

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ

8

2,3

8

2,6

12

2,74

1,5

1,19

1,5

1,05

Obrazložitev
Iz primerjave načrtovanega in dejanskega števila pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2018 in
števila pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2017 je razvidno, da je UP PEF povečala sodelovanje z
zunanjimi izvajalci. Povečalo se je število izvajalcev in njihova obremenitev. Na dan 31. 12. 2017 je
imela UP PEF sklenjene pogodbe obligacijskega prava z osmimi izvajalci, njihova obremenitev pa je
znašala 2,3 FTE. Na dan 31. 12. 2018 pa je imela UP PEF sklenjene pogodbe obligacijskega prava z
12 izvajalci, njihova obremenitev je znašala 2,74 FTE. Povečanje obremenitve je posledica
porazdelitve obveznosti med več izvajalci in prevzem ur pedagoških delavk, ki koristijo starševski
dopust.
Realizacija kadrovskega načrta za leto 2018 v skladu s 3. členom Uredbe o načinu priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2018 in 2019
Tabela 40: Realizacija kadrovskega načrta po obdobjih poročanja za leto 2018

1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za opravljanje
javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTV - prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na
trgu
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne
službe in sredstva prejetih donacij
7. Sredstva Evropske unije ali drugih
mednarodnih virov, skupaj s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike
in specializante, zdravstvene delavce
pripravnike,
zdravstvene
sodelavce
pripravnike;
sredstva
raziskovalnih
projektov in programov ter sredstva za
projekte
in
programe,
namenjene
internacionalizaciji
ter
kakovosti
izobraževanja in znanosti (namenska
sredstva)
9. Sredstva iz sistema javnih del
10. Sredstva za zaposlene na podlagi
Zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
2014

56,90

57,71

57,03

64,71

59,63

Uresničite
v načrta
(da / ne)
DA

24,36

23,40

23,02

22,61

26,31

DA

6,86

8,85

9,14

6,84

6,89

DA

0,95

1,15

1,15

0,70

0,79

DA

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do
10. točke)
Skupno število zaposlenih pod točkami

89,07

91,11

90,34

94,86

93,62

DA

56,90

57,71

57,03

64,71

59,63

DA

Viri

Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija
1. 1. 2018
1. 4. 2018
1. 7. 2018 1. 10. 2018 1. 1. 2019
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Viri
od 1. do 4.
Skupno število zaposlenih pod točkami od
5. do 10.

Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija
1. 1. 2018
1. 4. 2018
1. 7. 2018 1. 10. 2018 1. 1. 2019
32,17

33,40

33,31

30,15

33,99

42
Uresničite
v načrta
(da / ne)
NE

Iz zgornje tabele je razvidno, da podatki za UP PEF v pretežnem delu ne odstopajo od načrtovanih.
Manjše razhajanje je pri seštevku, ki se nanaša na delovna mesta, ki niso financirana iz državnega
proračuna in sicer pri zaposlitvah financiranih iz sredstev pridobljenih z izvajanjem izrednega študija.
Presežni delavci in upokojitve
UP PEF nima presežnih delavcev saj svojo izobraževalno dejavnost širi na nove študijske programe in
na nove dislocirane enote, kar posledično zahteva večjo obremenitev pedagoškega in strokovnega
osebja. Tako odpuščanja niso predvidena, zaradi obremenjenosti obstoječih zaposlenih pa se, ravno
nasprotno, planirajo nove zaposlitve.
V letu 2018 ni bilo nobene upokojitve.
Struktura zaposlenih po starosti, spolu in izobrazbi
Tabela Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2018 prikazuje raven izobrazbe, starostno in spolno
strukturo zaposlenih na UP PEF. Iz omenjene tabele je razvidno, da prevladuje 8/2 raven izobrazbe v
starostni meji od 35. do 44. leta starosti in od 60. do 64. leta starosti. V tej skupini so zajeti predvsem
visokošolski učitelji in nekaj visokošolskih sodelavcev. Sledi 7. raven izobrazbe in s prevladujočim
starostnim razponom od 30. do 59. leta starosti. V tej skupini so zajeti predvsem strokovni delavci in
visokošolski sodelavci.
Naslednja je raven izobrazbe 6/2 z razpršeno starostno strukturo od 25. do 54. leta starosti, zajema 5
zaposlenih strokovnih delavcev.
Raven izobrazbe od 1 do 5 imajo le štirje javni uslužbenci. Vsi zasedajo delovna mesta nepedagoških
delavcev.
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 29. in starejši od 60.
leta starosti. Med slednjimi so visokošolski učitelji z izjemnimi izkušnjami in dragocenim znanjem.
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STVARNIM

8.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
Podatke o gradnji, obnovi in nakupu nepremičnin bodo za letno poročilo Univerze na Primorskem za
leto 2018 pripravile službe Rektorata UP.

8.2 NAKUP OPREME
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je v Letnem programu dela za leto 2018 načrtovala
nabavo potrebne opreme iz lastnih virov ter iz sredstev dveh raziskovalnih projektov, saj namenskih
proračunskih sredstev v ta namen ni bilo na razpolago. UP PEF je zato nabavila le nujno opremo, za
katero so bila na razpolago sredstva. Nabava opreme, ki v letu 2018 zaradi omejenih virov ni bila
realizirana, se bo prenesla v naslednje leto.
Šolska oprema in oprema učilnic
UP PEF je načrtovala, da bo v letu 2018 za potrebe študijskega procesa vseh študijskih programov
izvedla nabavo učil, pripomočkov ter didaktičnih sredstev za področje naravoslovja, družboslovja,
jezikov, umetnosti, glasbe in športa, saj se na ta način UP PEF prilagaja novostim ter postopoma
posodablja zastarano in obrabljeno opremo. Potrebe po dodatnih nabavah se pojavljajo tudi zaradi
izvajanja študija na dislociranih enotah fakultete, na katere je potrebno prevažati didaktična sredstva
in druge pripomočke. Vrednost te opreme je bila ocenjena na 14.000,00 EUR, ki naj bi jih UP PEF
zagotovila iz lastnih sredstev.
UP PEF je od načrtovane nabave opreme dejansko nabavila le nekaj učil za področje geografije ter
naprave za glasbeno ozvočenje za potrebe obeh zborov in instrumentalne skupine. Ozvočenje bo
fakulteta uporabljala tudi ob izvedbi dogodkov in prireditev v lastni organizaciji. Vrednost te opreme je
bila 1.470,64 EUR, sredstva pa so bila zagotovljena iz lastnih virov.
Računalniška oprema
V okviru nabav računalniške opreme je UP PEF načrtovala nabavo iz lastnih virov ter iz sredstev
projektov Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) in Inovativne
in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (IKT) in sicer delno
zamenjavo PC postaj, nabavo večjih monitorjev za strokovne delavce in zmogljivejšo multifunkcijsko
napravo, nabavo prenosnih računalnikov in programske opreme za visokošolske učitelje, računalniške
opreme s posebnimi karakteristikami za potrebe Centra za umetnost in oblikovanje UP PEF,
računalniška mrežna stikala ter nadgradnjo EDUROAM točk in razno IKT opremo. Skupna vrednost te
opreme je bila ocenjena na 121.760,00 EUR.
UP PEF načrtovane opreme ni nabavila v celoti. Nabavljena je bila le najnujnejša: mrežni računalniški
stikali, multifunkcijska naprava, tiskalniki, prenosniki, PC in monitorji za potrebe pisarniškega
poslovanja ter dela učiteljev po kabinetih. Iz sredstev dveh zgoraj navedenih projektov je bila
nabavljena tudi različna IKT oprema, ki je namenjena izposoji študentom in zaposlenim, sodobna
multiaktivna tabla ter programska oprema za področje raziskovanja. Skupna vrednost nabavljene
opreme je znašala 44.007,76 EUR.
Laboratorijska oprema
UP PEF je v letu 2018 načrtovala nabavo laboratorijske opreme za potrebe naravoslovja v višini
2.000,00 EUR. Dejansko so bile nabavljene le naprave za merjenje slanosti v višini 287,99 EUR.
Telefonija
Za potrebe službene mobilne telefonije je UP PEF načrtovala zamenjavo dotrajanih in zastarelih
mobilnih aparatov v vrednosti 1.159,00 EUR, ki jih upravičenci prejmejo na podlagi univerzitetnega
pravilnika. Nabavljeno je bilo pet pametnih telefonov, štiri iz lastnih virov, eden iz sredstev
raziskovalnega projekta Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih
programih (IKT). Skupna vrednost realizirane nabave pa je znašala 1.065,29 EUR.
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Drugo pohištvo in oprema
V tem delu je UP PEF v letu 2018 načrtovala zamenjavo klimatskih naprav, zatemnitvenih rolojev,
termostatskih glav za radiatorje, pisarniških stolov, omar za glasbila, arhivskih polic, dokup opreme za
reševanje, nekaj opreme za potrebe promocije in skupno rabo ter nakup določene opreme za potrebe
projektov. Skupna vrednost te opreme je bila ocenjena na 21.080,00 EUR.
V letu 2018 je UP PEF iz lastnih sredstev in sredstev projektov nabavila le najnujnejšo opremo.
Zamenjane so bile pokvarjene klimatske naprave v dveh predavalnicah, nabavljeno več pisarniških
stolov in nekaj kosov pohištva za ureditev pisarniških prostorov, dva uničevalca dokumentov, dodatne
kovinske police za potrebe arhiviranja, opremo za čiščenje prostorov ter nekaj avdio in video opreme
za potrebe raziskovalnih projektov. Tudi pri tej postavki UP PEF ni presegla načrtovane vrednosti.
Dejanska vrednost nabavljenega drugega pohištva in opreme je znašala 14.845,79 EUR.
Knjige in drobni inventar
Za nabavo knjig za študente in učitelje ter nabavo drobnega inventarja je UP PEF v letu 2018
načrtovala 7.500,00 EUR. Nabava je bila delno realizirana, njena vrednost pa je znašala 4.173,25
EUR, ki jo je UP PEF pokrila iz lastnih sredstev in sredstev projektov.

8.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP PEF je v letu 2018 načrtovala večji poseg v sklopu investicijskega vzdrževanja iz lastnih virov in ga
realizirala v celoti.
Sanacija talnih oblog v predavalnicah
Že v letu 2017 je UP PEF zaradi dotrajanosti in uničenosti talnih oblog po predavalnicah pričela z deli
za sanacijo talnih oblog v predavalnicah prvega nadstropja, leto prej pa v predavalnicah drugega
nadstropja. V letu 2018 je fakulteta s sanacijo nadaljevala v obeh glasbenih predavalnicah ter dveh
predavalnicah v pritličju. V eni od predavalnic v pritličju je bilo potrebno poleg celovite zamenjave talne
obloge zamenjati tudi radiatorja za centralno kurjavo ter dodatno sanirati območje ob zasilnem izhodu
iz stave. Zaradi izvedbe dodatnih nepredvidenih del je bila dejanska vrednost izvedenih del višja od
načrtovane in je znašala 10.259,96 EUR, ki jih je UP PEF zagotovila iz lastnih sredstev.

8.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Podatki o nepremičninah in najemih so razvidni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v poglavju
16. ČLANICA V ŠTEVILKAH tega poročila.
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9. RAČUNOVODSKO POROČILO
POVZETEK RAČUNOVODSKEGA POROČILA
Tabela 41: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida
Prihodki v
letu 2018

Odhodki v
letu 2018

Izkaz
prihodkov in
odhodkov
določenih
4.317.974,12 4.302.349,75
uporabnikov
po
načelu
obračunskega
toka
Izkaz
prihodkov
in
odhodkov
določenih
4.281.706,32 4.270.117,83
uporabnikov
po
vrstah
dejavnostijavna služba
Izkaz
prihodkov
in
odhodkov
določenih
uporabnikov
36.267,80
32.231,92
po
vrstah
dejavnostitržna
dejavnost
Izkaz
prihodkov in
odhodkov
določenih
4.349.811,48 4.281.153,31
uporabnikov
po
načelu
denarnega
toka

Presežek
prihodkov/
odhodkov

Prihodki v
letu 2017

Odhodki v
letu 2017

Presežek
Presežek Prihodki Odhodki prihodkov/
prihodkov/ Indeks
Indeks odhodkov
odhodkov
18/17
18/17
Indeks
18/17

15.624,37

3.945.470,00 3.745.763,00 199.707,00

109,44

114,86

7,82

11.588,49

3.932.468,00 3.722.084,00 210.384,00

108,88

114,72

5,51

-10.677,00

278,94

136,12

-37,80

4.007.848,00 3.702.098,00 305.750,00

108,53

115,64

22,46

4.035,88

68.658,17

13.002,00

23.679,00

Iz zgornje tabele izhaja, da je UP PEF v letu 2018 po Izkazu prihodkov določenih uporabnikov po
načelu bilančnega toka ustvarila 4.317.974,12 EUR vseh prihodkov in za 4.302.349,75 EUR
odhodkov. Tako je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.624,37 EUR. V primerjavi z
letom 2017 je rezultat poslovanja manj ugoden za 184.082,63 EUR.
Prihodki UP PEF so sestavljeni iz prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov s trga. Del, ki ga je
UP PEF ustvaril na trgu, je minimalen in je v letu 2018 v primerjavi z vsemi prihodki UP PEF
predstavljal 0,83 %. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 36.267,80 EUR, odhodki pa 32.231,92 EUR.
Prihodki s trga so bili ustvarjeni s prihodki od prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne
založbe, kotizacij za 14. Mednarodni znanstveni sestanek Inovativno poučevanje in učenje, kotizacij
za VII. Mednarodni kongres Mediteraneo senza handicap - Socialna prepoznavnost oseb s posebnimi
potrebami v dobi tehnologije in kotizacij Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.
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 stroške plač in prispevkov na plače, premije za dodatno pokojninsko
zavarovanje, druge osebne prejemke (regres za prehrano, prevoz na delo, regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine), izdatke za blago in storitve ter izdatke za opremo.
Največji strošek med vsemi odhodki UP PEF predstavlja strošek dela, ki znaša 78,90 % vseh
odhodkov. Stroški blaga, materiala in storitev pa predstavljajo 18,50 % vseh odhodkov.
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Na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načelu denarnega toka so znašali vsi
prihodki UP PEF 4.349.811,48 EUR, vsi odhodki pa 4.281.153,31 EUR. Presežek prihodkov nad
odhodki je tako znašal 68.658,17 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 (MIZŠ) 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 2018 je tako UP PEF prejela za izvajanje redne študijske dejavnosti sredstva v višini
2.194.427,36 EUR. Zaradi višjih stroškov izvajanja rednih študijskih programov na 1. stopnji, glede na
prejeta sredstva, ima UP PEF iz naslova izvajanja študijskih programov 1. stopnje presežek odhodkov
v višini 624.175,64 EUR, iz naslova izvajanja študijskih programov 2. stopnje pa 16.843,09 EUR
presežka prihodkov nad odhodki. Tako znaša skupen presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje
rednega študija skupno 607.332,55 EUR.
Trenutno UP PEF delno pokriva presežek odhodkov nad prihodki, ustvarjenih z izvajanjem rednih
študijskih programov, 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 2018 je znašal ta
presežek sredstev od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe za izvajanje izrednega
študija 630.126,37 EUR.
Po denarnem toku je UP PEF prejela v letu 2018 s strani vira Proračuna iz EU 217.367,28 EUR.
Odhodkov pa je bilo za 294.905,24 EUR. Tako znaša presežek odhodkov nad prihodki iz tega naslova
77.537,96 EUR.
Vsi 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 2018 v primerjavi z vsemi prihodki UP PEF znašal
0,83 %. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 36.267,80 EUR, odhodki pa 32.231,92 EUR.
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9.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
9.1.1 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.
9.1.2 ZAKONSKA IN DRUGA PRAVNA PODLAGA ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Računovodsko poročilo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju: UP PEF) za
leto 2018 je pripravljeno v skladu z:
‐ Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.,
110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718);
‐ devetim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in
2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16);
‐ Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE);
‐ Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 popr., 104/10, 104/11 in 86/16);
‐ 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. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
‐ Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11,
34/11 - odl. US, 64/12, 12/13 in 38/16);
‐ Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)).
Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk pa so bili upoštevani:
‐ Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE);
‐ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15);
‐ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 108/2013);
‐ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
‐ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16);
‐ Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem;
‐ Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/2007, 68/2009);
‐ Slovenski računovodski standardi 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 56/16 in 74/16 - popr.).
9.1.3 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
imenu UP PEF in na podlagi tega izkazuje UP PEF interno terjatev do rektorata za deponirana
sredstva.
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9.1.4 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 2018 je imela UP PEF odbitni delež
DDV-ja v višini 2 %. Isti znesek odbitnega deleža bo uporabljala tudi za leto 2019 kot začasni delež,
do končnega obračuna odbitnega deleža 2019.
9.1.5 SODILA, KI SO BILA UPORABLJENA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV NA DEJAVNOST
JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV
UP PEF izvaja dejavnost javne službe, 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 in
finančni prihodki.

Kot tržna dejavnost se šteje:
‐

prihodki od prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne založbe, kotizacije za 14.
Mednarodni znanstveni sestanek Inovativno poučevanje in učenje, kotizacije za VII. Mednarodni
kongresi Mediteraneo senza handicap - Socialna prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami v
dobi tehnologije in kotizacij Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.

Evidentiranje javne službe in evidentiranje tržne dejavnosti se ločeno spremlja glede na stroškovna
mesta in vire financiranja.
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9.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
9.2.1 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. 2018.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju predstavljajo vsa neopredmetena in opredmetena
osnovna sredstva. Na dan 31. 12. 2018 je njihova knjižna vrednost 199.649,14 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 199.279,43 EUR. Največji delež predstavljajo terjatve do
študentov kar 185.619,59 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
predstavljajo med drugimi terjatve do ostalih članic UP in rektorata skupaj v višini 930.519,50 EUR, od
tega so terjatve do članic in rektorata iz poslovanja 368.323,46 EUR, 450.000,00 EUR pa so sredstva
vezana pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
Tabela 42: Povzetek obrazca bilanca stanja up pef na dan 31. 12. 2018
Zap.
št.

Naziv

2018

2017

Indeks 18/17

SREDSTVA
A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

199.649,14

166.575,00

119,90

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

2.441.264,36

2.343.376,00

104,20

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

199.279,43

227.155,00

87,70

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

930.519,50

871.787,00

106,70

19

Aktivne časovne razmejitve

146.462,70

92.549,00

158,30

C

ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

1.195,00

1.195,00

100,00

2.642.108,50

2.511.146,00

105,20

0,00

0,00

0,00

1.151.384,69

1.019.665,00

112,90

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

26.452,43

11.367,00

232,70

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

51.937,45

41.789,00

124,30

29

Pasivne časovne razmejitve

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

92
93

658.409,63

629.585,00

104,60

1.490.723,81

1.491.481,00

99,90

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

0,00

0,00

0,00

Dolgoročne rezervacije

0,00

0,00

0,00

1.354.647,15

1.169.416,00

115,80

9412 Presežek prihodkov nad odhodki
9413 Presežek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0,00

0,00

0,00

2.642.108,50

2.511.146,00

105,20

0,00

0,00

0,00

Tabela 43: Kazalci bilance stanja

Izračun

Kazalec
Stopnja
odpisanosti
sredstev (v %)

neopredmetenih

dolgoročnih

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %)
Stopnja odpisanosti opreme (v %)
Delež nepremičnin v sredstvih (v %)
Delež opreme v sredstvih (v %)
Indeks kratkoročnih obveznosti na kratkoročna sredstva
Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih
obveznostih

AOP
003/002*100
AOP
005/004*100
AOP
007/006*100
AOP 004005/032*100
AOP 006007/032*100
AOP
034/012*100
AOP
043/034*100

2018

2017

Tekoče leto

Predhodno leto

93,77

97,42

14,25

12,29

85,36

88,98

4,54

4,53

2,91

2,06

47,16

43,51

0,57

0,62

RAČUNOVODSKO POROČILO

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

50

V letu 2018 je UP PEF odpisala osnovna sredstva v višini 7.840,27 EUR zaradi zastarelosti,
dotrajanosti, uničenja in neuporabnosti. Stopnja odpisa opreme je bila v letu 2018 93,77 % v
preteklem letu pa 97,42 %. UP PEF ima tudi v letu 2018 zaradi novega načina evidentiranja osnovnih
sredstev v evidenci nepremičnine. To so v bistvu vlaganja v stavbo, ki je v uporabi UP PEF. Delež leteh v sredstvih je 14,25 %, za leto 2017 pa je 12,29 %. Delež opreme v sredstvih znaša 2,91 % za leto
2018, za leto 2017 pa 2,06 %. Indeks kratkoročnih obveznosti glede na kratkoročna sredstva je
razviden v zgornji Tabeli 3, in znaša za leto 2018 47,16 %, delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih, ki znaša za leto 2018 0,57 %.
9.2.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
V letu 2018 je UP PEF nabavila in plačala nova osnovna sredstva v višini 76.110,68 EUR, in sicer za
2.532,43 EUR računalniških licenc, 1.138,44 EUR pisarniškega pohištva in pohištva za predavalnice,
računalniške opreme v višini 34.130,85 EUR, pisarniške opreme v višini 3.636,45 EUR, klim v višini
3.507,26 EUR, audiovizuelne opreme v višini 8.409,77 EUR, drobnega inventarja v višini 2.405,56
EUR, ter izvedla investicijsko vzdrževanje v predavalnicah v višini 10.259,96 EUR. Del nabave
osnovnih sredstev v višini 45.164,97 EUR je UP PEF financirala iz lastnih sredstev preostanek
vrednosti novih nabav pa je krila iz projektov, financiranih iz ESS.
UP PEF je nabavila literaturo za potrebe knjižnice v višini 4.173,25 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 319.200,28 EUR, kar je razvidno iz spodnje tabele. Glede na to, da je nabavna
vrednost vseh osnovnih sredstev v uporabi 597.842,88 EUR, znaša delež že amortiziranih osnovnih
sredstev 53,39 %.
Tabela 44: Odpisana osnovna sredstva, ki se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Naziv sredstva

Nabavna vrednost
odpisanih OS

Pohištvo

45.018,73

Laboratorijska oprema

12.238,10

Druga oprema

53.947,54

Računalniki

142.146,50

Druga računalniška oprema

22.424,69

Neopredmetena sredstva

43.424,72

Biološka sredstva
Skupaj:

0,00
319.200,28

9.2.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA, ZALOGE IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Tabela 45: Struktura terjatev glede na zapadlost
Zapadlost

Znesek

terjatve, ki še niso zapadle v plačilo

134.045,20

do 180 dni

24.565,48

do 1 leta

40.668,75

od 1 do 5 let

130.168,49

nad 5 let

0,00

Skupaj:

329.447,92

UP PEF ima na dan 31. 12. 2018 odprtih 329.447,92 EUR terjatev. Od tega znašajo terjatve do
študentov 316.038,10 EUR. Terjatve v višini 24.565,48 EUR je zapadlih do 180 dni, do enega leta je
zapadlih 40.668,75 EUR terjatev, od enega do pet let pa je odprtih 130.168,49 EUR zapadlih terjatev.
Terjatev, ki na dan 31. 12. 2018 še niso zapadle v plačilo, je za 134.045,20 EUR.
Na podračunu UP PEF pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št.: 01100-6000005940 je bilo
na dan 31. 12. 2018 stanje 1.117.221,57 EUR.
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Iz spodnje tabele so razvidne aktivne časovne razmejitve, ki jih je UP PEF razmejila na dan 31. 12.
2018 v skupni višini 146.462,70 EUR.
Pri projektih gre za stroške, ki so nastali v letu 2018, sredstva za njih pa bo UP PEF prejela v letu
2019, oz. za stroške ki so bili zaračunani v letu 2018, se bodo pa nanašali na leto 2019.
Tabela 46: Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve skupaj:

146.462,70

1.

Valicom

1.941,44

2.

Projekti

144.521,26

9.2.1.3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
UP PEF ima obveznosti do dobaviteljev v višini 26.452,43 EUR. Na dan 31. 12. 2018 je odprtih in še
ne zapadlih obveznosti do dobaviteljev 26.452,43 EUR. Te obveznosti so bile poravnane glede na
zapadlost v mesecu januarju oziroma februarju 2018. Obveznosti, ki v tabeli izkazujejo kot že zapadle
na dan 31. 12. 2018, so bile poravnane v mesecu januarju 2019.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so na UP PEF znašale na dan 31. 12. 2018 131.834,04 EUR.
Znesek obsega strošek plače, ki so jih zaposleni prejeli 4. januarja 2019.
Tabela 47: Struktura obveznosti do dobaviteljev glede na zapadlost
Zapadlost
obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo

Znesek
26.452,43

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

26.452,43

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 361.005,00 EUR, kar zajema vse študijske programe, ki se izvajajo na 1. stopnji.
Za podiplomski študijske programe 2. stopnje je bilo na UP PEF formiranih za 93.004,00 EUR
pasivnih časovnih razmejitev.
UP PEF je razmejila prav tako tudi še nezaračunane stroške interne računovodske revizije v višini
4.800 EUR.
Sredstva za namene ARRS v višini 2.133,92 EUR je UP PEF prejela v letu 2018, ni pa vseh porabila v
istem letu in jih prenaša za koriščenje v leto 2019. Razlog za to je ne poraba sredstev v letu 2018.
Iz projektov Evropske unije ni bilo porabljenih prejetih sredstev v višini 110.901,54 EUR, zato se
prenašajo v leto 2019.
Za obštudijsko dejavnost so ostala neporabljena sredstva v višini 4.822,81 EUR in se prenašajo v leto
2019 za nadaljnje potrebe koriščenja.
Tabela 48: Pregled kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev
Pasivne časovne razmejitve skupaj:

658.409,63

Programske skupine po pog. z ARRS

0,00

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

2.133,92

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

0,00

Drugi projeki po pog. z ARRS

0,00

Projekti Evropske unije
Drugi projekti

110.901,54
0,00
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Izredni dodiplomski študij

361.005,00

Izredni podiplomski študij

93.004,00

Obštudijska dejavnost študentov

4.822,81

Vzdrževanje

0,00

Investicije

0,00

Investicijsko vzdrževanje

0,00

Založniška dejavnost
Interna revizija

0,00
4.800,00

RICUP

0,00

Mednarodna mobilnost profesorjev

0,00

Namenske donacije podjetij

0,00

Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.

0,00

Vnaprej plačane stanarine, najemnine

0,00

Zborniki, simpoziji
Pedagoško andragoško izobraževanje

0,00
35.481,00

Mednarodno in drugo strok. sodelovanje

0,00

Namenska sredstva od vpisnin

0,00

Akademija Protokol
Drugo

52

46.261,36
0,00

9.2.1.4 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
UP PEF v bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti.
9.2.1.5 IZVENBILANČNE TERJATVE IN OBVEZNOSTI
UP PEF v bilanci stanje na dan 31. 12. 2018 ne izkazuje izvenbilančnih terjatev in obveznosti.
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9.2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
V spodnji tabeli je razvidno zvišanje prihodkov v letu 2018 glede na preteklo leto 2017 za 9,44 %.
Prihodki od obresti in drugi finančni prihodki so se zvišali glede na leto 2017 s 50,00 EUR na 183,55
EUR v letu 2018.
Stroški blaga in storitev so se na UP PEF glede na preteklo leto 2017 zvišali 8,17 %. Stroški dela so
se glede na leto 2017 zvišali za 13,84 %.
Stroški amortizacije so se glede na leto 2017 zvišali za 47,70 %.
V letu 2018 je UP PEF dosegla Presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.624,37 EUR, v letu 2017
pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 199.707 EUR.
Tabela 9: Povzetek obrazca-izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Št.

Naziv

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

2018

2017

Indeks 18/17

4.317.173,46

3.944.977,00

109,43

Delež 2018
v%
1,00

FINANČNI PRIHODKI

183,55

50,00

367,10

0,00

C

DRUGI PRIHODKI

388,15

443,00

87,62

0,00

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

E

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

F

228,96

0,00

0,00

0,00

4.317.974,12

3.945.470,00

109,44

1,00

819.038,05

757.206,00

108,17

0,19

STROŠKI DELA

3.333.686,51

2.928.462,00

113,84

0,77

G

AMORTIZACIJA

36.459,04

24.684,00

147,70

0,01

H

REZERVACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

10.716,94

17.274,00

62,04

0,00

FINANČNI ODHODKI

62,08

33,00

188,12

0,00

DRUGI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

0,00

102.387,13

18.104,00

565,55

0,02

4.302.349,75

3.745.763,00

114,86

1,00

199.707,00

7,82

0,00

J

OSTALI DRUGI STROŠKI

K
L
M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

15.624,37

P

PRESEŽEK ODHODKOV

0,00

0,00

0,00

0,00

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0,00

0,00

0,00

0,00

15.624,37

199.707,00

7,82

0,00

PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI

Tržna dejavnost na UP PEF predstavlja 0,83 % vseh prihodkov. Na trgu je UP PEF ustvarila
36.267,80 EUR prihodkov in odhodke v višini 32.231,92 EUR, tako da je rezultat na trgu presežek
odhodkov nad prihodki v višini 4.035,88 EUR.
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 55 % celotnih prihodkov 2018, v letu 2017 je bil delež prihodkov s
strani tega ministrstva 54 % glede na celotne prihodke v letu 2016.
34 % vseh prihodkov pa predstavljajo prihodki ustvarjeni s šolninami za izvajanje izrednega študija.
Preostanek deleža 11 % vseh prihodkov se razporedi na vse ostale vire.
Največji delež odhodkov predstavljajo na UP PEF odhodki za redni študij, in sicer kar 64 % vseh
odhodkov, izvajanja izrednega študija pa prispeva 26 % 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 približno isti višini kot je iz tega naslova prejela sredstev.
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Tabela 10: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2018
dejavnosti
Vir sredstev
Javna služba skupaj
MIZŠ
ARRS, TIA, JAPTI, JAK

Prihodki v EUR

in struktura prihodkov tržne

Odhodki v EUR

Vrednost

Delež v %

Vrednost

Delež v %

4.281.706,32
2.371.206,41

99,00
55,00

4.270.117,83
2.732.832,85

99,00
64,00

14.706,83

0,00

14.706,83

0,00

Druga ministrstva

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

357.495,80

8,00

357.495,80

8,00

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

1.479.670,28

34,00

1.106.719,35

26,00

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

57.863,00

1,00

57.863,00

1,00

264,00

0,00

36.267,80

1,00

32.231,92

1,00

4.317.974,12

100,00

4.302.349,75

100,00

Občinski proračunski viri

Drugi viri
Trg
Skupaj

54

0,00

Tabela 49: Sredstva od prodaje blaga na trgu
Prihodki v
EUR

Vir sredstev

33.017,80

Delež v
%
91,00

0,00

0,00

Vrednost
Prihodki od intelektualnih storitev

Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja
Drugo
Skupaj:

3.250,00

9,00

36.267,80

100,00

Prihodki s trga so bili ustvarjeni s prihodki od prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne
založbe, kotizacij za 14. Mednarodni znanstveni sestanek Inovativno poučevanje in učenje, kotizacij
za VII. Mednarodnem kongresu Mediteraneo senza handicap - Socialna prepoznavnost oseb s
posebnimi potrebami v dobi tehnologije in kotizacij Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.
Največ prihodkov nad odhodki je UP PEF dosegla z izvajanjem izrednega študija, in sicer v višini
372.950,93 EUR. S tem presežkom je UP PEF pokrila negativne presežke na rednem študiju v višini
357.590,56 EUR.
UP PEF je v letu 2018 je zabeležila presežek odhodkov nad prihodki iz tržne dejavnosti v višini
4.035,88 EUR.
Tabela 50: vir nastanka presežka prihodkov/odhodkov (pred ddpo)
Vir
Presežek prihodkov/odhodkov javna služba
Študijska dejavnost - redni študij
Študijska dejavnost - izredni študij

Znesek
15.624,37
357.590,56
372.950,93

Znanstveno raziskovalna dejavnost
Prihodki od zavarovalnice
Presežek prihodkov/odhodkov tržna dejavnost
Skupaj:

264,00

15.624,37

Presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo znaša za UP PEF 15.624,37 EUR, katerega
sestava je razvidna iz Tabele 11. Največ prihodkov nad odhodki je bilo ustvarjenih iz naslova izvajanja

RAČUNOVODSKO POROČILO

UP PEF – LETNO POROČILO ZA LETO 2018

55

študijske dejavnosti – izrednega študija, in sicer 372.950,93 EUR, iz naslova izvajanja študijske
dejavnosti – rednega študija pa je ustvarila skupno -357.590,56 EUR odhodkov nad prihodki.
Tabela 51: Razporeditev presežka prihodkov (po obdavčitvi)
Razporeditev presežka

Znesek

Izvajanje in razvoj dejavnosti članice

0,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje

0,00

Oprema

0,00

Nerazporejeno

15.624,37

Skupaj:

15.624,37

UP PEF bi v letu 2018 lahko imela obdavčitev davka od dobička pravnih oseb. Počakati pa je
potrebno še končni obračun DDPO za Univerzo na Primorskem.
Na UP PEF je delež plač v celotnih odhodkih 77,48 %, 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 2018 so znašali prihodki na zaposlenega 47.628,22 EUR, v letu 2017 pa je znašalo isto
povprečje 46.969,88 EUR, kar pomeni, da je v letu 2018 za 658,34 EUR stroškov manj na
zaposlenega, oz. 1,39 % manj kot v letu 2017. V letu 2018 so odhodki na zaposlenega znašali
47.455,88 EUR, medtem ko so leta 2017 znašali 44.592,42 EUR, to je EUR več oz. 6,42 % več glede
na leto 2017.
Tudi stroški dela na zaposlenega so se v primerjavi z letom 2016 zvišali za 1.908,66 EUR oz. 5,47 %.
Razvidno je, da se dejanski strošek plač glede na preteklo leto 2017 povišal za 13,84 %. Število
zaposlenih izračunano iz povprečnih delovnih ur pa je v letu 2018 naraslo v primerjavi z letom 2017 za
6 oseb.
Povprečna letna plača na zaposlenega znaša v letu 2018 na UP PEF 36.771,30 EUR, kar je mesečno
3.064,28 EUR.
Tabela 52: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Naziv kazalnika

2018

2017

Opomba

Celotni prihodki na zaposlenega

v EUR

47.628,22

46.970,00

AOP 870/894

Celotni odhodki na zaposlenega

v EUR

47.455,88

44.592,00

AOP 888/894

Stroški dela na zaposlenega

v EUR

36.771,30

34.863,00

AOP 875/894

%

77,49

78,18

Delež stroškov dela v celotnih
odhodkih

AOP 875/887

Prihodki UP PEF so se v letu 2018 glede na leto 2017 povišali za 9,44 %, povprečno število
zaposlenih v celem letu se je z 84 iz leta 2017 povečalo na 90 v letu 2018.
9.2.3

IZKAZ PRIHODKOV
DENARNEGA TOKA

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

UPORABNIKOV

PO

NAČELU

Tabela 53: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku
Št.

Realizacija 2018

Finančni načrt 2018

Indeks 18/ FN18

SKUPAJ PRIHODKI

4.349.811,48

0,00

0,00

Prihodki za izvajanje javne službe

4.322.655,14

0,00

27.156,34

0,00

Naziv

I
1
2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

II.

SKUPAJ ODHODKI

4.281.153,31

1

Odhodki za izvajanje javne službe

4.246.910,48

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

34.242,83

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

68.658,17

0,00

0,00

Presežek prihodkov javne službe

75.744,66

0,00

0,00

Presežek prihodkov na trgu

-7.086,49

0,00

0,00

IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)

X/1

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572)

0,00

56
0,00

68.658,17

0,00

0,00

UP PEF je imela v letu 2018 za 4.349.811,48 EUR vseh prihodkov po denarnem toku. Primerjava z
isto postavko v Finančnem načrtu za leto 2018 je nemogoča, saj so bili podatki v Finančnem načrtu za
leto 2018 podani na ravni celotne UP in ne po posameznih članicah univerze. Zato ta primerjava tudi
za vse ostale postavke povzetka izkaza ni možna.
Prihodki s trga so v letu 2018 znašali 27.156,34 EUR, v letu 2017 34.242,83 EUR.
Prejeta sredstva od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije so bila v letu
2018 2.371.010,68 EUR, to je 9,81 % več kot v letu 2017, ko so znašala 2.159.112 EUR.
Celotni odhodki UP PEF so v letu 2018 znašali po denarnem toku 4.281.153,31 EUR, v letu 2017
3.702.098 EUR.
Odhodki po viru financiranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije so
znašali v letu 2018 na UP PEF 2.875.216,43 EUR, kar je za 14,73 % več kot v letu 2017.
UP PEF je v letu 2018 na trgu ustvarila za 34.242,83 EUR odhodkov. V letu 2017 pa 20.283,00 EUR.
V letu 2018 je bilo ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki v višini 68.658,17 EUR, v preteklem
letu pa 305.750 EUR.
Tabela 54: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2018 po virih financiranja

Vir

Javna
služba
skupaj
MIZS
ARRS,
SPIRIT,
JAK
Druga ministrstva
Občinski
proračunski viri
Sredstva
iz
državnega
proračuna
iz
sredstev
proračuna EU
Cenik
storitev
univerze: sredstva
od prodaje blaga
in
storitev
iz
naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7.
OP, Cmepius in
drugi projekti iz
pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Odhodki

Razlika med
prihodki in odhodki

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

4.322.655,14

4.246.910,48

75.744,66

98,20

99,40

99,20

404

2.371.010,68

2.875.216,43

-504.205,75

121,30

54,50

67,20

404

12.262,49

11.927,13

335,36

97,30

0,30

0,30

404

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

407

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

419

217.367,28

294.905,24

-77.537,96

135,70

5,00

6,90

421

1.656.680,90

976.947,06

679.733,84

59,00

38,10

22,80

429

64.569,79

87.914,62

-23.344,83

136,20

1,50

2,10

Oznaka AOP
za prihodke

Prihodki

402

Sestava
Sestava
prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)

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

264,00

0,00

264,00

0,00

0,00

0,00

27.156,34

34.242,83

-7.086,49

126,10

0,60

0,80

401

4.349.811,48

4.281.153,31

68.658,17

98,40

100,00

100,00

V tabeli je ponazorjeno, kateri viri financiranja na UP PEF izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki
ali obratno.
Vsi viri, izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki so ARRS 335,36 EUR, Občinski proračunski viri
500,00 EUR, Cenik storitev 679.733,84 EUR ter drugi viri 264,00 EUR. Viri, ki izkazujejo presežek
odhodkov nad prihodki, pa so MIZŠ -504.205,75 EUR, Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
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proračuna EU -77.537,96 EUR, Ostala sredstva iz proračuna EU -23.344,83 EUR in trg -7.086,49
EUR.
Tabela 48/1:Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost

Indeks

Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija
ZGD)

0,00

-

Prihodki od javnega sektorja v
Sloveniji

24.406,34

89,87

Prihodki od najemnin za poslovne
in druge prostore

0,00

-

Prihodki od gospodarskih družb iz
tujine

0,00

-

Drugi prihodki iz mednarodnih
projektov

0,00

-

Drugo:

2.750,00

10,13

Skupaj:

27.156,34

100,00

Zgornja tabela prikazuje, koliko so znašali prilivi po ustvarjenih prihodkih na trgu v letu 2018.
Prihodki s trga so bili ustvarjeni s prihodki od prodaje učbenikov in monografij preko Univerzitetne
založbe, kotizacij za 14. Mednarodni znanstveni sestanek Inovativno poučevanje in učenje, kotizacij
za VII. Mednarodnem kongresu Mediteraneo senza handicap - Socialna prepoznavnost oseb s
posebnimi potrebami v dobi tehnologije in kotizacij Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.
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9.2.4

IZKAZ PRIHODKOV
DEJAVNOSTI

IN

ODHODKOV

DOLOČENIH

UPORABNIKOV

PO

58
VRSTAH

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 2018 znašali 4.281.706,32 EUR, odhodki pa 4.270.117,83 EUR,
medtem ko so prihodki iz tržne dejavnosti znašali 36.267,80 EUR, odhodki pa 32.231,92 EUR.
9.2.5 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 2018 ni izplačala in tudi v letu 2019 ne bo izplačala delovne uspešnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu.
9.2.6 POROČILO POSEBNEGA DELA
UP PEF je v letu 2018 prejela skupno za 8,53 % več prilivov glede na leto 2017.
Tako kot že v letu 2017 je tudi v letu 2018 pretežni del prejetih sredstev s strani MIZŠ ter po Ceniku
storitev od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Razvidno je, da je UP PEF
prejela glede na leto 2017 9,81 % več nakazanih sredstev s strani ministrstva, po Ceniku storitev od
prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe pa 7,83 % več glede na leto 2017.
Prav tako je bilo v letu 2017 za 53,11 % manj nakazanih sredstev s strani ARRS kot jih je bilo v
preteklem letu. Več sredstev je UP PEF glede na leto 2017 prejela tudi s trga. Iz Drugih virov pa za
92,69 % manj glede na leto 2017.
V letu 2018 je bilo za 5,62 % manj prilivov iz »Sredstev iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU«. V letu 2018 je bilo teh sredstev 217.367,28 EUR.
»Ostala sredstva iz proračuna EU« pa so bila v letu 2018 nakazana v višini 64.569,79 EUR, v letu
2017 pa 38.739 EUR.
Tabela 55: Vsa prejeta sredstva po virih financiranja v letih 2018 in 2017 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
Ostala sredstva iz proračuna EU
Drugi viri
Trg: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Skupaj:

2018

2017

Indeks 18/17

2.371.010,68

2.159.112,00

109,81

12.262,49

26.153,00

46,89

0,00

0,00

-

500,00

0,00

-

217.367,28

230.304,00

94,38

1.656.680,90

1.536.322,00

107,83

64.569,79

38.739,00

166,68

264,00

3.612,00

7,31

27.156,34

13.606,00

199,59

4.349.811,48

4.007.848,00

108,53

Tabela 49/1: Pregled alociranja prispevka za skupne naloge za leto 2018
Bilančni tok

Denarni tok

MIZŠ (študijska dejavnost, ustanoviteljska sred.)

0,00

0,00

Javne agencije (ARRS, TIA, JAK, JAPTI)

0,00

0,00

Druga ministrstva

0,00

0,00

Občinski proračunski viri

0,00

0,00

Vir
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Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0,00

0,00

115.440,00

115.440,00

Ostala sredstva iz proračuna EU

0,00

0,00

Drugi viri

0,00

0,00

Trg: sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

0,00

0,00

115.440,00

115.440,00

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

Skupaj:
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Iz zgornje tabele je razvidno, iz katerih virov je UP PEF v letu 2018 financirala prispevek za skupne
naloge UP. Prispevek za skupne naloge je v letu 2018 znašal skupno 115.440 EUR. V letu 2018 je
celoten znesek krila iz vira Cenik storitev UP.
9.2.6.1 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
V tem poglavju pojasnjujemo razrez prihodkov in odhodkov opredeljen v Posebnem delu Finančnega
poročila za leto 2018, ki je pripravljen po načelu denarnega toka. V skladu s tem načelom so podane
tudi obrazložitve v nadaljevanju.
1. Študijska dejavnost
UP PEF je v letu 2018 prejela proračunska sredstva v skupni višini 2.371.010,68 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 35/17). Prejeti
znesek s strani MIZŠ je znašal 2.194.427,36 EUR.
V Tabeli 17 so prikazana sredstva MIZŠ v letih 2018 in 2017 z indeksi ter primerjavo s Finančnim
načrtom za leto 2018, ki pa ni možna, ker so bili podatki za Finančni načrt 2018 zbrani na ravni cele
UP. Iz tabele je razvidno, da so prejeta sredstva s strani MIZŠ v letu 2018 višja glede na leto 2017 za
9,92 %. Po Uredbi je UP PEF za študijsko dejavnost prejela v letu 2017 2.194.427,36 EUR za
dodiplomske študijske programe 1. stopnje (redni študij) 1.584.338,98 EUR in za podiplomske
magistrske študijske programe 2. stopnje (redni študij) 610.088,38 EUR, skupno 2.194.427,36 EUR.
33.441,29 EUR je UP PEF prejela iz financiranja doktorskih študentov na 3. stopnji. S prilivom so se
študentom zaprle terjatve, ki so jih imeli do UP PEF.
V višini 142.865,57 EUR so v posebnem delu prikazana sredstva za ESS projekte, ki so 80% kriti iz
EU preko proračuna Slovenije ter 20% iz sredstev MIZŠ.
Prihodki za delno financiranje posodobitvenih programov so znašali v letu 2018 276,00 EUR.
2. Obštudijska dejavnost
UP PEF v letu 2018 ni prejela proračunskih sredstev za izvajanje obštudijskih dejavnosti.
3. Investicije in investicijsko vzdrževanje
UP PEF v letu 2018 ni prejela s strani MIZŠ sredstev za investicijsko vzdrževanje.
4. Razvojne naloge
UP PEF v letu 2018 ni prejela sredstev za razvojne naloge.
5. Raziskovalna in razvojna dejavnost
Z ARRS je UP PEF prejela sredstva v skupni višini 12.262,49 EUR za naslednje namene:
Za raziskovalne programe ARRS in sicer za temeljne oziroma aplikativne raziskovalne programe:
‐

Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega VŽU

4.918,02 EUR.

Ciljne raziskovalne programe:
‐

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol

UP PEF je z JAK prejela:
Sredstva po kolektivni pogodbi in premij KDPZ za projekte ARRS

4.860,00 EUR.
758,70 EUR.
1.725,77 EUR.
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Pri raziskovalni dejavnosti pa UP PEF v letu 2018 opaža večje prihodke od odhodkov, saj je UP PEF v
letu 2018 prejela nakazila sredstev za stroške, ki so na projektih nastajali v preteklih obdobjih, oziroma
bodo nastali v letu 2019.
6. Univerzitetna knjižnica Maribor, VII. Nacionalno pomembne naloge, VIII. Študentski
domovi
Za navedene namene UP PEF ne prejema sredstev.
7. Drugo
Za navedene namene UP PEF ni prejela sredstev.
Tabela 56: Prejeta sredstva mizš v letih 2018 in 2017 z indeksi in primerjava z rebalansom fn
2018
Namen

2018

2017

Indeks
18/17

Sredstva po Uredbi za študijsko dejavnost in
2.194.427,36 2.063.230,00
inštituta (UP IAM, UP ZRS)

106,36

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

128,13

33.441,29

26.100,00

Sredstva za interesno dejavnost študentov VŠ

0,00

Sredstva za nacionalno pomembne naloge
(skrb za slovenščino)

0,00

Sredstva za nakup opreme povezane
izvajanjem pedagoške dejavnosti

0,00

z

Sredstva za investicije v VŠ

0,00

Sredstva za investicije v ŠD

0,00

Sredstva po razpisih

0,00

Sredstva za sofinanc. pisarne za prenos
tehnologij

0,00

Sredstva za raziskovalno dejavnost

143.142,03

67.761,00

0,00

Sredstva za sofinanciranje dela pisarne ŠD

0,00

Posodobitveni programi
Skupaj prejeta sredstva MIZŠ:

Indeks
18/17

211,25

Sredstva za Univerzitetno knjižnico

Sredstva za interesno dejavnost študentov ŠD

FN 2018

0,00
276,46

2.021,00

2.371.010,68 2.157.091,00

13,68
0,00

109,92

UP PEF je v letu 2018 prejela za študijsko dejavnost 2.194.427,36 EUR sredstev, ki jih je namenila
izvajanju študijskih programov 1. in 2. stopnje na rednem študiju.
33.441,29 EUR je prejela od MIZŠ za financiranje šolnin študentov 3. stopnje.
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
 jubilejne nagrade
izdatke za blago in storitve
od tega:
 izdatki za blago in storitve IRD
 avtorske in podjemne pogodbe

1.610.124,91 EUR,
252.765,68 EUR,
171.502,28 EUR,
46.093,96 EUR,
74.955,90 EUR,
50.435,79 EUR,
0 EUR,
16,63 EUR,
174.121,75 EUR,
19.338,77 EUR,
20.324,04 EUR.

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

plače in pokojninsko zavarovanje
prispevki na plače
drugi osebni prejemki iz zaposlitve
izdatki za blago in storitve
od tega:
 avtorske in podjemne pogodbe
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384.401,26 EUR,
61.091,34EUR,
42.933,40 EUR,
104.819,29 EUR,
15.436,23 EUR.

Iz izkaza posebnega dela in primerjave s preteklim letom je razvidno, da je UP PEF tudi za leto 2018
na vseh stroškovnih postavkah porabila več sredstev glede na preteklo leto. Za izvajanje redne
študijske dejavnosti na 1. in 2. stopnji je porabila 14,60 % več oziroma 356.954,94 EUR več glede na
preteklo leto. Za izvajanje študijskih programov 1. in 2. stopnje je prejela za 607.332,55 EUR premalo
sredstev.
Tabela 57: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev
Vir

Realizacija
2018

Realizacija
2017

FN 2018

Indeks
2018/2017

Indeks
2018/reb.
FN 18

MIZŠ
Prihodki

2.371.010,68 2.159.112,00

109,81

#DEL/0!

Odhodki

2.875.216,43 2.505.935,00

114,74

#DEL/0!

Razlika

-504.205,75

-346.823,00

145,38

#DEL/0!

Prihodki

12.262,49

26.153,00

46,89

#DEL/0!

Odhodki

11.927,13

8.074,00

147,72

#DEL/0!

Razlika

335,36

18.079,00

1,85

#DEL/0!

107,90

#DEL/0!

117,33

#DEL/0!

90,23

#DEL/0!

108,53

#DEL/0!

115,64

#DEL/0!

22,46

#DEL/0!

0,00

ARRS, SPIRIT, JAK

0,00

DRUGI VIRI (vsi viri brez MIZŠ, ARRS, SPIRIT, JAK)
Prihodki

1.966.538,31 1.822.583,00

Odhodki

1.394.009,75 1.188.089,00

Razlika

572.528,56

634.494,00

0,00

SKUPAJ
Prihodki

4.349.811,48 4.007.848,00

Odhodki

4.281.153,31 3.702.098,00

Razlika

68.658,17

305.750,00

0,00

Prihodki z MIZŠ so bili v letu 2018 2.371.010,68 EUR in so bili v primerjavi s preteklim letom 9,81 %
višji.
Odhodki z MIZŠ so v letu 2018 za 14,74 % višji glede na odhodke v letu 2017.
Presežek odhodkov nad prihodki je bil v letu 2018 za 45,38 % višji glede na leto 2017.
Prihodki z ARRS so bili v letu 2018 za 53,11 % nižji glede na leto 2017. Odhodki v letu 2018 z ARRS
so bili 47,72 % višji. Presežek prihodkov nad odhodki je bil v letu 2018 335,36 EUR v primerjavi s
tistim iz leta 2017, ki je znašal 18.079,00 EUR.
Prihodki iz drugih virov (to je seštevek vseh stolpcev v tabeli Posebni del od Druga ministrstva do Trg)
so bili v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 za 7,90 % višji. Odhodki iz vseh virov skupaj so bili za
17,33 % višji glede na leto 2017. Presežek prihodkov nad odhodki pa 9,77 % nižji glede na preteklo
leto.
Tabela 58: Pregled prihodkov in odhodkov razvojno raziskovalne dejavnosti po proračunskih
virih
Realizacija
2018

Realizacija
2017

Indeks
18/17

Prihodki

142.865,57

67.761,00

210,84

Odhodki

67.003,61

61.130,00

109,61

Vir
MIZŠ
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Razlika

75.861,96

6.631,00

Prihodki

12.262,49

26.153,00

46,89

Odhodki

11.927,13

8.074,00

147,72

Razlika

335,36

18.079,00
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ARRS, SPIRIT, JAK

DRUGA MINISTRSTVA
Prihodki

0,00

0,00

#DEL/0!

Odhodki

0,00

0,00

#DEL/0!

Razlika

0,00

0,00

Prihodki

0,00

0,00

#DEL/0!

Odhodki

0,00

0,00

#DEL/0!

Razlika

0,00

0,00

OBČINSKI PRORAČUNSKI VIRI

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EU
Prihodki

192.661,52

227.944,00

84,52

Odhodki

270.199,48

200.197,00

134,97

Razlika

-77.537,96

27.747,00

S strani MIZŠ je UP PEF prejela sredstva za financiranje 20% dela nacionalnih ESS projektov v višini
142.865,57 EUR. Odhodki pa so bili v višini 67.003,61 EUR.
Projekti, ki so upoštevani v postavki so:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

NA-MA POTI Naravoslovna matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost,
KAUČ za kakovost slovenskih učbenikov,
IKT Pedagoški študijski programi,
SKUM-Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo,
InoTeZ-Inovativno s tehnologijo do znanja,
PODVIG-Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah,
MONGŠA-Kriteriji zdravega športnega udejstvovanja,
ŠIPK TALENTI-Odkrivanje in razvoj otrokovih talentov na predšolski in šolski stopnji,
ŠIPK PEVCI-Prispevek pevskega zbora h kulturni družbeni koristi regije,
ŠIPK TROJICA-Razvojni projekt ustanovitve inkluzivnega parka Trojica,
Mobilnost visokošolskih učiteljev,
Jeziki štejejo.

Z ARRS je UP PEF prejela sredstva v skupni višini 12.262,49 EUR za naslednje namene:
Za raziskovalne programe ARRS in sicer za temeljne oziroma aplikativne raziskovalne programe:
‐

Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega VŽU

4.918,02 EUR.

Ciljne raziskovalne programe:
‐

Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol

UP PEF je z JAK prejela:
Sredstva po kolektivni pogodbi in premij KDPZ za projekte ARRS

4.860,00 EUR.
758,70 EUR.
1.725,77 EUR.

V letu 2018 je vidno občuten porast prihodkov in odhodkov za projekte financirane iz sredstev
državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
Zabeleženi so prihodki v višini 217.367,28 EUR in odhodki v višini 294.905,24 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki v višini -77.537,96 EUR.
Prihodke in odhodke iz tega vira ustvarjajo Nacionalni projekti ESS, ki so delno v višini 80% financirani
iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
Ti nacionalni projekti so upoštevani v postavki.
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NA-MA POTI Naravoslovna matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost,
KAUČ za kakovost slovenskih učbenikov,
IKT Pedagoški študijski programi,
SKUM-Razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo,
InoTeZ-Inovativno s tehnologijo do znanja,
PODVIG-Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med
izobraževanjem in okoljem v gimnazijah,
MONGŠA-Kriteriji zdravega športnega udejstvovanja,
ŠIPK TALENTI-Odkrivanje in razvoj otrokovih talentov na predšolski in šolski stopnji,
ŠIPK PEVCI-Prispevek pevskega zbora h kulturni družbeni koristi regije,
ŠIPK TROJICA-Razvojni projekt ustanovitve inkluzivnega parka Trojica,
Mobilnost visokošolskih učiteljev,
Jeziki štejejo.

Mednarodni projekti, ki so v posebnem delu prikazani kot Ostala sredstva iz proračuna EU.
‐
‐
‐
‐

MHEEB,
R.E.C. Relational and emotional competences at school,
JOB TO STAY-Sustainavle Integration of Low-skilled Refugees into the Tourism Labour Market,
PedPack – Pedagogy and Practice

Prihodki iz tega naslova so znašali v letu 2018 64.569,79 EUR, odhodki pa 87.914,62 EUR.
Tabela 59: Pregled varčevalnih ukrepov

Ukrep

SKUPAJ učinek vseh varčevalnih ukrepov
Ukrepi po ZUJF IN ZIPRS:

Ocena
realiziranega
Obrazložitev
učinka v
ukrepa
EUR v letu
2018
50.637,86
0,00

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi
Povračila stroškov v zvezi z delom
Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
Omejitev študentskega dela
Nižji stroški storitev
Nižji stroški materiala
Drugo
Drugi sprejeti varčevalni ukrepi

50.637,86

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi
Povračila stroškov v zvezi z delom
Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

32.849,86

Omejitev študentskega dela

17.278,23

Nižji stroški storitev
Nižji stroški materiala
Nadurno delo
Učinki sanacijskih ukrepov

509,77
0,00

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi
Povračila stroškov v zvezi z delom
Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
Omejitev študentskega dela
Nižji stroški storitev
Nižji stroški materiala
Drugo
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Obrazložitev ukrepov:
Na podlagi sanacijski in varčevalnih ukrepov na UP je UP PEF znižala nekatere stroške. Znižali so se
stroški študentskega dela v bilančni postavki OT IPO skupnem znesku 17.278,23 EUR glede na leto
2017 za 28,46%. Z omejitvijo sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, je UP PEF privarčevala
32.849,86 EUR oz. 14,29 % glede na leto 2017. Iz naslova postavke nadurnega dela je UP PEF v
primerjavi z letom 2017 privarčevala 509,77 EUR oz. se je ta postavka glede na preteklo leta
zmanjšala za 4,97 %.
9.2.6.2 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
UP PEF je v letu 2018 prejela sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti v višini 500,00 EUR s strani
Mestne občine Koper za namen VII. Mednarodnega kongresa Mediteraneo senza handicap - socialna
prepoznavnost oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije.
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9.2.7 DRUGO
9.2.7.1 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 2018 ni imela izplačil na podlagi sodnih ali drugih odločb ali izvensodnih poravnav.
9.2.7.2 PREDLOG INVENTURNIH KOMISIJ ZA ODPIS
Vsa dokumentaciji v zvezi z odpisi je v Popisnem elaboratu UP PEF za leto 2018.
9.2.7.3 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena v Letnem poročilu UP PEF.
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9.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI
‐

Bilanca stanja z obveznimi prilogami

‐

Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del)

‐

Druge priloge

Računovodsko poročilo se nahaja v poglavju 16. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
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10. NASTANEK
MOREBITNIH
NEDOPUSTNIH
ALI
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
DELA
Pri izvajanju Programa dela UP PEF za leto 2018 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic
izvedenih nalog, saj nedoseganje zastavljenih ciljev ni pomenilo nastanka nepričakovanih posledic
ampak le manjši obseg doseganja zastavljenih ciljev.
UP PEF v letu 2018 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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11. 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 2018 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 2018 uspešna na področju izobraževalne dejavnosti in vseživljenjskega
učenja. Tako še naprej izvaja akreditirane študijske programe vseh stopenj in študijske programe za
izpopolnjevanje. V zadnjih študijskih letih UP PEF beleži povečanje števila študentov, in sicer
predvsem na podiplomskih študijskih programih. Na večini dodiplomskih študijskih programih prihaja
do omejitev vpisa. UP PEF je v letu 2018 v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje za
kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (INOVUP) za zaposlene v visokem šolstvu
izvedla cikel usposabljanj s področja visokošolske didaktike, poleg tega je organizirala tudi več
delavnic, seminarjev in tečajev ter tri znanstvene sestanke, dva z mednarodno udeležbo.
Na področju raziskovalne in razvoje dejavnosti je bila UP PEF tudi v letu 2018 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-izobraževalnimi zavodi). 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 2018 je UP PEF realizirala
tudi večino kazalnikov raziskovalne uspešnosti kot so na primer število Sicris točk, število citatov in
število objavljenih znanstvih člankov. Prav tako je bila v letu 2018 povečana založniška dejavnost.
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.
V letu 2018 je Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF izvajala knjižnično dejavnost v skladu
z načrtovanimi aktivnostmi in v okviru opisa knjižnične dejavnosti. Skupna visokošolska knjižnica UP
FM in UP PEF pa je v letu 2018 sodelovala tudi v vseh aktivnostih delovanja Univerzitetne knjižnice
UP (v nadaljevanju UP UK).
Umetniška dejavnost UP PEF je prepoznana znotraj univerzitetnega prostora in širše. Umetniško
snovanje in poustvarjanje je še posebej uspešno na področjih uprizoritvene, vizualne in glasbene
umetnosti. Umetniški dogodki v letu 2018 so bili izvedeni v okviru ArtPEF-a, Centra za umetnost in
oblikovanje UP PEF in projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
(SKUM, www.skum.si). Posebej izstopajo umetniški dogodki na področjih lutkarstva, zborovskega
petja in instrumentalnega izvajanja ter slikarstva. Umetniški dosežki študentov UP PEF pod
mentorstvo visokošolskih učiteljev nastajajo predvsem pri obveznih in izbirnih predmetih na študijskih
programih za izobraževanje bodočih učiteljev in vzgojiteljev ter v okviru obštudijskih dejavnosti.
Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP PEF v letu 2018 nadaljevala z izvajanjem različnih
aktivnosti, ki so bile izvedele že v preteklih letih (izvedba študentske ankete, izvedba ankete o
zadovoljstvu zaposlenih, spodbujanje izobraževanja zaposlenih, aktivnosti povezane s tutorskim
sistemom, priprava samoevalvacijskega poročila za področje izobraževalne dejavnosti, evidentiranje
in nagrajevanje dosežkov študentov ter zaposlenih in tako dalje).
Na področju kadrovske politike in zaposlovanja je bila UP PEF tudi v letu 2018 uspešna, saj je izvajala
aktivno politiko zaposlovanja skladno z Letnim programom dela UP PEF za leto 2018. V letu 2018 je
število zaposlenih poraslo z 111 na 112 oseb, število zaposlenih v FTE pa s 94,53 FTE na 94,56 FTE,
kar predstavlja manj kot 1 % porast števila zaposlenih v osebah in v FTE. V skladu z navedenim je
opaziti izjemno majhno rast zaposlitev oz. obremenitve v primerjavi z načrtovano in izvedeno v skladu
z Letnim programom dela UP PEF za leto 2018. Med visokošolskimi učitelji in sodelavci je bilo število
zaposlenih nespremenjeno, opaziti je le izjemno majhno povečanje obremenitev. Navedeno dejstvo je
pozitivno, saj UP PEF strmi k povečanju števila zaposlenih za polni delovni čas oziroma z večjo
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obremenitvijo in zmanjšanju deleža zaposlenih za delovni čas krajši od polnega oziroma z manjšo
delovno obremenitvijo. Povečalo se je število dobljenih projektov in s tem raziskovalcev, ki so aktivno
vključeni v njihovo realizacijo, kar vpliva na povečanje FTE v plačni skupini H. Povečanje števila
zaposlenih in obremenitev je opaziti v plačni skupini B - vodstvena delovna mesta, saj je UP PEF
zaposlila svetovalca dekana. Kar se tiče zaposlenih v strokovnih službah ni opaziti spremembe v
številu zaposlenih.
Pri zaposlovanju pedagoškega kadra je UP PEF izkoristila vse možnosti za čim večjo obremenitev
pedagoških delavcev, ki imajo že 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 pa je kljub temu nekoliko manjša od planirane.
UP PEF je na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v letu 2018 v letu
2018 sodelovala pri aktivnostih za prenovo prostorov stare Srednje tehniške šole Koper s pripadajočo
telovadnico, v okviru katerih bo UP PEF pridobila v izključno rabo ali souporabo nekatere predavalnice
ter telovadnico. Na področju investicijskega vzdrževanja sta bila realizirana posega celovite sanacije
talnih oblog v dveh predavalnicah v pritličju stavbe ter obeh glasbenih predavalnicah. Poleg tega je
bila nabavljena oprema za različne namene predvsem iz lastnih virov pa tudi iz sredstev dveh
raziskovalnih projektov. Namenskih proračunskih sredstev za namen nabave opreme sicer ni bilo na
razpolago.
UP PEF v letu 2018 po Izkazu prihodkov določenih uporabnikov po načelu bilančnega toka ustvarila
4.317.974,12 EUR vseh prihodkov in za 4.302.349,75 EUR odhodkov. Tako je ustvarila presežek
prihodkov nad odhodki v višini 15.624,37 EUR. V primerjavi z letom 2017 je tako rezultat poslovanja
manj ugoden za 184.082,63 EUR.
Prihodki UP PEF so sestavljeni iz prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov s trga. Del, ki ga je
UP PEF ustvaril na trgu, je minimalen in je v letu 2018 v primerjavi z vsemi prihodki UP PEF
predstavljal 0,83 %. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 27.156,34 EUR, odhodki pa 32.231,92 EUR.
Na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov načelu denarnega toka so znašali vsi
prihodki UP PEF 4.349.811,48 EUR, vsi odhodki pa 4.281.153,31 EUR. Presežek prihodkov nad
odhodki je tako znašal 68.658,17 EUR. Vsi 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 2018 v
primerjavi z vsemi prihodki UP PEF znašal 0,63 %. Prihodki ustvarjeni na trgu znašajo 27.156,34
EUR, odhodki pa 34.242,83 EUR.
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12. 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
poglavju 16. ČLANICA V ŠTEVILKAH.
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13. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO
BILI DOSEŽENI
Kot smo navedli v predhodnih poglavjih UP PEF ocenjuje, da je v letu 2018 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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14. 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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15. IZVAJANJE
UKREPOV
ZAKONA
O
IZVRŠEVANJU
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 2019
15.1

IZVAJANJE ZIPRS1819

UP PEF je pri svojem delu upoštevala ukrepe določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019.
Podrobnejši podatki so razvidni iz poglavja 9. RAČUNOVODSKO POROČILO tega poročila.

15.2

IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV

UP PEF je v letu 2018 uspešno poslovala, pri čemer je ne glede na pozitivne poslovne rezultate
poskušala čim bolj racionalizirati svoje poslovanje.

15.3

IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV

UP PEF v letu 2018 ni izvajala sanacijskih ukrepov.
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16. ČLANICA V ŠTEVILKAH
Priloga 1: Organigram
Priloga 2: Kazalniki in podatki
Priloga 3: Poročilo Kadrovski načrt 2018
Priloga 4: Kadrovsko poročilo dodatno
Priloga 5: Poročilo Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2018
Priloga 5: Računovodsko poročilo
Priloga 6: Ocena notranjega nadzora javnih financ
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