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1 POSLANSTVO IN VIZIJA
Poslanstvo
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (v nadaljevanju: fakulteta) je
osrednja samostojna visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna
Slovenija, ki izobražuje, raziskuje in svetuje, zlasti na področju upravljanja in poslovanja
gospodarskih in negospodarskih subjektov ter informatike. Pri izvajanju teh dejavnosti povezuje
različne družbene vede: ekonomske in poslovne vede, pravne in organizacijske vede,
komunikologijo, psihologijo, sociologijo ter učenje tujih jezikov in informatike, saj želi
zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi
izobraževalnimi programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim
standardom, kakovostnimi visokošolskimi učitelji in sodelavci ter s sposobnimi in ambicioznimi
študenti, ki bodo znanje pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z aktivnim
sodelovanjem v izobraževalnem procesu.
Upoštevajoč navedene smernice delovanja, je poslanstvo fakultete usmerjeno v:
1. zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in visokega nivoja
vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije,
informatike, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov,
upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo informacijsko-upravljavskih sistemov,
2. razvoj stroke ter sodelovanje v znanstveno-raziskovalni dejavnosti,
3. dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju,
4. obogatitev okolja s kakovostno izobraženimi kadri,
5. podeljevanje strokovnega naslova diplomantom,
6. negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo
fakultete.
Vizija
Vizija fakultete je postati družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s
področja upravljanja, poslovanja in informatike v širšem geografskem prostoru s študijskimi
programi na vseh treh stopnjah izobraževanja.
Število zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in izvolitve v nazive
Na dan 31.12. 2020 je bilo na fakulteti zaposlenih šestnajst (31.12.2019 dvajset) oseb v obsegu
11,58 FTE (31.12.2019 14,65 FTE). Razliko gre pripisati prezaposlitvam na rektorat univerze,
odpovedi in upokojitev visokošolskih učiteljev ter zmanjšanju obsega zaposlitev v referatu za
študentske zadeve.
Trinajst oseb, v obsegu 9,88 FTE, je bilo zaposlenih za izvajanje javne službe v visokem šolstvu
(javna služba) - redne oblike študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih prve
stopnje, za katere je univerza pridobila koncesiji Republike Slovenije. Osem, 6,18 FTE, je bilo
visokošolskih učiteljev in sodelavcev (en redni in dva izredni profesorji, dva docenti, dva
predavatelja, in en visokošolski sodelavec – bibliotekar), pet, 3,70 FTE pa je bilo strokovnih
delavcev.
Tri osebe, v obsegu 1,70 FTE, so zaposleni za izvajanje dejavnosti fakultete, ki niso vezane na
javno službo in so bile plačani iz projektov in iz sredstev, ki jih fakulteta ustvarila s tržno
dejavnostjo.
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Izredna oblika študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje in na
magistrskem študijskem programu druge stopnje se izvaja na podlagi civilno pravnih pogodb.
Za izvedbo javne službe je bilo sklenjenih dvanajst civilno pravnih pogodb za delo v obsegu
3,47 FTE.
Izredna oblika študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje in na
magistrskem študijskem programu druge stopnje se izvaja na podlagi civilno pravnih pogodb.
V letu 2020 jih je bilo sklenjenih osem v obsegu 0,76 FTE.
V letu 2020 so bili izvedeni štirje postopki za izvolitev v naziv (dva docenta in dva predavatelja).
Na fakulteti je tako trenutno habilitiranih 21 visokošolskih učiteljev (dva redna profesorja, dva
izredna profesorja, sedem docentov, ostali so izvoljeni v naziv predavatelja)
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2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
2.1

Vrste in število študijskih programov

Fakulteta izvaja tri študijske programe, od tega dva na prvi stopnji in enega na drugi stopnji,
in sicer:
 na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Upravljanje in poslovanje
(okrajšava UP), prvikrat je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 18. 11. 2005,
NAKVIS pa mu je 10. 05. 2013 akreditacijo podaljšal. Le- ta je sedaj, skladno z novelo
Zakona o visokem šolstvu iz decembra 2016, de iure trajna, de facto pa vezana na
akreditacijo univerze; za izvedbo redne oblike študija je bila pridobljena koncesija
Republike Slovenije, študij se izvaja kot redni in izredni;
 na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Poslovna informatika, je bil
akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 11. 05. 2007; njegovo akreditacijo je NAKVIS
17. 04. 2014 podaljšal. Sedaj pa je, skladno z novelo Zakona o visokem šolstvu iz
decembra 2016, de iure trajna, de facto pa vezana na akreditacijo univerze; za izvedbo
redne oblike študija je bila pridobljena koncesija Republike Slovenije, študij se izvaja kot
redni in izredni;
 na drugi stopnji: magistrski študijski program Upravljanje in poslovanje1, prvikrat je bil
akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 09. 06. 2006; njegovo akreditacijo je NAKVIS
16. 10. 2014 podaljšal Skladno z novelo Zakona o visokem šolstvu iz decembra 2016, je
sedaj de iure trajna, de facto pa vezana na akreditacijo univerze; fakulteta izvaja samo
izredni študij.
2.2

Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov

Tabela 1: Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov
Vrsta programa
Upravljanje in poslovanje (UP) prva stopnja
Poslovna informatika (PI) prva stopnja
Upravljanje in poslovanje (UP) druga stopnja
SKUPAJ

Število vpisanih študentov
2020/2021
Redni
Izredni
98
25
27
0
0
10
125
35

Število diplomantov 2020
Redni
11
0
0
11

Izredni
3
0
3
6

Fakulteta je izvajala dva študijska programa prve stopnje: visokošolski strokovni študijski
program Upravljanje in poslovanje in visokošolski strokovni študijski program Poslovna
informatika ter en študijski program druge stopnje: magistrski študijski progam Upravljanje in
poslovanje. Prva dva je izvajala kot redni in izredni študij, drugega pa samo kot izredni študij.
Za izvedbo redne oblike študija ima fakulteta koncesiji Republike Slovenije.
Cilji s področja izvajanja študijske dejavnosti se glede na vrsto študija oz. način izvajanja
(redni/izredni) niso razlikovali. Izjemo predstavlja načrt vpisa, ki je bil realiziran, kot
prikazujeta tabeli v nadaljevanju.

Dne 23. 12. 2020 je bila na NAKVIS vložena sprememba študijskega programa, pri čemer se ime študijskega
programa Upravljanje in poslovanje spremeni v Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov.
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Tabela 2: Realizacija načrta vpisa v 1. letnik študija prve stopnje za redni študij (študijske
programe s koncesijo) in izredni študij v študijskem letu 2020/2021

Ime študijskega programa

Načrtovana sprememba glede na leto
2019/2020

Upravljanje in poslovanje
Poslovna informatika

Št. razpisanih mest se ne povečuje.
Št. razpisanih mest se ne povečuje.

Predvideno (realizirano) število
vpisanih študentov v 1. letniku v
študijskem letu 2020/2021
Redni
Izredni
80 (55 + 1V2)
40 (6 + 2V2)
32 (19 + 1V2)
20 (0)

V2 – ponovni vpis oz. podaljšanje zaradi covid-19

Obrazložitev razlik:

Glede na predhodno študijsko leto fakulteta ni spreminjala števila razpisanih mest za vpis v
1. letnik študija prve stopnje, tega ne načrtujemo niti za študijsko leto 2021/2022. Opažamo
namreč, da sedanje generacije rednih in izrednih študentov prepoznavajo fakulteto kot sodobno
institucijo z atraktivnimi interdisciplinarnimi študijskimi programi, ki jim omogočajo
pridobivanje in razvoj kompetenc, potrebnih za konkuriranje na trgu dela v 21. stoletju.
Analiza podatkov namreč kaže, da se na programih Upravljanje in poslovanje in Poslovna
informatika število prvič vpisanih študentov povečuje (57 % oz. 90 % rast glede na predhodno
študijsko leto). Raziskave v gospodarskih in negospodarskih subjektih tudi predvidevajo, da se
bodo pri delodajalcih pojavile potrebe po visoko izobraženi delovni sili, kar pomeni, da bo čedalje
več delovnih mest, za katere bo potrebna najmanj dokončana prva stopnja. O pomanjkanju
ustrezno izobraženega kadra s področij naših študijskih programov na lokalni ravni in tudi
ravni države kot celote pričajo tudi podatki raziskave Poklicni barometer 2020.

Tabela 3: Realizacija načrt vpisa v 1. letnik študija 2. stopnje za študijske programe brez
koncesije v študijskem letu 2020/2021

Ime študijskega programa

Načrtovana sprememba glede na leto
2019/2020

Upravljanje in poslovanje

Št. razpisanih mest se ne povečuje

Obrazložitev razlik:

Predvideno (realizirano) število
vpisanih študentov v 1. letniku v
študijskem letu 2020/2021
Redni
Izredni
/
30 (2)

Fakulteta za študijsko leto 2020/2021 ni spreminjala števila razpisanih mest za vpis v 1. letnik
študija druge stopnje, tega ne načrtujemo niti za študijsko leto 2021/2022. Raziskave namreč
kažejo, da bodo gospodarski in negospodarski subjekti za konkurenčnost v mednarodnem okolju
potrebovali vedno bolj izobraženo delovno silo. Slednja bo po trenutni zdravstveni in
gospodarski krizi še kako pomembna za hiter izhod iz krize. Pomena izobrazbe se zavedajo tudi
posamezniki, ki se kljub še vedno majhni spodbudi delodajalcev (delež sofinanciranja šolnine je
majhen) vedno pogosteje odločajo za študij na drugi stopnji. O pomanjkanju strokovnjakov na
področju računovodstva in revizije, oglaševanja in tudi razvoja kadrov pa priča tudi raziskava
trga dela Zavoda RS za zaposlovanje (Poklicni barometer 2020).
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3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Fakulteta ima eno (1) raziskovalno skupino – Inštitut za znanstvenoraziskovalno dejavnost
UNM FEI, v kateri deluje 11 raziskovalcev samostojno z izvajanjem različnih nalog manjšega
obsega (po financah in po času – krajšem od enega leta) po sprejetem načrtu
znanstvenoraziskovalnega dela in razvoja fakultete. Njihova raziskovalna področja so: pravo,
ekonomija (ekonomske vede, poslovne vede), upravne in organizacijske vede (management),
vzgoja in izobraževanje (pedagogika, andragogika), računalništvo, informatika, matematika in
komunikologija.
Načrtovali smo pet prijavljenih projektov, realizirali smo jih 15. Eden projekt smo prijavili v
okviru drugega odpiranja Po kreativni poti do znanja 2017/2020 in dva projekta v okviru
Študentski Inovativni projekti za družbeno korist za 2019/2020 (ŠIPK). Pod vodstvom UNM
FZV smo prijavili in dobili odobren aplikativni ARRS-projekt Vpliv integriranih kliničnih poti
na izide pacientov, komunikacijo in stroškovno učinkovitost: L7-2631. Prijavili smo in izvajamo
CRP-projekt Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti- V4-2008: in pod vodstvom
Biotehniške fakultete UL Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov - V4-2012. Skupaj z BF
UL smo prijavi in izvajamo tudi EIP-projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi
upravljanja govedorejske kmetije. V tem letu se nadaljuje projekt EIP-projekt Kroženje hranil,
organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu. Sodelovali smo pri prijavi šestih projektov,
ki pa niso bili odobreni (tabela 4).

Tabela 4: Projekti, prijavljeni in izvedeni v letu 2020
Zap.
št.
1.
2.
3.

Projekt
Vpliv integriranih kliničnih poti na izide pacientov,
komunikacijo in stroškovno učinkovitost: L7-2631:
Aplikativni raziskovalni projekt ARRS
Analiza pridelave in trženja proizvodov shem kakovosti -V4-2008: Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si
hrano za jutri«
Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov - V4-2012:
Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo si hrano za jutri«

4.

Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v
kmetijstvu

5.

Inovativni
okoljsko-podnebno
upravljanja govedorejske kmetije

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

naravnani

sistemi

Promocija preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb - ŠIPK
Lovilne mreže odpadkov – poslovna priložnost za čistejše
vodotoke - ŠIPK
Odpadna zdravila – ekološka in ekonomska priložnost PKP
Development of education programme for healthworkers
to obtain competences for empowering of informal
caregivers
Green enterprenership
Hyper-efficient
Prevention
of
Extremism
and
radicalisation
Development of financial literacy skills through
gamification in primary and secondary education

13.

Creation of calibration measurement and mapping reports
of equipment qualification

14.

Data analytics for market growth

15.

Bilateralnega projekt z Norvežani pod vodstvom Fakultete
za management UP
6

Razpisovalec

Status na dan
13. 1. 2021

ARRS

V teku.

ARRS, MKGP

V teku.

ARRS, MKGP

V teku.

MKGP, Evropski
kmetijski sklad za razvoj
podeželja
MKGP, Evropski
kmetijski sklad za razvoj
podeželja

V teku.
V teku.

ŠIPK

Končano.

ŠIPK

Končano.

PKP

Končano.

Erasmus +

Neodobren.

Jean Monet

Neodobren.

Erasmus + KA2

Neodobren.

Erasmus + KA2

Neodobren.

TETRAMAX 3rd Open
Call for Entrepreneurial
Technology
TETRAMAX 3rd Open
Call for Entrepreneurial
Technology
ARRS

Neodobren.
Neodobren.
V teku.
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V študijskem letu 2019/2020 smo skupaj z Alumni klubom izvedli pet okroglih miz, na katerih
je sodelovalo 15 uglednih strokovnjakov iz univerzitetnega prostora, gospodarstva in
negospodarstva iz Jugovzhodne regije in širše. V študijskem letu je bilo v pedagoški proces
vključenih dvanajst (12) strokovnjakov iz prakse, ki je predstavilo enajst (1) vsebin. Do konca
leta 2020 pa je znanje s študenti delil še en (1) strokovnjak.
Tvorno sodelovanje se nadaljuje z Območno obrtno zbornico Novo mesto, Območno obrtno
zbornico Sevnica, Območno obrtno zbornico Krško in Območno obrtno zbornico Idrija ter
GZDBK, kjer visokošolski učitelji in sodelavci nastopamo kot izvajalci in kot slušatelji. Prav
tako sta v letu 2020 izšli dve številki revije EB – Revija za ekonomske in poslovne vede/Journal
of Economic and Business Sciences, ki pokriva aktualne ekonomsko poslovne organizacijske
vsebine.

Tabela 5: Osebne bibliografije zaposlenih za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Kazalnik

Načrtovana vrednost kazalnika v
letu 2020

Raziskovalna uspešnost IZRD FEI
po metodologiji ARRS (točke za
1.400
družboslovje)
A1 ocena
3
Število izvedenih projektov
6
Število
izvirnih
znanstvenih
8
člankov, uvrščenih v Scopus, SSCI
Objavljeni znanstveni prispevek na
19
konferenci
Monografija
1
Učbenik z recenzijo
1
9
Število okroglih miz (na leto)
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev in strokovnjakov iz prakse
12
(na leto)
Izdaja Revije za ekonomske in
2
poslovne vede
Opomba: Seznam je bil pripravljen na podlagi izpisov iz baze SICRIS (12. 1. 2021).

Realizirano v letu 2020
999
2,66
8
8
28
0
1
5
15
2

Seznam v nadaljevanju prikazuje objavljene izvirne znanstvene članke v revijah, indeksiranih
v bazah SNIP in JCR v letu 2020 (Sicris, 12. 1. 2021):
1. LESKOVIC, Ljiljana, ERJAVEC, Karmen, LESKOVAR, Robert, VUKOVIČ, Goran. Burnout and
job satisfaction of healthcare workers in Slovenian nursing homes in rural areas during the
COVID-19 pandemic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, ISSN 1898-2263.
[Online ed.], 2020, vol.,128236,0,2.html, doi: 10.26444/aaem/128236. [COBISS.SI-ID 36341763],
[JCR, SNIP]; kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP;
2. GRIČAR, Sergej, SUGAR, Violeta, BOJNEC, Štefan. The missing link between wages and labour
productivity in tourism : evidence from Croatia and Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN
1331-677X, str. 1-22. doi: 10.1080/1331677X.2020.1804427. [COBISS.SI-ID 27456259],
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), MBP;
3. KLOPČIČ, Marija, SLOKAN, Polona, ERJAVEC, Karmen. Consumer preference for nutrition
and health claims : a multi-methodological approach. Food quality and preference, ISSN 09503293. [Print ed.], 2020, vol. 82, no. 103863, str. 1-10. doi: 10.1016/j.foodqual.2019.103863.
[COBISS.SI-ID 4343176]; kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP;
4. KRAMAR ZUPAN, Milena, ERJAVEC, Karmen. Kompetence in potrebe po izobraževanju
direktorjev slovenskih bolnišnic. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2020, letn. 35, št. 1, str.
114-131, [COBISS.SI-ID 514965623], [SNIP]; kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d);
5. DROVENIK ADAMEC, Tjaša, BLAŽIČ, Marjan, KOVAČIČ, Bojan. Influence of factors on the
development of outstanding musical talent: a case study. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392,
2020, letn. 35, št. 3/4, str. 54-70. [COBISS.SI-ID 44243459], [SNIP], kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev:
Scopus (d), MBP;
6. JUŽNIK ROTAR, Laura, KRSNIK, Sabina. Analysing the relationship between unemployment
benefits and unemployment duration. Society and economy, ISSN 1588-970X. [Online ed.], 2020,
7
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vol. 42, iss. 3, str. 280-297, ilustr., doi: 10.1556/204.2020.00009. [COBISS.SI-ID 29048067],
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP;
7. ERJAVEC, Karmen, ERJAVEC, Emil. The noble or sour wine: European Commissionʼ s
competing discourses on the main CAP reforms. Sociologia ruralis, ISSN 0038-0199. [Print ed.],
2020, vol. 60, no. 3, str. 661-679. doi: 10.1111/soru.12300. kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2);
uvrstitev: Scopus (d), SSCI;
8. RAC, Ilona, ERJAVEC, Karmen, ERJAVEC, Emil. Does the proposed CAP reform allow for a
paradigm shift towards a greener policy?. Spanish journal of agricultural research, ISSN 21719292, 2020, vol. 18, no. 3, str. 1-14, e0111, doi: 10.5424/sjar/2020183-16447. [COBISS.SI-ID
45076483], kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus.
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4 MEDNARODNO
SODELOVANJE
UČITELJEV IN ŠTUDENTOV

IN

MOBILNOST

VISOKOŠOLSKIH

Fakulteta ima Erasmus listino za visoko šolstvo, s čimer je dana osnova za mobilnost
visokošolskih učiteljev in študentov. V letu 2014 smo pridobili novo listino, ki velja za obdobje
2014–2 020.
Fakulteta svojo mednarodno dejavnost razvija s/z:
 vzpostavljanjem novih institucionalnih povezav s tujimi visokošolskimi zavodi,
 spodbujanjem mednarodne izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
 organiziranjem mednarodnih znanstvenih posvetov,
 spodbujanjem individualnih stikov pedagoških delavcev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev.
Fakulteta se odpira v evropski visokošolski prostor in v ta namen sklepa sporazume o
sodelovanju z različnimi tujimi visokošolskimi zavodi. Omenjene sporazume ima sklenjene z
dvainštiridesetimi (42) tujimi izobraževalnimi ustanovami. V zadnjem letu smo podpisali dva
sporazuma, in sicer z Ekonomsko fakulteto iz Banja Luke (BiH) in Visoko šolo za finance in
računovodstvo FINra iz Tuzle (BiH).
V okviru teh sporazumov fakulteta izvaja prijave na razpise za sofinanciranje raziskovalne
dejavnosti in mednarodno mobilnost. Prav tako visokošolski učitelji gostujejo na njihovih
fakultetah kot gostujoči predavatelji. Seveda velja tudi obratno.
V letu 2020 na fakulteti niso gostovali tuji študenti. V študijskem letu 2019/2020 je bilo kot tujih
državljanov v študijska programa 1. stopnje vpisana dva (2) študenta (eden v program Poslovna
informatika in eden v program Upravljanje in poslovanje). Zaradi covid-19 ni bila izvedena
nobena dogovorjena mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev. Študentka 3. letnika ni
izvedla prakse na Švedskem; mobilnost doc. dr. Sergej Gričar v Opatijo na Univerzo na Reko se
je zaradi epidemije premaknila v naslednje študijsko leto. Je bila pa v oktobru 2019 izvedena
gostujoča mobilnost predavatelja iz Visoke šole Lavoslav Ružička iz Vukovarja iz Hrvaške.
Ker do začetka leta 2020 še niso bila porabljena sredstva za mobilnost za leto 2019, se je
Komisija za mednarodno mobilnost z vodstvom odločila, da fakulteta v letu 2020 ne zaprosi za
nova sredstva. Naslednje leto bomo zaprosili za sredstva v okviru Univerze v Novem mestu.
Študente sproti obveščamo o možnostih študija v tujini – informativna srečanja s posamezniki
in plenarne predstavitve, delitev informativnega gradiva. Na voljo so jim tudi informacije v
knjižnici, na oglasni deski in na spletnih straneh fakultete. Predstavniki fakultete se vedno
udeležujejo informativnih sestankov na nacionalni ravni in vzpostavljajo formalne in
neformalne medinstitucionalne kontakte.
Načrtovane aktivnosti, povezane s programom Erasmus+:
 spremljanje objavljenih razpisnih rokov za prijave na projekte;
 objava razpisov za mobilnost;
 vzpostavitev kontaktov s sorodnimi institucijami v državah Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švice (podpisi bilateralnih pogodb) – ponuditi študentom in
učnemu osebju več možnosti izmenjave;
 spodbujanje učnega osebja, da prevzame aktivnejšo vlogo pri navezovanju stikov s
sorodnimi fakultetami (bilateralne pogodbe);
 ažuriranje spletne strani, ki bo jasno informirala o možnostih mednarodne mobilnosti
študentov in pedagoškega osebja v tujini;
 okrepitev osebnega informiranja študentov in učiteljev (informativni sestanki);
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vključitev kratke predstavitve možnosti izmenjav za študente že na informativnih
dnevih;
iskanje namestitve in možnosti opravljanja delovne prakse naših študentov v tujini;
iskanje namestitve in možnosti opravljanja delovne prakse tujih študentov v Sloveniji
(Novo mesto).

Aktivnosti na področju mednarodne mobilnosti prikazuje tabela 6.

Tabela 6: Mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v letu 2020
Realizirana mobilnost
2020
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

/

Število tujih študentov, ki opravljajo del študija v Sloveniji
Število gostujočih tujih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem
procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo kot gostujoči predavatelji v
tujini
Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji projektov v tujini
Število vpisanih tujih študentov*

/
/
/
/
/
/
2 (2019/20); 7 (2020/21)

Število skupnih študijskih programov

/

Število mednarodnih razvojnih projektov (število in FTE)

/

Delež predmetov, ki so bili/bodo izvedeni v tujem jeziku

/

*1. stopnja + 2. stopnja + 3. stopnja
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5 PODATKI O PREMOŽENJU IN SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA
FAKULTETA
5.1

Finančna sredstva

Fakulteta je v letu 2020 (po načelu finančnih tokov) ustvarila skupne prihodke v višini 1.066.258
EUR in sicer iz naslova koncesijske dajatve Republike Slovenije za izvajanje javne službe v
visokem šolstvu v višini 636.688 EUR oz. 59,71% v skupnih prihodkih, Javne agencije za
raziskovalno dejavnost RS 20.020 EUR, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada RS 41.636 EUR, iz naslova projekta LAS 4.954 EUR, preostanek pa
predstavljajo lastni prihodki – prihodki iz izvajanja visokošolskega izobraževanja, ki ne sodi v
javno službo, in drugih dejavnosti fakultete. Prihodki leta 2020 so za 4,66% višji od prihodkov
preteklega leta.
V letu 2020 znašajo skupni odhodki fakultete 2.248.224 EUR. Odhodki izvajanja javne službe v
visokem šolstvu znašajo 2.009.961 EUR oz. 89,40 % skupnih odhodkov, preostanek pa
predstavljajo odhodki iz izvajanja visokošolskega izobraževanja, ki ne sodi v javno službo, in
odhodki drugih dejavnosti fakultete.
Negativna razlika med skupnimi prihodki in skupni odhodki znaša 1.181.966 EUR, saj je
fakulteta v letu 2020 adaptirala poslovne prostore na Rozmanovi ulici.

Tabela 7: Finančni pogoji v letu 2020 (v EUR)
načrt

realizacija

EUR

strukt.

EUR

strukt.

1.081.595

100%

1.066.258

100%

Prihodki za izvajanje javne službe

728.595

67%

708.833

66%

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

353.000

33%

357.425

34%

1.201.557

100%

2.248.224

100%

853.595

71%

2.009.961

89%

SKUPAJ PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI
Odhodki za izvajanje javne službe
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

347.962

29%

238.263

11%

SKUPAJ ODHODKI

1.201.557

100%

2.248.224

100%

sredstva namenjena za izobraževanje

1.199.557

99,83%

2.248.224

100%

sredstva za individualno raziskovalno delo (IRD)

2.000

0,17%

0

0%

sredstva IRD % od celotnih prihodkov

0,11

0

sredstva IRD
službe

0,27

0

5.2

% od prihodkov za izvajanje javne

Materialna sredstva

Fakulteta ima za izvajanje svoje dejavnosti na razpolago prostore v skupni površini 3.687 m2.
Od tega ima v Novem mestu za izobraževalno in raziskovalno dejavnost na razpolago prostore
v površini 2.637 m2 (6 učilnic s 407 sedeži in pomožni prostori), 2.441 m2 jih je v lasti fakultete,
196 m2 (pomožnih) prostorov pa ima v najemu.
V Ljubljani ima fakulteta za izobraževanje v lasti prostore v skupnem obsegu 831 m2 (7 učilnic
s 619 sedeži in pomožni prostor). Zaradi premajhnega interesa za vpis ta dislocirani oddelek,
fakulteta teh prostorov za izobraževanje trenutno ne uporablja.
V Novem mestu ima fakulteta tudi prostore za lastno knjižnico s čitalnico z 21 sedeži.
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Fakulteta ima v Novem mestu v lasti tudi stanovanjske prostore v površini 169 m2, namenjene
za svoje visokošolske učitelje oz. visokošolske sodelavce ali študente.
Fakulteta je od začetka izvajanja študijske dejavnosti do konca 2020 nabavila opremo za
izvajanje dejavnosti v skupni vrednosti 1.400.091,58 EUR. V letu 2020 je nakupila 48.377,66
EUR opreme in drobnega inventarja.
Vir sredstev za nakup prostorov in opreme v lasti fakultete (razen knjig) so bili in so izključno
sredstva fakultete, ustvarjena s tržno dejavnostjo.
V letu 2020 investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme ni bilo planirano in ne izvedeno.
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6 REALIZACIJA KRATKOROČNIH CILJEV V LETU 2020
Kratkoročni cilji fakultete temeljijo na Strategiji razvoja fakultete za obdobje 2016–2020.
Uspešnost doseganja kratkoročnih ciljev podajamo v naslednji tabeli.

Tabela 8: Realizacija kratkoročnih ciljev za študijsko leto 2019/2020 oz. za koledarsko leto 2020
Dolgoročni
(strateški)
cilj

Ukrepi (naloge)
za uresničitev
dolgoročnega
cilja

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika 2016

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2020

Dosežena
vrednost
kazalnika v letu
2020

Poslanstvo, vizija,
vrednote

Sprejeti
poslanstvo,
vizija, vrednote v
Strategiji razvoja
fakultete za
obdobje 20162020.

Uresničeno
poslanstvo in
vizija.

Realizirano.

Strateški cilji

Sprejetih šest (6)
strateških ciljev
v Strategiji
razvoja fakultete
za obdobje 20162020.

Uresničeni
strateški cilji.

Realizirano.

Akreditirani
študijski
programi

Fakulteta ima
akreditirane tri
študijske
programe:
1. stopnja:
Upravljanje in
poslovanje,
1. stopnja:
Poslovna
informatika,
2. stopnja:
Upravljanje in
poslovanje.

Kakovostno
izvajanje
reakreditiranih
študijskih
programov.

Realizirano.

Študijski
programi prve in
druge stopnje

Posodabljanje
učnih načrtov
posameznih
učnih enot
študijskih
programov prve
in druge stopnje.

Posodobljeni
študijski
programi prve
stopnje in druge
stopnje.

Realizirano.

Izvajanje
Strategije
razvoja fakultete
za obdobje
2016-2020.

1. Razvoj
fakultete
in
študijskih
programov

Izvajanje
akreditiranih
študijskih
programov.

Permanentna
skrb za
posodabljanje
učnih načrtov
posameznih
učnih enot
študijskih
programov z
namenom
razvoja
kompetenc za
boljše delovanje
diplomantov v
delovnem okolju
in stroki.
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2.
Zagotavlja
nje in
izboljševa
nje
sistema
kakovosti
dela
fakultete

Uresničevanje
Sistema in
poslovnika
kakovosti.
Spoštovanje
Etičnega
kodeksa.

Kakovostno
izvajanje
akreditiranih
študijskih
programov.

Razvijanje
metodologije
merjenja
kakovosti,
oblikovanje
nabora
reprezentativnih
kazalcev za
sprotno
spremljanje
kakovosti.

Indikatorji
kakovosti

Sprejet Sistem in
poslovnik
kakovosti.

Spoštovani in
uresničeni
indikatorji
kakovosti na
letni ravni.

Realizirano.

Etični standardi

Sprejet Etični
kodeks.

Spoštovani in
uresničeni etični
standardi.

Realizirano.

Prehodnost
študentov

Prehodnost
študentov
(povprečje petih
let):
1. stopnja UP
(RŠ): 78,51 %,
1. stopnja IUP/PI
(RŠ): 72,32 %
1. stopnja UP
(IŠ): 93,75 %,
2. stopnja UP
(IŠ): 93,10 %.

Izvajanje
ukrepov za višjo
prehodnost. Cilj:
1. stopnja UP
(RŠ): 80 %/,
1. stopnja PI
(RŠ): 74 %
1. stopnja UP
(IŠ): 95,0 %,
2. stopnja UP
(IŠ): 95,0 %.

Realizirano:
1. stopnja UP
(RŠ): 87,5 %,
1. stopnja PI
(RŠ): 20 %
1. stopnja UP
(IŠ): 00,0 %,
2. stopnja UP
(IŠ): 100 %.

Diplomiranje v
rednem roku

Diplomiranje v
rednem roku (1.
stopnja: 4 leta, 2.
stopnja: 3 leta):
1. stopnja UP
(RŠ): 19,59 %
1. stopnja IUP/PI
(RŠ): 11,76 %,
1. stopnja UP
(IŠ): -,
2. stopnja UP
(IŠ): 21,38 %.

Povečevanje
števila študentov,
ki študij
zaključijo v
predvidenem
roku:
1. stopnja UP
(RŠ): 22,0 %
1. stopnja IUP/PI
(RŠ): 14,0 %,
1. stopnja UP
(IŠ): 27 %,
2. stopnja UP
(IŠ): 24,0 %.

Realizirano:
1. stopnja UP
(RŠ): 56,3 %
1. stopnja IUP/PI
(RŠ): 14,3 %,
1. stopnja UP
(IŠ): 44,4 %,
2. stopnja UP
(IŠ): 0,0 %.

Spremljanje
obremenjenosti
študentov

Spremljanje
obremenjenosti v
okviru
samoevalvacije in
ukrepi za
uravnavanje
obremenjenosti.

Morebitna
razbremenitev
študentov s
posodobitvijo
študijskih
programov.

Ni bilo potrebe.

Uporaba sodobnih
oblik poučevanja
in učenja

Uvajanje in
uporaba aktivnih
oblik poučevanja
in učenja.

Permanentno
uvajanje in
uporaba aktivnih
oblik poučevanja
in učenja.

Realizirano.

Kazalci za sprotno
spremljanje
kakovosti

13 kazalcev
(indikatorji
kakovosti)
sprejeti v
Sistemu in
poslovniku
kakovosti.

Merjenje
indikatorjev
kakovosti (in
usklajevanje z
akti Univerze v
Novem mestu).

Realizirano.
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Uresničevanje
kadrovske
politike z letnimi
kadrovskimi
načrti s podatki
o številu vseh
zaposlenih,
številu
pogodbenih
sodelavcev ter
načrtovanjem
številu
zaposlenih.

Redno zaposleni
in pogodbeni
visokošolskih
učitelji in
sodelavci

12 redno
zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev ter 12
pogodbenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev.

13 redno
zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev (8,57
FTE) in 7 (2,16
FTE) pogodbenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev za
izvedbo redne
oblike študija
(koncesioniranih
študijskih
programov);

Delno
realizirano:
9 redno
zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev (6,38
FTE) in 13 (3,48
FTE) pogodbenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev za
izvedbo redne
oblike študija
(koncesioniranih
študijskih
programov);

11 pogodbenih
sodelavcev, od
tega 9 z
zaposlitvijo na
fakulteti, za
izvedbo izredne
oblike študija;

realizirano: 9
pogodbenih
sodelavcev, od
tega 9 z
zaposlitvijo na
fakulteti, za
izvedbo izredne
oblike študija;

vsaj 80% redne
oblike študija
(koncesionirani
študijskih
programov);

več kot polovica
drugih oblik
študija se izvede
na osnovi civilno
pravnih pogodb,
sklenjenih z
redno
zaposlenimi
visokošolskimi
učitelji in
sodelavci;
visokošolki
učitelji in
sodelavci so
praviloma
habilitirani na
fakulteti,
izvedejo se vsaj 5
habilitacijski
postopki, 3 za
ponovno izvolite
v isti ali višji
naziv in 2 za prvo
izvolitev;
8 (5,70 FTE)
redno zaposlenih
na spremljajočih
delovnih mestih.
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delno realizirano:
72% redne oblike
študija
(koncesionirani
študijskih
programov);

realizirano

realizirano

izvedeni 4
postopki izvolitev
v naziv (2
docenta, 2
predavatelja)
delno realizirano:
(5,20 FTE) redno
zaposlenih na
spremljajočih
delovnih mestih
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Razvijanje
metodologije
merjenja
kakovosti,
oblikovanje
nabora
reprezentativnih
kazalcev za
sprotno
spremljanje
kakovosti.

Merjenja
kakovosti,
oblikovanje
nabora
reprezentativnih
kazalcev za
sprotno
spremljanje
kakovosti

Sprejet Sistem in
poslovnik
kakovosti in
vzpostavljen
sistem merjenje
kakovosti s
samoevalvacijo in
z akcijskim
načrtom ukrepov.

Merjenje
kakovosti s
samoevalvacijo
(5) in z akcijskim
načrtom ukrepov
(5) za posamezno
študijsko leto.

Realizirano.

Vključevanje
habilitiranih
strokovnjakov iz
poslovnega
okolja v izvedbo
študijskih
programov.

Vključeni
habilitirani
strokovnjaki iz
poslovnega okolja
in ustrezna
izvolitev

Sodelovanje 7
visokošolskih
učiteljev z
veljavnimi
habilitacijami.

V skladu s
kadrovskim
načrtom.

Realizirano.

Obveščanja o
knjižnih novostih

Kontinuirana
mesečna
obveščanja
visokošolskih
učiteljev o
knjižnih
novostih.

60 (12 novih)
obveščanj
visokošolskih
učiteljev o
knjižnih
novostih.

Realizirano.

Tutorstvo

Vzpostavljeno
tutorstvo v
skladu s
Pravilnikom o
tutorskem
sistemu

Tutorji
visokošolski
učitelji po
posameznih
letnikih študija
na prvi in drugi
stopnji.

Realizirano.

Podpisi
sporazumov o
sodelovanju z
evropskimi
visokošolskimi
zavodi in
inštitucijami.

Podpisani
sporazumi

23 sporazumov s
tujimi
visokošolskimi
zavodi in
inštitucijami

42 sporazumov s
tujimi
visokošolskimi
zavodi in
inštitucijami (dva
nova sporazuma).

Realizirano.

Vključevanje
visokošolskih
učiteljev v
mednarodno
izmenjavo.

Mednarodna
izmenjava
visokošolskih
učiteljev.

Izvajanje
mednarodne
izmenjave
visokošolskih
učiteljev

Vsakoletno
vključevanje
visokošolskih
učiteljev v
mednarodno
mobilnost.

Nerealizirano.

Internacionaliza
cija doma.

Vključevanje
gostujočih
predavateljev iz
tujine v študijske
programe.

Izvedba treh (3)
gostujočih
predavanj
predavateljev iz
tujine v
posameznem
študijskem letu.

15 (3 dodatna)
gostujočih
predavanj
predavateljev iz
tujine.

Delno
realizirano: 1
predavatelj iz
tujine.

Obveščanje
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev ter
strokovnih
sodelavcev o
knjižnih novostih
Univerze v
Novem mestu
Fakultete za
ekonomijo in
informatiko.

Izvajanje
tutorstva.

3.
Internacio
nalizacija
in
mednarod
no
sodelovanj
e
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Izvajanje
raziskav v
sodelovanju z
drugimi
visokošolskimi
zavodi iz tujine.

Mednarodni
projekt oz.
raziskava

Raziskovalno
sodelovanje v
mednarodnih
projektih.

Vsaj eno (1)
raziskovalno
sodelovanje v
mednarodnem
projektu.

Eden (1) skupen
projekt.

Sodelovanje z
mentorji in
somentorji
diplomskih in
magistrskih
nalog študentom
v podjetjih.

Diplomske in
magistrske
naloge, ki jih
študenti pišejo na
pobudo
delodajalcev

117 magistrskih
in 32 diplomskih
nalog napisanih
na pobudo
delodajalcev.

Število
diplomskih in
magistrskih
nalog v skladu s
potrebami
delodajalcev.

Realizirano.

Objave
rezultatov
znanstvenega
dela
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev.

Znanstvene
objave, tudi v
revijah s SCI,
SSCI in SCOPUS

129 objav v
revijah s SCI,
SSCI in
SCOPUS.

149 objav v
revijah s SCI,
SSCI in
SCOPUS.

173 objav v
revijah s SCI,
SSCI in
SCOPUS.

Raziskovalno delo
v pedagoškem
procesu

Vključevanje
raziskovalnega
dela v pedagoški
proces:
1. stopnja UP:
17,5 %,
2. stopnja PI:
17,5 %,
2. stopnja: 10,00
%.

Permanentno
vključevanje
raziskovalnega
dela v pedagoški
proces:
1. stopnja UP: 18
%,
2. stopnja PI: 18
%,
2. stopnja: 11 %.

Realizirano.

Mednarodne
znanstvene
konference

Redna udeležba
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev na
mednarodnih
znanstvenih
konferencah.

Vsako študijsko
leto najmanj dve
(2) aktivni
udeležbi vsakega
visokošolskega
učitelja in
sodelavca na
mednarodnih
znanstvenih
konferencah.

Realizirano.

Raziskovalna
dejavnost
študentov

Izvedba in
predstavitev
projektnih/razisk
ovalnih/aplikativ
nih nalog pri
vseh učnih
enotah študijskih
programov 1. in
2. stopnje,
aktivna udeležba
na mednarodni
znanstveni
konferenci, ki jo
soorganizira
fakulteta.

Vsako študijsko
leto izvedba in
predstavitev
projektnih/razisk
ovalnih/aplikativ
nih nalog pri
vseh učnih
enotah
študijskega
programa 1. in 2.
stopnje, aktivna
udeležba na
mednarodni
znanstveni
konferenci, ki jo
soorganizira
fakulteta.

Realizirano.

Vključevanje
raziskovalnega
dela v pedagoški
proces.
4.
Krepitev
raziskoval
ne
dejavnosti

Aktivna
udeležba
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev na
mednarodnih
znanstvenih
konferencah.

Razvijanje in
spodbujanje
raziskovalne
dejavnosti med
študenti.
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Okrogla miza

36
soorganiziranih
in izvedenih
okroglih miz.

65
soorganiziranih
in izvedenih
okroglih miz (6
novih okroglih
miz).

Delno
realizirano:
5 novih okroglih
miz.

Mednarodna
znanstvena
konferenca

16 organiziranih
in
soorganiziranih
ter izvedenih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc.

28 organiziranih
in
soorganiziranih
ter izvedenih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc.

Realizirano.

Javni razpisi za
projekte

Sodelovanje kot
prijavitelj ali
partner pri
prijavah na
projekte.

Vsaj ena (1)
oddana prijava.

Od leta 2016 do
2020 je bilo
oddanih 44
prijav.

Upoštevane točke
(družboslovje):
12.053,34.

Točke
(družboslovje):
ciljna vrednost
kazalnika: 17.253
točk na leto.

Točke
(družboslovje):
ciljna vrednost
kazalnika: 17.251
točk na leto.

Kazalnik A1:
ciljna vrednost
kazalnika:
> 4,00.

Kazalnik A1:
ciljna vrednost
kazalnika:
> 6,21.

Mednarodna
znanstvena
konferenca

16 organiziranih
in
soorganiziranih
ter izvedenih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc.

28 organiziranih
in
soorganiziranih
ter izvedenih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc.

Realizirano.

Okrogla miza

36
soorganiziranih
in izvedenih
okroglih miz

65
soorganiziranih
in izvedenih
okroglih miz (6
novih okroglih
miz).

Delno
realizirano:
5 novih okroglih
miz.

Informativni
dnevi

Izvedba enega (1)
informativnega
dne za prvo
stopnjo in dveh
(2) informativnih
dni za drugo
stopnjo v
posameznem
študijskem letu.

Izvedba petih (5)
informativnih dni
za prvo stopnjo in
desetih (10)
informativnih dni
za drugo stopnjo
(1 oz. 2 dodatna
na študijsko
leto).

Realizirano.

Informiranje o
možnostih vpisa
na programe za
izpopolnjevanje.

Programi za
izpopolnjevanje

Najmanj dve (2)
informiranji
poslovnega okolja
v posameznem
študijskem letu.

10 (2 dodatni na
študijsko leto)
novih informiranj
poslovnega
okolja.

Realizirano.

Izdajanje
znanstvene
revije.

Revija za
ekonomske in
poslovne vede

4 številke revije.

12 izdanih
številk Revije za
ekonomske in
poslovne vede.

Realizirano.

Soorganizacija in
izvedba okroglih
miz.

Soorganizacija in
izvedba
mednarodne
znanstvene
konference.

Prijava na javne
razpise za
projekte.

Vrednotenje
raziskovalne
uspešnosti
Inštituta za
raziskovalnorazvojno
dejavnost UNM
FEI.

Soorganizacija
mednarodne
znanstvene
konference.

Soorganizacija in
izvedba okroglih
miz.
5.
Družbeno
odgovorno
delovanje
in tvorno
sodelovanj
ez
okoljem

Informiranje o
možnostih
izobraževanja.

Kazalniki
raziskovalne
uspešnosti po
ARRS

Izhodiščna
vrednost
kazalnika A =
6,09.
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Izdajanje
zbornikov
povzetkov
mednarodne
znanstvene
konference.

Zbornik povzetkov
mednarodne
znanstvene
konference

16 zbornikov
povzetkov
mednarodne
znanstvene
konference.

23 zbornikov
povzetkov
mednarodne
znanstvene
konference.

Realizirano.

Izdajanje
zbornikov
prispevkov
mednarodne
znanstvene
konference.

Zbornik
prispevkov
mednarodne
znanstvene
konference

16 zbornikov
prispevkov
mednarodne
znanstvene
konference.

28 zbornikov
prispevkov
mednarodne
znanstvene
konference.

Realizirano.

Predavanje

Vzpostavljeno
sodelovanje s
stanovskimi in
interesnimi
združenji.

Izvedena
predavanja glede
na interes
poslovnega
okolja.

Realizirano:
2 predavanji

Objave v medijih
in na spletni
strani fakultete

V medijih in na
spletni strani
fakultete so
obeleženi vsi
pomembnejši
dogodki
fakultete.

Sprotno
obveščanje
medijev in
posodabljanje
objav na spletni
strani fakultete o
pomembnih
dogodkih
fakultete.

Realizirano.

Informativni
dnevi

Izvedba enega (1)
informativnega
dne za prvo
stopnjo in dveh
(2) informativnih
dni za drugo
stopnjo v
posameznem
študijskem letu.

Izvedba petih (5)
informativnih dni
za prvo stopnjo in
desetih (10)
informativnih dni
za drugo stopnjo
(1 oz. 2 dodatna
na študijsko
leto).

Realizirano.

Programi za
izpopolnjevanje

Najmanj dve (2)
informiranji
poslovnega okolja
v posameznem
študijskem letu.

10 (2 dodatni na
študijsko leto)
novih informiranj
poslovnega
okolja.

Realizirano.

Odpiranje
fakultete širši
javnosti.

Dogodki za širšo
javnost

Organizacija
odprtih vrat
fakultete,
okroglih miz,
mednarodnih
znanstvenih
konferenc,
sodelovanje v
projektu Noč
raziskovalcev.

Redno izvajanje
aktivnosti za
širšo javnost.

Realizirano.

Sodelovanje na
sejmih in drugih
promocijskih
aktivnostih v
Sloveniji in
tujini.

Promocija
fakultete na
sejmih in drugih
promocijskih
aktivnostih v
Sloveniji in tujini

Predstavitev na
Informativi,
Kariernem dnevu
v Novem mestu,
predstavitev na
Hrvaškem.

Redno izvajanje
promocije zavoda
in študijskih
programov.

Realizirano.

Organiziranje
predavanj za
zainteresirano
javnost in
stanovska ter
interesna
združenja.

Obveščanje
medijev o delu in
razvoju
fakultete.

Informiranje o
možnostih
izobraževanja.

6.
Promocija
fakultete

Informiranje o
možnostih vpisa
na programe za
izpopolnjevanje.
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Obveščanje
srednjih šol,
kadrovskih služb
podjetij,
gospodarske in
obrtne zbornice o
možnostih vpisa
v študijske
programe.

Predstavitve
fakultete in
študijskih
programov na
srednjih
fakultetah,
kadrovskih
službah podjetij,
gospodarski in
obrtni zbornici

Redno
posredovanje
informacij o
študijskih
programih,
intenzivneje v
času
informativnih dni
in vpisov.

Obrazložitev razlik:

Permanentno
obveščanje o
študijskih
programih,
intenzivneje v
času
informativnih dni
in vpisov.

Realizirano.

Ugotavljamo, da smo bili pri realizaciji kratkoročnih ciljev uspešni, saj je le manjši del ciljev
ostal nerealiziran oz. delno realiziran. Pri čemer velja poudariti, da nerealizirani cilji niso
vplivali na kakovost izvedbe študijskih programov. Ugotavljamo, da smo v študijskem letu
2019/20 dosegli višjo prehodnost od načrtovane na programu Upravljanje in poslovanju (87,5 %),
žal pa manjšo glede na načrtovano na programu Poslovna informatika (20 %). Na obeh
programih pa smo dosegli oz. presegli cilje glede diplomiranja v rednem roku. Vse to govori v
prid temu, da je naše delo s študenti kakovostno. K boljšim rezultatom omenjenih parametrov
pa gotovo prispevajo tudi podporne aktivnosti, ki jih izvajamo z delavnicami kariernega centra
ter dober tutorski sistem. V študijskem letu 2019/20 smo izvedli namesto šestih okroglih miz
samo pet okroglih miz, saj je epidemija covid-19 od gospodarstvenikov zahtevala v prvi vrsti
skrb za podjetje in se tako niso mogli v večji meri udeleževati tovrstnih aktivnosti. Epidemija
pa je preprečila tudi več gostujočih predavanj predavateljev iz tujine ter načrtovane
mednarodne mobilnosti. Kljub vsemu pa smo za zainteresirana podjetja izvedli dve predavanji
za njihove zaposlene. Poleg tega pa smo izvedli več aktivnosti za širšo javnost (predavanja v
okviru Tedna Univerze, predavanja ob mednarodni Noči raziskovalcev …). Presegli pa smo tudi
cilje s področja znanstvenoraziskovalnega dela.
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7 REALIZACIJA AKTIVNOSTI, KI SO FINANCIRANE
RAZVOJNEGA STEBRA FINANCIRANJA ZA LETO 2020

IZ

SREDSTEV

V pogodbi o izvajanju koncesijske dejavnosti za leto 2020 smo si za izvedbo Nacionalnega
programa visokega šolstva 2011–2020 v letu 2020 tako zavezali izvesti naslednje cilje oz. smo
za njihovo izvedbo predvideli šest (6) ukrepov, ki so predstavljeni v tabeli 9. Samoevalvacija
ukrepov pa je podana v naslednjih podpoglavjih.
Na kratko pa povzamemo, da je UNM FEI za uresničevanje razvojnega cilja Profilacija

visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovna informatika v skladu s spretnostmi
za prihodnost oblikovala tri skupine ukrepov, in sicer:
1) ukrepe za povečanje prepoznavnosti fakultete in povečanje števila študentov na

visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovna informatika:
o posodobitev visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovna
informatika,
o organiziranje podjetniških delavnic, natečajev za srednješolce in osnovnošolce ter
organiziranje sodelovanja študentov na (mednarodnih) tekmovanjih;
2) ukrepe za ohranitev študentov na programu, povečanje prehodnosti ter zaključek študija
v rednem roku:
o povezovanje z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti,
o vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo fakultete,
o delavnice kariernega centra;
3) ukrepe za izboljšanje kompetenc in veščin študentov ter povečanje možnosti za zaposlitev
in samozaposlitev:
o organizacija in izvedba poletne šole.

Kljub tej razdelitvi ukrepov v skupine pa moramo vse aktivnosti gledati v luči poslovanja celotne
fakultete. Dejstvo namreč je, da se aktivnosti med seboj dopolnjujejo in ter tako skupaj sledijo
osnovnemu cilju, torej imeti zadostno število vpisanih študentov, ki redno študirajo in študij
zaključijo v rednem roku.

Tabela 9: Realizacija ciljev razvojnega stebra financiranja za študijsko leto 2019/2020 oz. za
koledarsko leto 2020

Področje

Kakovost
študija

Razvojni cilj

Profilacija
visokošolskega
strokovnega
študijskega
programa
Poslovna
informatika v
skladu s
spretnostmi za
prihodnost

Ukrep/i za
doseganje
razvojnega cilja
Posodobitev
visokošolskega
strokovnega
študijskega
programa
Poslovna
informatika.
Organiziranje
podjetniških
delavnic in
natečaja za
srednješolce in
osnovnošolce ter
udeležba
študentov na
tekmovanjih.

Kazalci
Povečanje
števila vpisanih
študentov na
visokošolski
strokovni
študijski
program PI.
Izvedene
podjetniške
delavnice oz.
podjetniški
natečaj.
Število
študentov na
tekmovanjih.
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Izhodiščna
vrednost leto
2017

Ciljna
vrednost leto
2020

Dosežena
vrednost
kazalnika v
letu 2020

6

20

Realizirano:
20 vpisanih.

0
delavnic/nate
čajev

3 natečaji
(1
natečaj/leto)

6 študentov
na
tekmovanjih

18 študentov
(6
študentov/let
o)

Realizirano:
izvedeni
3 natečaji

(1 natečaj/leto
).

Delno
realizirano:
8 študentov
(2019/20:
1 študent).
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9 okroglih
miz na štud.
leto

27 okroglih
miz
(9
okroglih
miz/leto)

Število
izvedenih
gostujočih
predavanj.

18 gostujočih
predavanj

45 gost.
predavanj
(15
predavanj/let
o)

Skrajšanje časa
študija.

UP: 5,9 let
PI: 4,3 leta

UP: 5,5 let
PI: 4 leta

Izboljšanje
prehodnosti oz.
manjši osip
študentov.

UP: 44,83 %
PI: 66,67 %

UP: 47,80 %
PI: 70,00 %

Realizirano:
UP: 60,09 %,
PI: 10,00 %.

25 študentov
(pogojeno z
razpisi)

Realizirano:
52 študentov
vključenih v
projekte;
17 študentov
na
mednarodnih
študentskih
konferencah
(2019/20: 7
študentov
vključenih v
projekte;
14 študentov
na medn.
štud.
konferenci.

Število okroglih
miz.
Povezovanje z
gospodarskimi in
negospodarskimi
subjekti.

Delavnice
kariernega centra.

Vključevanje
Število
študentov v
vključenih
znanstvenorazisko
študentov v
valno delo
znanstvenorazis
fakultete.
kovalno delo

Izvedba poletne
šole.
Organizacija in
izvedba poletne
šole.

7.1

Delno
realizirano:
24 okroglih
miz
(2019/20: 5
okroglih
miz).
Realizirano:
53
strokovnjako
v izvedlo 51
predavanj
(2020: 12
strokovnjako
v).
Realizirano:
UP: 3,63 let,
PI: 3,08 let.

Število
udeležencev
poletne šole.

23 študentov

3 poletne šole
0 poletnih šol
(1 poletna
pola/leto)

0
udeležencev

48
udeležencev
(16
udeležencev/l
eto)

Delno
realizirano:
2 poletni šoli
(2019/20: 0
poletnih šol).
Delno
realizirano:
34 študentov
na poletni
šoli
(2019/20: 0
študentov).

Ukrep 1: Posodobitev visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovna
informatika

Analiza stanja:

Fakulteta skozi celoten čas izvajanja visokošolskega strokovnega študijskega programa
Poslovna informatika za zagotavljanje kakovostnega študijskega procesa skrbi za sprotno
posodabljanje učnih načrtov s posodabljanjem študijske literature. Glede na spremembe v
domačem in mednarodnem okolju smo zaznali potrebo, da moramo študijski program posodobiti
celostno in ga prilagoditi zahtevam sodobnega časa.
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Posodobljen študijski program bo za dijake bolj atraktiven, saj bomo v predmetnik vključili
vsebine, ki so v 21. stoletju za gospodarske subjekte ključne za uspeh na trgu. Glede na težnjo
po racionalizaciji poslovanja gospodarskih subjektov in trenda vedno hitrejših sprememb v
poslovnih procesih, subjekti potrebujejo zaposlene, ki posedujejo znanja z različnih področjih.
Diplomirani poslovni informatik je tako pogosto idealna izbira, saj ima poleg kompetenc s
področja računalništva in informatike razvite tudi kompetence s področja ekonomskih in
poslovnih ved. Tako ne sodelujejo samo pri implementaciji posamezne IKT rešitve, ampak so
glede na poznavanje poslovnega procesa tudi aktivni kreator poslovnih rešitev. Program
Poslovna informatika je torej za območje JV Slovenije in tudi širše ključen za zagotavljanje
primernega kadra za potrebe konkurenčnega gospodarskega okolja. Zavedati se namreč
moramo, da so gospodarski subjekti na območju izrazito izvozno usmerjeni, kar pomeni, da je
IKT podpora še toliko pomembnejša. Seveda pa o pomenu le-te pričajo tudi same dejavnosti, v
katerih subjekti konkurirajo (farmacija, avtomobilska industrija …). O potrebah kadra s
področja informatike na območju JV Slovenije in Slovenije kot celote pričajo tudi rezultati
raziskave Poklicni barometer 2020 (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultatipoklicnega-barometra-2020-1), ki je pokazala, da je na trgu dela na področju informatike
predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili v korist slednjega. Tako
na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje napovedujejo primanjkljaj ustrezno izobraženih
za naslednje poklice: programerji računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki programske
opreme in aplikacij, razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

Fakulteta je v letu 2020 s strani NAKVIS-a dobila odobreno posodobitev visokošolskega
strokovnega študijskega programa, ki bo študentom omogočal razvoj kompetenc, ki jih
diplomanti 21. stoletja potrebujejo za uspešno delo.
Glede na uspešno posodobitev programa smo v letu 2020 v skladu z dogovorom, da se zadnji del
izplačil za delo vključenih v pripravo elaborata izvede po odobritvi posodobitve, nakazali še
zadnja sredstva. Tako smo v ta namen porabili 4.438,35 €. In sicer znesek poleg svetovanja
vključuje tudi lekturo učnih načrtov.
V okviru ukrepa 1 smo si zadali cilj, da bomo na visokošolskem strokovnem študijskem
programu Poslovna informatika leta 2020 imeli vpisanih dvajset (20) študentov, kar smo v
študijskem letu 2020/21 tudi realizirali (stanje vpisa na dan 1. 10. 2020). Zastavljene cilje na
tem področju smo torej v celoti realizirali.
Ob tem velja poudariti, da smo v letu 2020 zelo veliko aktivnosti namenili za povečanje
prepoznavnosti programa Poslovna informatika med srednješolci in širše, in sicer smo program
predstavljali v srednjih šolah, na podjetniškem natečaju, v medijih ter na družbenih omrežjih
ter v okviru delavnic za srednješolce. Pri tem smo se posluževali tako dela redno zaposlenih kot
tudi plačane promocije. Za slednjo, vključno s promocijo podjetniških delavnic in podjetniškega
natečaja (Ukrep 2), smo v letu 2020 porabili 9.514,42 €. Z vsem tem pa bomo nadaljevali tudi v
prihodnje, saj lahko le tako zagotovimo boljšo prepoznavnost študijskega programa ter večje
število vpisanih študentov.
7.2

Ukrep 2: Organiziranje podjetniških delavnic in natečaja za srednješolce in osnovnošolce
ter udeležba študentov na tekmovanjih

Analiza stanja:

Pri oblikovanju razvojnega cilja smo izhajali tudi iz Strategije Evropa 2020, ki je program EU
za delovna mesta in gospodarsko rast. Strategija poudarja pomen pametne, trajnostne in
vključujoče gospodarske rasti kot načina za odpravo strukturnih pomanjkljivosti evropskega
gospodarstva, za izboljšanje njegove konkurenčnosti in produktivnosti ter podporo
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trajnostnemu socialno-tržnemu gospodarstvu. Temu pa je mogoče slediti le ob izobraženem
prebivalstvu, ki ima inovativne ideje in jih tudi zna oblikovati v poslovni podjem.
Ker je podjetništvo torej temelj razvoja sodobne družbe in temelj ustvarjanja novih delovnih
mest, je treba podjetniško razmišljanje razvijati zelo zgodaj. Tako ne preseneča, da se
podjetniške vsebine v svetu uvajajo že v osnovnošolsko izobraževanje. Zato smo tudi na fakulteti
želeli pripraviti vsebine in aktivnosti, s katerimi bi pomagali oblikovati podjetniške kompetence
slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev. S tem bomo tudi povečali prepoznavnost fakultete in
njenih programov v okolju JV Slovenije, kar se bo na dolgi rok odražalo na večjem številu
vpisanih študentov.
K večjemu številu vpisanih študentov, tudi tujih, bo prispevalo tudi spodbujanje študentov naše
fakultete k udeležbi na tekmovanjih doma in v tujini. Zahtevne gospodarske razmere namreč
zahtevajo od posameznikov tudi delovanje pod pritiski ter hitre odločitve. Da so te povezane z
mednarodnim okoljem, pa je danes dejstvo. Še večji vpliv na število vpisanih pa bo imela večja
prepoznavnost med dijaki, s čimer pa gotovo prispevamo z vseslovenskim podjetniškim
natečajem za osnovnošolce in srednješolce ter ponudbo podjetniških delavnic za srednješolce.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

V letu 2020 smo v skladu z načrtom najprej oblikovali vsebino vabila na 3. Podjetniški natečaj
Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko, podjetniškega natečaja za
osnovnošolce in srednješolce. Vabilo smo posredovali ravnateljem oz. na kontaktne spletne
naslove, ki so za posamezne šole navedeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport (https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx). Poslali smo tudi več
opomnikov, še posebej zato, ker je epidemija COVID 19 prekinila utečene prakse delovanja šol.
Finale podjetniškega natečaja je tako potekal online in je bil v četrtek, 18. junija 2020, ko je
devetnajst (19) srednješolcev in petindvajset osnovnošolcev pod mentorstvom osemnajstih (18)
mentorjev predstavilo svoje poslovne ideje. Enajst (11) ekip iz vse Slovenije je predstavilo
različne inovativne poslovne ideje s področja ekologije, zdrave prehrane, uporabe lokalnih virov
ter ponovne uporabe. In sicer so predstavili zaščito za vetrobransko steklo, botrstvo čebeljih
panjev, pločevinko za barvo, ki jo je mogoče ponovno polniti, dežnikomat – avtomat za prodajo
dežnikov, izdelava koles iz delov starih koles, napravo za lovljenje metana v živinoreji, pešpelnik
– vžigalnik s prostorom za hranjenje cigaretnih ogorkov, naravno kozmetiko, dirkališče,
skodelico za čaj z žepkom iz lokalne surovine ter paket živil z recepti za hitro pripravo obroka.
Med prijavljenimi in predstavljenimi idejami je med srednješolci zmagala ideja Skodelica z
žepkom, ki sta jo pod mentorstvom Ivanke Ciglič iz Gimnazije in srednje šole Kočevje oblikovala
Nastja Stevanič in Nejc Pungaršek. Žirijo sta prepričala z dobro utemeljenimi ključnimi
prvinami poslovne ideje, uporabo lokalne surovine in vsesplošno uporabnostjo izdelka. Med
osnovnošolci je zmagala ideja Pešpelnik, ki so jo pod mentorstvom Boruta Fiorellija in Tatjane
Pahor pripravili in prestavili Tevž Pavlica, Sara Berce in Nejc Šinigoj.
Vse poslovne ideje smo zbrali, oblikovali in izdali zbornik (ISBN 978-961-6309-57-8, COBISS.SIID: 19753475).
V letu 2020 smo v skladu z načrtom oblikovali tudi seznam štirinajst (14) podjetniških delavnic,
ki smo jih prav tako ponudili osnovnim in srednjim šolam. V letu smo izvedli eno podjetniško
delavnico, in sicer na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje. Izvedli smo delavnico Poslovna ideja –
začetek podjetniške poti. Dijakom smo predstavili teoretične osnove o dobri poslovni ideji, v
nadaljevanju pa smo jim s pomočjo delovnega lista pomagali iskati in oblikovati lastne poslovne
ideje. Seveda smo jih ob tem povabili tudi na podjetniški natečaj, na katerega so se prijavili in
celo zmagali.
Tako kot pretekla leta je fakulteta spodbujala mednarodno mreženje študentov z udeležbo na
mednarodnih znanstvenih konferencah in tekmovanjih z različnih področij. Žal pa je zaradi
epidemije COVID 19 večina načrtovanih aktivnosti odpadla, zlasti mednarodna tekmovanaj.
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Ponosni smo, da smo kljub vsemu uspešno motivirali študente na domača tekmovanja. Tako je
študentka Nikolina Kožar s svojo poslovno idejo Smart-Label – Etiketa z indikatorjem
temperature, ki jo je pripravila pod mentorstvom doc. dr. Malči Grivec, na vseslovenskem
podjetniškem natečaju POPRI osvojila odlično 2. mesto. Prav tako pa se lahko pohvalimo z
bronastim priznanjem Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za inovacije. Tudi to
priznanje je osvojila študentka Nikolina Kožar.
Kljub še vedno ne ugodnim razmeram bomo z omenjenimi aktivnostmi nadaljevali tudi v letu
2021. Glede na pretekle izkušnje in potrebo po načrtovanju aktivnosti v osnovnih in srednjih
šolah, smo povabilo na 4. Podjetniški natečaj Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo
in informatiko že posredovali kontaktom. Prav tako smo posredovali tudi seznam podjetniških
delavnic, posebej pa ponujamo tudi večdnevne podjetniške delavnice s področja informatike,
računalništva in multimedije. Tečejo pa tudi priprave na različna tekmovanja.
V letu 2020 smo za predstavljene aktivnosti porabili 2.695,42 € razvojnih sredstev, s katerimi
smo pokrili stroške podjetniške delavnice, podjetniškega natečaja ter udeležbe študentov na
tekmovanjih. In sicer smo sredstva namenili za plačilo strokovnjakov iz prakse, ki so ocenjevali
podjetniške ideje natečaja, za tisk in izdajo zbornika poslovnih idej, za reprezentanco (pogostitev
ocenjevalcev finala), za pripravo in tisk potrdil o sodelovanju ter nagrade za udeležence finala
(majica, beležka, svinčnik, mapa), potne stroške. V znesku ni upoštevano delo redno zaposlenih
visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.
V okviru ukrepa 2 smo si zadali dva cilja, in sicer organizacijo treh (3) podjetniških natečajev
do konca leta 2020 oz. en (1) organiziran podjetniški natečaj na študijsko leto ter osemnajst (18)
študentov na tekmovanjih oz. šest (6) študentov na leto. Uspešno smo organizirali 3. Podjetniški
natečaj Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko ter ob tem izvedli tudi
podjetniško delavnico. Zastavljene cilje na tem področju smo torej v celoti realizirali. Z odzivom
ciljne publike na podjetniški natečaj smo več kot zadovoljni in menimo, da slovensko okolje to
nujno potrebuje. Če želimo kot država biti še naprej konkurenčni na mednarodnih trgih,
moramo namreč že pri mladih spodbujati podjetniški potencial in podjetniško razmišljanje.
Glede na navedeno, želimo s temi aktivnostmi nadaljevati tudi v prihodnje.
Prav tako so se študenti udeležili dveh tekmovanj, POPRI in Inovacije 2020 od GZDBK.
Tekmovanja se je udeležila samo ena (1) študentka, kar pomeni, da cilja o številu študentov
udeleženih na tekmovanjih nismo realizirali. Zaradi razmer COVID 19 je namreč kar nekaj
tekmovanj odpadlo, na drugi strani pa študenti zaradi nastalih nepredvidenih razmer niso imeli
motivacije za delo. Kljub vsemu s tovrstnimi aktivnostmi nadaljujemo, saj so za študente
pomembne. Na ta način pridobijo dodatne kompetence, hkrati pa začnejo tkati osebne vezi v
domačem in mednarodnem okolju, ki jim lahko pomagajo pri zaposlovanju. Poleg tega pa
izkušnje kažejo, da sodelovanje študentov na tekmovanjih povečuje motivacijo tudi za redno
opravljanje študijskih obveznosti, pri katerih dosegajo boljše rezultate. Prav tako jih take
aktivnosti motivirajo k hitrejšemu zaključku študija. Tega si bolj želimo tudi zato, ker dosedanje
izkušnje kažejo, da se ti študenti po zaključku študija tudi takoj zaposlijo.
Na fakulteti se tudi zavedamo, da so vse te aktivnosti izjemnega pomena za prepoznavnost
fakultete v domačem in mednarodnem okolju, kar se bo na dolgi rok odražalo na večjem številu
vpisanih študentov na vse študijske programe na prvi in drugi stopnji.
7.3

Ukrep 3: Povezovanje z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti

Analiza stanja:

Fakulteta že vrsto let sodeluje s strokovnjaki z različnih področij, ki uspešno delujejo v
posameznih gospodarskih subjektih doma in v tujini. Tako visokošolski učitelji in sodelavci v
okviru svojih predmetov organizirajo gostujoča predavanja, na katerih strokovnjaki osvetlijo
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obravnavano tematiko s konkretnim primerom podjetja, iz katerega prihajajo. Posamezne teme,
predvidene z učnimi načrti, študentom predstavijo tudi visokošolski učitelji in sodelavci, ki
sodelujejo na drugih domačih in tujih visokošolskih ustanovah. Na ta način študenti med
študijem kar v največji meri osvajajo znanja na realnih izzivih gospodarskih in negospodarskih
subjektov. S tovrstnimi aktivnostmi seveda tudi širimo prepoznavnost institucije v okolju.
Povezanost s subjekti iz okolja pa krepimo tudi z obiskovanjem študentov in njihovih mentorjev
na strokovni praski.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

V letu 2020 smo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi nadaljevali z gostujočimi predavatelji, ki
so pedagoški proces obogatili z aktualnimi gospodarskimi problemi, ter okroglimi mizami, v
okviru katerih smo reševali ekonomske probleme na posamezne vsebinske sklope. In sicer je v
študijskem letu 2019/2020 svoje znanje in izkušnje s študenti delilo dvanajst (12) strokovnjakov
iz prakse, ki je predstavilo enajst (11) vsebin. Do konca leta 2020 pa je znanje s študenti delil še
en (1) strokovnjak, kar je razvidno iz tabele 10.

Tabela 10: Gostujoči visokošolski učitelji in strokovnjaki iz prakse
Datum

Predavatelj

9. 12. 2020

Ninna Adelyn Kaplar

Trženjsko komuniciranje v javnem sektorju / za javni sektor

8. 6. 2020

Igor Ilar

Čiste vode – pogoj za zdravo življenje

Saša Cotič Markovič

Izbira pravnoorganizacijske oblike

mag. Zoran Tomić

Pogled na digitalno poslovanje, elektronsko poslovanje in EDI
(RIP) platforme v luči preskrbovalnih verig

13. 3. 2020
14. 1. 2020

Naslov predavanja

11. 1. 2020

Sanda Jermen

Iskanje zaposlitve preko digitalnih kanalov in novi trendi na
področju zaposlovanja

9. 1. 2020

Ana Marija Blažič

LinkedIn - uporabno orodje pri iskanju zaposlitve

16. 12. 2019

Damjan Tomšič

Socialni mediji

13. 12. 2019

Nadja Peljhan Kruh

Človeški kapital kot dejavnik gospodarske rasti

6. 12. 2019

Urša Žorž

Svet podjetništva - od ideje do realizacije

21. 11. 2019

Igor Ilijaš
Urbanč

15. 11. 2019

Nina Mohar, mag. psih.

Kako izstopati v tekmi za službo

8. 11. 2019

Anton Jakše

Predstavitev projekta MUTOLLI - mobilna dvižna ploščad

in

Marjan

Vloga sindikata pri urejanju in varstvu pravic delavcev

Na fakulteti si vseskozi prizadevamo, da v pedagoški proces vnašamo realne izzive iz
gospodarstva in negospodarstva. Poleg posodabljanja učnih načrtov to dosežemo z
vključevanjem strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces. Ti potem na konkretnih primerih
obravnavajo določeno tematiko ter tako študentom na praktičnih primerih predstavijo
posamezne vsebine, ki jih lahko potem nadalje obdelajo tudi v seminarskih in/ali diplomskih
nalogah. Vsebine za slednje študenti dobijo tudi na strokovni praksi. V okviru le-te smo tako
kot pretekla leta obiskovali študente in njihove mentorje neposredno v delovnem okolju.
Prizadevamo pa tudi za vključevanje mednarodne dimenzije v pedagoški proces. Ker se vsi
študenti zaradi različnih razlogov ne morejo oz. ne želijo udeležiti mednarodne izmenjave, je
fakulteta aktivna tudi na področju internacionalizacije doma. Želimo namreč, da študenti
uspešno zaključijo študij in pridobijo različne kompetence ne glede na socialni položaj primarne
družine, izvajamo aktivnosti tudi v tej smeri. Tako v želji po zagotavljanju mednarodne izkušnje
tudi med tistimi študenti, ki se zaradi socialnih in drugih omejitev ne morejo udeležiti
mednarodne izmenjave, so med gostujočimi predavatelji tuji strokovnjaki iz gospodarstva in
negospodarstva ter visokega šolstva (tuje univerze). Tako je v študijskem letu 2019/2020
pedagoški proces obogatil en (1) predavateljev iz tujine (na mednarodni izmenjavi Erasmus+ –
dr. Borislav Marušić). V prihodnje bi ta delež radi še povečali, saj je vključevanje gostujočih
tujih predavateljev v pedagoški proces steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na
fakulteti. Namen spodbujanja in krepitve vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v
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pedagoški proces je izmenjava strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih
programov in specifičnih predmetov ter s tem razvoja študijske dejavnosti, krepitev drugih oblik
mednarodnega sodelovanja in povezovanja, krepitev mednarodnih kompetenc akademskega
osebja, drugih zaposlenih in študentov ter posledično dvig kakovosti poučevanja in razvoj
odličnosti na fakulteti.
K večji internacionalizaciji doma prispevamo tudi z organizacijo mednarodnih znanstvenih
konferenc od leta 2001 naprej. Konference so tako priložnost za razpravo o perečih ekonomskih
vprašanjih, ki jih sprožajo spremembe v ožjem in širšem družbenem okolju. Znanstvena
konferenca je srečanje znanstvenikov s poslovnih in upravnih ved ter informatike, ki se enkrat
letno srečajo na naši fakulteti, da bi analizirali aktualno dogajanje na tem področju, predstavili
nove podatke, kritično razpravljali ter se družili in spoznali nove (potencialne) partnerje za delo
na projektih oz. znanstvenoraziskovalnem delu. Konferenca združuje različne strokovnjake iz
Srednje in Vzhodne Evrope, s poudarkom na Zahodnemu Balkanu, in tako krepi sodelovanje na
pedagoški in znanstvenoraziskovalni ravni. Še naprej bomo spodbujali tudi redno udeležbo
zaposlenih na tujih konferencah. Redna udeležba na konferencah je namreč bistvenega pomena
za kariero vsakega visokošolskega učitelja, saj z mreženjem omogoča dvig socialnega kapitala
na znanstvenem področju. Hkrati pa se na ta način vzpostavljajo nove povezave za sodelovanje
pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. Tako tudi študenti aktivno sodelujejo na
konferenci. Letos smo konferenco izvedli online 24. 9. 2020.
Prav tako smo nadaljevali z mesečno organizacijo okroglih miz, na katerih smo obravnavali
takrat aktualno tematiko s področja gospodarstva in negospodarstva. Gosti okrogle mize so bili
izbrani glede na obravnavano tematiko. Pri izboru pa smo upoštevali tudi pomembnost
gospodarskega subjekta v okolju ter njegovo možnost vplivanja na razvoj razmer v prihodnosti.
V študijskem letu 2019/2020 smo organizirali pet (5) okroglih miz (tabela 11).

Tabela 11: Seznam izvedenih okroglih miz z gosti
Datum

Vodja

29. 10. 2019

Ajda Gobec
Jerele

27. 11. 2019

dr.
Malči
Grivec

19. 12. 2019

dr.
Alenka
Rožanec

26. 1. 2020

dr.
Mojca
Blažič
(vodil:
Benjamin
Urek)

Gosti
 Aljaž Jadek, odvetnik v odvetniški pisarni JADEK
& PENSA, d. o. o.,
 dr. Peter Merc, soustanovitelj družbe Lemur
Legal, d. o. o.
 Uroš Bončina, samostojni enolog, B&V, Uroš
Bolčina, s p.,
 Saša Cotič Markovič, višja svetovalka področja II,
AJPES, izpostava Novo mesto,
 Simona Krevs, finančna svetovalka, NLB, d. d.,
 Kristina Tratar, prokuristka podjetja Tradak,
računovodstvo in storitve, d. o. o.
 mag. Mitja Masten, vodja področja IT, Triglav Re
d. d.,
 Rok Goli, direktor sektorja za informatiko in
zavarovalno tehnologijo, Vzajemna d. v. z.
 Mojca Arh, koordinatorica projekta »Prehod
mladih«,
Združenje
izvajalcev
zaposlitvene
rehabilitacije RS,
 Nataša Gole, odgovorna strokovna sodelavka,
Sektor kadri in organizacija, Adria Mobil d. o. o.,
 Darinka Kastrevc, strokovna sodelavka, Center
za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota
Novo mesto,
 mag. Zdenka Kristan, samostojna svetovalka,
Zavod RS za zaposlovanje, območna služna Novo
mesto
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Naslov
Pogodba – pametna pogodba

Izzivi podjetništva: od poslovne ideje
do dobička

Vloga Direktorja IT in Službe za IT pri
digitalni transformaciji

Ranljive skupine med mladimi na trgu
dela
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26. 2. 2020

dr.
Karmen
Erjavec

 Monika Gabrič Simon, svetovalka za odnose z
javnostmi, Mestna občina Novo mesto,
 Irena Potočar Papež, Peresa, Irena Potočar
Papež. s. p.,
 Maja Žunič Fabjančič, regijski NVO center

Izzivi komunikacije
javnostmi

z

različnimi

V letu 2020 smo za predstavljene aktivnosti porabili 146,40 € razvojnih sredstev. In sicer smo
sredstva namenili za izdajo zbornika mednarodne znanstvene konference.
V okviru ukrepa 3 smo si do leta 2020 zadali dva cilja, in sicer organizacijo sedemindvajsetih
(27) okroglih miz oz. devetih (9) okroglih miz na študijsko leto ter petinštirideset (45) gostujočih
predavateljev oz. osemnajst (18) gostujočih predavateljev v študijskem letu. Ugotavljamo, da
smo v celotnem obdobju zastavljene cilje skoraj v celoti realizirali. Tako smo organizirali
štiriindvajset (24) okroglih miz in gostili kar triinpetdeset (53) tujih in domačih predavateljev.
S tovrstno dobro prakso bomo nadaljevali tudi v študijskem letu 2020/2021 oz. v letu 2021, saj
menimo, da tovrstne aktivnosti predstavljajo neposredno povezavo z gospodarstvom oz.
negospodarstvom, študentom pa omogočamo prvi stik s (potencialnimi) delodajalci, še pred samo
strokovno prakso. Pri slednji smo in bomo nadaljevali z obiskovanjem študentov in mentorjev
med potekom strokovne prakse. Na ta način namreč dobimo neposredno informacijo o področjih,
ki jih naši študenti obvladajo in tudi kompetencah, ki bi jih morali dodatno razviti. Ob tem smo
in bomo delodajalce tudi spodbujali, da študentom zaupajo v reševanje gospodarske probleme,
ki jih bodo razreševali v okviru projektnih, diplomskih in magistrskih nalog. V prihodnje bomo
za sodelovanje še posebej motivirali strokovnjake, ki bodo aktivno sodelovali pri posodobitvi
visokošolskega strokovnega študijskega programa, saj smo prepričani, da so ti tudi znanilci in
kreatorji prihodnjih trendov na področju informatizacije poslovnih procesov in posledično
družbe kot celote oz. vsakdanjega življenja.
Seveda s tem povečujemo tudi prepoznavnost fakultete v okolju, kar se bo odražalo v večjem
številu vpisanih študentov.

7.4

Ukrep 4: Delavnice kariernega centra

Analiza stanja:

H kakovostni izvedbi študijskih programov in s tem zagotavljanja rednemu opravljanju študijskih
obveznosti in dokončanju študija v rednem roku ter tudi večji prepoznavnosti v okolju bo fakulteta
sledila tudi z različnimi podpornimi aktivnostmi. Aktivnosti so namenjene kakovostnejšemu
študiju in zaključevanju študija v roku. Ne glede na navedene aktivnosti pa se zavedamo, da je
prehodnost odvisna tudi od sistemske ureditve t. i. fiktivnih vpisov. Fakulteta uspešno motivira
za dokončanje študija študente, ki začnejo s študijem, medtem ko se študenti vpisani samo za
potrebe statusa, ne odzivajo na klice in dopise. Ciljne rezultate bomo lahko z gotovostjo dosegali
le, če se bo ustrezno uredilo fiktivne vpise oz. se bo spremenil odnos družbe do znanja in študija.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

V letu 2020 oz. v študijskem letu 2019/2020 smo na fakulteti še naprej izvajali delavnice
kariernega centra, s katerimi študente opolnomočimo tako za kakovosten študij (npr.: kako se
učiti, kako delati seminarske naloge, kako se sprostiti, kako nastopati …) kot za uspešen nastop
na trgu dela (npr.: kako napišemo prijavo na delovno mesto, kaj so lastnosti dobrega
motivacijskega pisma, kako ravnati na zaposlitvenem razgovoru …).
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Tabela 12: Delavnice kariernega centra
DATUM
1. 10.–4. 10. 2019

IZVAJALEC/-KA
doc.
dr.
Malči
Grivec,
visokošolski učitelji, strokovni
sodelavci

AKTIVNOST
Uvajalni teden za redne študente

1. 10.–4. 10. 2019

ZD Novo mesto

1. 10.–4. 10. 2019

ZD Novo mesto

1. 10.–4. 10. 2019

ZD Novo mesto

15. 10. 2019
14. 10. 2019
23. in 24.
2019
16. 10. 2019
3. 12. 2019

dr. Mojca Blažič, pred.
doc. dr. Malči Grivec

Zdravstveno-vzgojna delavnica: Stres in tehnike
sproščanja
Zdravstveno-vzgojna delavnica: Zdrava prehrana
Zdravstveno-vzgojna delavnica: Pomen gibanja in
preizkus telesne zmogljivosti
Karierni center se predstavi
Napotki za pisanje seminarskih nalog

doc. dr. Alenka Rožanec

Oblikovanje besedil – seminarskih nalog
Študent na strokovni praksi
Uspešno učenje

25. 11. 2019
2. 12. 2019

Marko Starc, pred.
Ksenija Komidar, pred.
Komisija
za
mednarodno
mobilnost,
Mednarodna pisarna
dr. Mojca Blažič, pred.
dr. Mojca Blažič, pred.

10. 6. 2020

doc. dr. Malči Grivec

11. 6. 2020
11. 6. 2020
8. 6. 2020

doc. dr. Sergej Gričar
doc. dr. Malči Grivec
izr. prof. dr. Laura Južnik Rotar

9. 6.2020

prof. dr. Karmen Erjavec

20. 12. 2019
8. 6. 2020
12. 12. 2019

dr. Mojca Blažič, pred.
izr. prof. dr. Franci Avsec
izr. prof. dr. Franci Avsec

29. 11. 2019

10.

Mednarodna mobilnost študentov UNM
Življenjepis - osnovno orodje iskanja dela
Spremno pismo - vaša vstopnica do intervjuja
Kako sestavim odličen vprašalnik za raziskavo v
diplomski nalogi
Rokovanje s sekundarnimi podatki
Navodila za analizo in interpretacijo podatkov
Želim postati podjetnik
Neverbalno in verbalno komuniciranje pri iskanju
zaposlitve
Koraki priprave na zaposlitveni razgovor
Uporaba pravnih virov v pisnih izdelkih
Pogodba o zaposlitvi

V študijskem letu smo si prizadevali objaviti tudi kar največ prostih delovnih mest (Facebook,
Instagram, spletna stran), saj smo opazili, da študenti pogosto poleg študija za reševanje
socialnih težav primarne družine opravljajo tudi študentsko delo. Pri tem nismo imeli v mislih
samo možnosti redne zaposlitve, kar je utečena praksa že nekaj let, ampak tudi možnosti
opravljanja študentskega dela. Na ta način so in bodo študenti že med študijem pridobivali
delovne izkušnje s področja študija. To pa jim je/bo olajšalo pripravo seminarskih nalog in bo
prispevalo k boljšim učnim izidom med študijem in večjim zaposlitvenim možnostim. Posledično
so/bodo študenti bolj aktivno študirali in manj opuščali študij. Študenti ne bodo imeli samo
prepotrebnih delovnih izkušenj, ampak se bodo seznanili z različnimi delovnimi mesti, ki jih
bodo opravljali kot bodoči diplomanti fakultete, da bodo lažje izbrali pravo delovno mesto po
zaključku študija. Osebnosti in strokovnemu naslovu primerno delovno mesto namreč prispeva
k večjemu zadovoljstvu, zadovoljen delavec pa je ustvarjalnejši. Vse to pa se odraža v večji
produktivnosti, v višji dodani vrednosti, ki jo ustvari podjetje in posledično v višji gospodarski
rasti Slovenije. Z vsemi temi aktivnostmi bomo tako nadaljevali tudi v letu 2021 oz. študijskem
letu 2020/2021.
V okviru ukrepa 4 smo si zadali dva cilja, in sicer izboljšanje prehodnosti oz. manjši osip
študentov (70 % prehodnost leta 2020 za program Poslovna informatika in 47,80 % prehodnost
leta 2020 za program Upravljanje in poslovanje) ter skrajševanje študija (5,5 leta za program
Upravljanje in poslovanje ter 4 leta za program Poslovna informatika). V letu študijskem letu
2019/2020 smo iz prvega v drugi letnik zabeležili 60 % prehodnost na programu Upravljanje in
poslovanje ter 10 % prehodnost na programu Poslovna informatika. Ugotavljamo, da so doseženi
rezultati na programu Upravljanje in poslovanje boljši kot v izhodiščnem letu (44, 83 %) in slabši
od izhodiščnega leta na programu Poslovna informatika (66,67 %). Kljub vsemu, verjamemo, da
so naše aktivnosti ustrezne, saj so vpisani študenti kmalu po začetku študija prenehali z
obiskovanjem predavanj in vaj ter se kljub naporom dekanice in tutorjev (klici po telefonu) niso
ponovno vrnili k študiju. Na drugi strani pa so študenti, ki so redno obiskovali predavanja in
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vaje, brez večjih težav napredovali v višji letnik. Smo pa v letu 2020 s podpornimi aktivnostmi
kariernega centra, intenzivnega dela tutorjev in visokošolskih učiteljev uspeli zadržati rezultat
na področju skrajševanja študija, saj so diplomanti programa Upravljanje in poslovanje za
dokončanje študija v povprečju potrebovali 3,63 leta, diplomanti program Poslovna informatika
pa 3,08 leto. Kar je bistveno boljše glede na postavljene cilje in izhodiščno leto 2017.
7.5

Ukrep 5: Vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno delo fakultete

Analiza stanja:

Poleg izvajanja kakovostnega pedagoškega procesa je eden od pomembnih ciljev fakultete tudi
znanstvenoraziskovalno delo, v katerega vključujemo študente v največji možni meri. Z
omenjenimi aktivnostmi namreč sledimo tudi Operativnemu programu za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za spodbujanje izvajanje prožnih oblik poučevanja v
visokem šolstvu z namenom povečanja inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti mladih,
vključno z ukrepi, ki bodo mlade povezovali z okoljem.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

V letu 2020 smo prijavili osemnajst (18) domačih in mednarodnih projektov. Glede na rezultate
prijav v letu 2019 in letu 2020 smo v letu 2020 izvajali en (1) projekt v okviru tretjega odpiranja
Po kreativni poti do znanja 2017–2020 – PKP, dva (2) projekta v okviru Študentski Inovativni
projekti za družbeno korist za 2016–2020 – ŠIPK za študijsko leto 2019/2020. Odobren je bil
triletni aplikativni projekt, ki ga financira ARRS, in dva CRP-projekta, ki ga financirata ARRS
in MKGP. Nadaljevali smo z izvajanjem dveh RPP-projektov in aplikativni projekta, ki ga
financira ARRS, katerega vodja je Fakulteta za industrijski inženiring. Dobili smo tudi dva
projekta v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) in Erasmus + KA2 projekt
(Well@School), katerega koordinatorji so partnerji iz Finske. Pridobili in izvajali smo
mednarodni projekt EIT Health InnoStars – 2020: Medgeneracijske družabne igre. Žal smo bili
neuspešni pri prijavi enega projekta IPA in sedmih projektov Erasmus + KA2 Capacity
Building. V letu 2021 pa bomo nadaljevali z izvajanjem 12 projektov.
V projektih Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem
okolju – Po kreativni poti do znanja sta v letu 2020 sodelovala dva (2) študenta. V okviru razpisa
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski Inovativni projekti za
družbeno korist je v letu 20209 sodelovalo pet (5) študentov fakultete. Vsi študenti s tem
pridobijo sposobnost analizirati obravnavani problem, ga predstaviti in na podlagi ugotovitev
sprejeti ustrezne zaključke. V kolikor bodo tovrstni razpisi ponovno na voljo, bomo priložnost
izkoristili in dobro prakso nadaljevali.
Večjo vključenost študentov v znanstveno raziskovalno delo nameravamo povečati tudi s
povezovanjem s partnerskimi institucijami na podlagi organizacije študentskih poslovnih
konferenc. V študijskem letu 2019/2020 se je mednarodne študentske konference SKEI 2020,
katere organizator je bila naša fakulteta, udeležilo 14 študentov. Konferenca se je zaradi COVID
19 odvijala online 23. septembra 2020. Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik prispevkov (ISBN
978-961-6309-56-1, COBISS.SI-ID: 304939520). Študenti pa so bili prisotni tudi na mednarodni
znanstveni konferenci Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, ki jo je
(so)organizirala fakulteta.
V letu 2021 bo fakulteta tudi (so)organizirala mednarodno študentsko konferenco SKEI 2021,
ki jo bo 26. in 27. maja 2021 potekala v Beogradu pri partnerici MBS – Visoka škola modernog
biznisa. Že tradicionalno pa bomo (so)organizirali 10. mednarodno znanstveno konferenco Izzivi
globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU (20. maja 2021).
V letu 2020 smo za namene ukrepa 5 namenili 237,90 € razvojnih sredstev, in sicer za stroške
povezane z organizacijo in izvedbo SKEI 2020 konference.
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V okviru ukrepa 5 smo si zadali en cilj/kazalnik, in sicer število vključenih študentov v
znanstvenoraziskovalno delo, in sicer smo načrtovali 25 vključenih študentov. Na osnovi analize
ugotavljamo, da smo cilj skoraj dosegli, in sicer smo realizirali sedem (7) vključitev študentov v
projekte in štirinajst (14) udeležb na mednarodni znanstveni študentski konferenci (skupaj 21
vključenih študentov). Več žal ni bilo mogoče zaradi omejenih možnosti sodelovanja v projektih
in premajhne motivacije študentov za aktivno udeležbo na konferenci ter tudi zaradi COVID 19.
7.6

Ukrep 6: Organizacija in izvedba poletne šole

Analiza stanja:

Ker se današnji mladi vedno pogosteje odločajo za samostojno podjetniško pot ter je to hkrati
tudi cilj JV Slovenije in Slovenije kot celote, smo želeli prispevati k razvoju tudi mi, zato smo se
zgledovali po tujini. Tudi v času izpitnega obdobja, ko na fakultetah ni rednih predavanj in
izpitov, fakultete ponujajo aktivnosti, za katere med letom ni toliko časa. Ena teh v svetu vedno
bolj uveljavljenih dejavnosti so poletne šole.

Izvedene aktivnosti v letu 2020 in stroški ter realizacija kazalnikov:

V študijskem letu 2019/2020 smo v prvem tednu julija načrtovali izvedbo mednarodne poletne
šole z naslovom »Poslovne priložnosti v glokalnem okolju«, ki naj bi bila namenjena študentom
ekonomije, podjetništva in sorodnih ved, ki si želijo izboljšati svojo možnost zaposlitve s
pridobitvijo kompetenc s področja prepoznavanja poslovnih priložnosti v lokalnem in globalnem
oziroma glokalnem okolju. Žal pa so ukrepi za preprečevanja širjenja virusa Sars-Cov-2 izvedbo
preprečili.
V okviru ukrepa 6 smo si zadali dva cilja, in sicer organizacijo ene (1) poletne šole na študijsko
leto ter udeležba šestnajstih (16) študentov na poletni šoli. Glede na navedeno ugotavljamo, da
ciljev nismo realizirali, da smo v obdobju do 2020 organizirali dve (2) poletni šoli, na katerih je
svoje kompetence razvijalo triintrideset študentov z različnih fakultet. Kljub izpadu poletne šole
v letu 2020 si želimo, da bi glede na glede na zadovoljstvo udeležencev in pozitivne rezultate
poletne šole nadaljevali tudi v naslednjih študijskih letih.
Sprejeto na seji senata 18. februarja 2021 in na seji upravnega odbora 23. februarja 2021.

Dekanica:

Direktor:

doc. dr. Malči Grivec

prof. dr. Marjan Blažič
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odbora:
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020
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8 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
8.1

Računovodske usmeritve

8.1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov
Z računovodskimi izkazi razumemo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov
in izkaz gibanja kapitala. Pri krogotoku poslovnih listin, na podlagi katerih so sestavljeni
bilančni izkazi, je upoštevano načelo nastanka poslovnih dogodkov. Prihodki, ki se ne navezujejo
na poslovno leto 2020, so ustrezno časovno razmejeni. Prihodki so evidentirani po načelu
denarnega toka in po vrstah dejavnosti. Izkazi so resnična in poštena predstavitev podatkov in
informacij o poslovanju fakultete. Upoštevane so temeljne računovodske usmeritve in sicer
razumljivost, ustreznost, zanesljivost, primerljivost. Postavke v računovodskih izkazih so
vrednotene v skladu z računovodskimi standardi.

8.1.2 Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov
Računovodski izkazi in letno poročilo Fakultete za ekonomijo in informatiko so pripravljeni v
skladu z :
 Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
 Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskih proračunov ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna,
 Slovenskimi računovodskimi standardi in
 Navodili s stani MIZŠ.

8.1.3 Vrednotenje
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk so uporabljena določila Slovenskih računovodskih
standardov. Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov
in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi
načela nabavne vrednosti.

8.1.4 Navedba o davčni zavezanosti
Fakulteta za ekonomijo in informatiko ni davčna zavezanka za davek na dodano vrednost.

8.1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter
dejavnost prodaje blaga in storitev
Fakulteta za ekonomijo in informatiko pridobiva prihodke iz naslova javnih financ, s prodajo
blaga in storitev na trgu in finančnih prihodkov. Nastanek poslovnih dogodkov evidentira na
ustrezna stroškovna mesta. Pri evidentiranju poslovnih dogodkov se za razdelitev skupnih
stroškov poslužuje vnaprej določenih ključev. Ključi so odvisni od vrste poslovnega dogodka in
sicer:
 največ poslovnih listin oz. stroškov je razdeljeno po ključu glede na število rednih
oziroma izrednih študentov (npr. material za študente, tiskanje učbenikov),
 evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov glede na čas, ki ga študenti preživijo na
fakulteti ( npr. ogrevanje, elektrika),
 evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov z enako obremenitvijo rednih in izrednih
študentov (npr. reklama in propaganda),
 v primerih, da se določen poslovni dogodek oz. strošek navezuje le na redne oziroma
izredne študente, so stroški temu primerno ustrezno evidentirani.
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8.2

Pojasnila k računovodskim izkazom

8.2.1 Bilanca stanja
Finančno (premoženjsko) stanje je prikazano v bilanci stanja. Zbirni podatki o sredstvih in
obveznostih do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2020 so prikazani v tabeli 13.

Tabela 13: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 in 31. 12. 2019
V EUR
SREDSTVA
31.12.2020

NA

DAN

Znesek

DOLGOROČNA
SREDSTVA IN SREDSTVA 2.485.306
V UPRAVLJANJU
KRATKOROČNA
SREDSTVA IN AKTIVNE 1.042.690
ČASOVNE RAZM.
ZALOGE
469
Skupaj

3.528.465

v EUR
Struktura VIRI NA DAN 31.12.2020
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
IN
70,44%
PASIVNE
ČASOVNE
RAZM.
LASTNI
VIRI
IN
29,55% DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
0,01%
100,00% Skupaj

v EUR
SREDSTVA
31.12.2019

NA

DAN

Znesek

DOLGOROČNA
SREDSTVA IN SREDSTVA 1.386.076
V UPRAVLJANJU
KRATKOROČNA
SREDSTVA IN AKTIVNE 2.356.891
ČASOVNE RAZM.
ZALOGE
345
Skupaj

3.743.312

Znesek

Struktura

147.394

4,18%

3.381.071

95,82%

3.528.465

100,00%

v EUR
Struktura VIRI NA DAN 31.12.2019
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
IN
37,03%
PASIVNE
ČASOVNE
RAZM.
LASTNI
VIRI
IN
62,96% DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
0,01%
100,00% Skupaj

Znesek

Struktura

167.046

4,46%

3.576.266

95,54%

3.743.312

100,00%

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v strukturi sredstev predstavljajo 70,44 %
celotnih sredstev. Sestavljena so iz:
 neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev,
 nepremičnin,
 opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

Neopredmetena sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice iz naslova nakupa

programske opreme, sredstva vplačana v rezervni sklad večstanovanjske poslovne stavbe v
Ljubljani in vlaganja v tuja osnovna sredstva. Nepremičnine predstavljajo vrednost zemljišča
in zgradb. Oprema in druga opredmetena sredstva vključujejo vrednost opreme, drobnega
inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (umetniška dela).
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po dejanskih nabavnih
vrednostih in se časovno amortizirajo glede na dobo koristnosti. Nabavno vrednost sestavljajo
nakupna cena, povečana za stroške prevzema in druge neposredne stroške, ki se navezujejo na
določeno pridobljeno osnovno sredstvo. Odpis opreme in drugih sredstev, se izkaže kot popravek
nabavne vrednosti sredstev. Fakulteta uporablja metodo enakomernega časovnega
amortiziranja, amortizacija se obračunava posamično. Osnovno sredstvo postane predmet
amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ki ga začnemo uporabljati za opravljanje
dejavnosti. Drobni inventar predstavlja uporabno vrednost nad enim letom, katerega posamična
vrednost ne presega 500 EUR, zato je v skladu z Zakonom o računovodstvu v celoti odpisan že
ob nabavi. Opredmetena sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena
ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. Pred tem nastali presežki prihodkov
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so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki, presežki odhodkov pa med prevrednotovalni
odhodki.
V primerjavi s preteklim letom se je vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju povečala za
79,31 %. Fakulteta za ekonomijo in informatiko je v letu 2020 večino kratkoročnih sredstev
vložila v adaptacijo poslovnih prostorov na Rozmanovi ulici. Rezultat vlaganj je povečanje
vrednosti dolgoročnih sredstev in zmanjšanje kratkoročnih sredstev. Poslovni prostori so urejeni
za nemoteno potekanje študijske dejavnosti in ustrezno rešitev prostorske stiske v dosedanjih
prostorih.
Kratkoročna sredstva v strukturi sredstev predstavljajo 29,55 % celotnih sredstev. Kratkoročna
sredstva predstavljajo:
 denarna sredstva v blagajni,
 dobroimetje pri banki,
 kratkoročne terjatve do kupcev,
 dani predujmi in varščine,
 kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
 kratkoročne finančne naložbe.

Denarna sredstva v blagajni izkazujejo stanje gotovine v blagajni, medtem ko dobroimetje pri
banki izkazuje stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu. Kratkoročne terjatve do
kupcev so sestavljene iz zapadlih in nezapadlih terjatev. Dani predujmi in varščine so plačila

dobaviteljem, ki še niso poračunana z dobavljenim blagom oziroma opravljenimi storitvami.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo terjatev za izvajanje
študijske dejavnosti iz naslova koncesije za mesec december in zapade v januarju prihodnje leto.
Med kratkoročnimi terjatvami so evidentirane tudi terjatve iz naslova mednarodne izmenjave
Cmepius, katere bodo poravnane v skladu z pogodbo. Kratkoročne terjatve do ZZZS izkazujejo
terjatev za obračunane boleznine za mesec december 2020, katere refundira zavod. Kratkoročne
finančne naložbe izkazujejo deponirana presežna denarna sredstva in naložbe v delnice. V
primerjavi s preteklim letom je vrednost kratkoročnih sredstev znižala za 55,76 %, na račun
vlaganj v adaptacijo poslovnih prostorov na Rozmanovi ulici.
Zaloge izkazujejo vrednost zalog študentske okrepčevalnice, ki od leta 2015 posluje v sklopu
fakultete.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2020 predstavljale
4,18 % celotnih virov sredstev. V sklopu kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih
razmejitev so zajete:
 kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
 kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
 druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in
 pasivne časovne razmejitve.

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so zajete obveznosti za plače, nadomestila in
drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani davki in prispevki, obračunani za
mesec december 2020. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo obveznosti do
dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
izkazujejo kratkoročne obveznosti za dajatve (prispevki na plače za mesec december 2020).
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami predstavlja fakulteta kratkoročno odložene prihodke, ki
se navezujejo na naslednja obračunska obdobja. Razmejeni prihodki so namenjeni pokrivanju
odhodov povezanih s študijskim procesom, ki še niso nastali. Razmejeni prihodki izvirajo iz
naslova šolnin in prihodke iz naslova mednarodne izmenjave Cmepius. V primerjavi s preteklim
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letom so pasivne časovne razmejitve nekoliko višje kot leto pred tem, saj se je povečalo število
vpisnih storitev.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2020 predstavljajo 95,82 % vseh virov.
Sestavljajo jih:
 sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava,
 obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva in
 presežek prihodkov nad odhodki.
V letu 2020 je fakulteta porabila sredstva dolgoročnih rezervacij, kjer so bili evidentirani
prispevki za PIZ za invalide nad kvoto. Sredstva so bila porabljena za adaptacijo dvigala v
poslovnih prostorih na Rozmanovi ulici. Sklad premoženja izkazuje obveznost do virov sredstev,
ki so last fakultete. Presežek prihodkov nad odhodki izkazuje uspešnost dosedanjega
poslovanja.
Obrazložitev postavk iz bilance stanja
V skladu 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom:

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov

Fakulteta ima vpisane redne dodiplomske (javna služba) in izredne dodiplomske študente in
podiplomske študente. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je bila uporabljena procentualna razdelitev.

Dolgoročne rezervacije

Fakulteta nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.

Izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki

Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki.
Presežek bo ostal nerazporejen in je namenjen razvoju fakultete. Prav tako fakulteta potrebuje
sredstva za vlaganje v opremo oz. učne pripomočke povezane z izvajanjem študijskega
programa.

Zaloge gotovih izdelkov

Fakulteta izkazuje zaloge materiala študentske okrepčevalnice, ki so evidentirane po nabavnih
vrednostih.

Terjatve

V računovodskih izkazih so izkazane terjatve do kupcev v višini 124.251 EUR. Terjatve so
sestavljene iz zapadlih in nezapadlih terjatev. Terjatve izvirajo iz neporavnanih šolnin in
izstavljenih faktur konec poslovnega leta. Fakulteta je v dosedanji praksi izvajala sledeče
ukrepe: aktivnim študentom je z blokado v računalniškem programu onemogočena prijava k
izpitom, dokler ne poravnajo obveznosti, neaktivnim študentom pošlje opomine in v primeru,
da študenti kljub temu ne poravnajo obveznosti, sledi sodna izterjava. V primerjavi s preteklim
letom so terjatve nižje za 156.234 EUR. Kratkoročne terjatve do MIZŠ v višini 49.349,99 EUR
izkazujejo obračunano terjatev za december za izvajanje študijske dejavnosti iz naslova
koncesije, ki zapade v začetku januarja. Kratkoročne terjatve iz naslova mednarodne izmenjave
v višini 4.416 EUR izkazujejo stanje v skladu z sklenjeno pogodbo. Med terjatvami so izkazane
tudi kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje. V letu 2020 je fakulteta porabila
kratkoročno dane depozite za adaptacijo poslovnih prostorov.

Obveznosti

Med obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 36.034,86 EUR.
Obveznost izvira iz obračunanih osebnih dohodkov za mesec december 2020, ki so bili izplačani
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v januarju 2021. Obveznosti do dobaviteljev, ki jih fakulteta izkazuje v računovodskih izkazih v
višini 36.846,26 EUR so sestavljene iz nezapadlih obveznosti in bodo poravnane ob dospetju.

Viri sredstev

Za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je fakulteta uporabila izključno
lastna sredstva.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Fakulteta je v letu 2020 porabila kratkoročno dane depozite za vlaganja v adaptacijo poslovnih
prostorov. Fakulteta še vedno razpolaga z vrednostnimi papirji.

Stalna sredstva

V letu 2020 se je povečala vrednost stalnih sredstev za 79,31 % na račun vlaganj v adaptacijo
poslovnih prostorov in nakupa opreme.

Izvenbilančne evidence

Fakulteta nima izvenbilančnih evidenc.

Odpisana osnovna sredstva

Fakulteta razpolaga z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki so že v celoti
amortizirana in so še vedno v uporabi. Razlog uporabe je, da imajo sredstva še vedno uporabno
vrednost. Sredstva, ki nimajo uporabne vrednosti, sprotno izloča iz evidenc in uporabe, ter jih
nadomešča z novimi. Med osnovnimi sredstvi, ki izkazujejo sedanjo vrednost 0, so tudi sredstva
s 100 % stopnjo amortizacije ob nabavi – drobni inventar in sredstva s 50 % stopnjo amortizacije
– računalniki in računalniška oprema. Fakulteta financira nakup opreme izključno iz lastnih
sredstev in skrbi za ustrezno opremo, ki zagotavlja nemoteno izvajanje pedagoškega procesa.

Pasivne časovne razmejitve

Fakulteta izkazuje 68.791 EUR pasivnih časovnih razmejitev in izkazujejo stanje vnaprej
plačanih šolnin dodiplomskih in podiplomskih študentov. Namen sredstev je zagotovitev
dokončanja študija vsakega izmed študentov pod enakimi ali boljšimi pogoji, kot je študij začel.
Prihodki so namenjeni odhodkom, ki še niso nastali oziroma se navezujejo na naslednje
obračunsko obdobje. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so zajeta tudi sredstva iz naslova
mednarodne izmenjave iz naslova Erasmus. V primerjavi s preteklim letom je stanje nekoliko
višje kot leto pred tem, na račun povečanega vpisa izrednih študentov v zadnjem študijskem
letu.

Kazalci Bilance stanja







Stopnja odpisanosti nepremičnin znaša 50,33%, saj fakulteta razpolaga z relativno
novimi poslovnimi prostori, zato je tudi delež nepremičnin v sredstvih visok. V letu 2020
je fakulteta na račun adaptacije povečala vrednost nepremičnine na Rozmanovi ulici.
Stopnja odpisanosti opreme znaša 91,09%. Fakulteta posluje od leta 1998, opremo je
nabavljala postopoma, dotrajana oprema je sprotno zamenjana z novo, sodobnejšo. Veliko
opreme je odpisane, vendar je še vedno uporabna. Odraz odpisanosti opreme se kaže v
nizkem deležu opreme v sredstvih.
Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 46,67 %. Delež je
nekoliko višji kot preteklo leto, saj je obveznosti do dobaviteljev nekoliko nižja kot leto
pred tem, prav tako drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja.
Delež kratkoročnih obveznosti v kratkoročnih sredstvih znaša 14,13 %. Obveznosti so na
dan 31. 12. 2020 še nezapadle in bodo poravnane ob dospetju.
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8.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev
(na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje storitev) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi
opustitve njihove poravnave). Razčlenjujejo se na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge
prihodke.
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev
ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti). Razvrščajo se na poslovne odhodke,
finančne odhodke in druge odhodke.

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Poslovni izid (dobiček
ali izguba) se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih ugotavlja s primerjanjem
ustreznih pripoznanih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki je dobiček,
presežek odhodkov nad prihodki pa izguba.
Poslovni izid, ki ga je fakulteta ustvarila s svojo dejavnostjo v letu 2020 primerjavi z letom 2019
je razviden v naslednji tabeli in grafu.

Tabela 14: Izkaz poslovnega izida za leto 2019
Poslovni izid

v EUR

2020

2019

Prihodki
Odhodki

944.596
1.113.648

1.029.605
1.165.895

Poslovni izid

-169.052

-136.290

Iz tabele je razvidno, da je fakulteta je v letu 2020 ustvarila negativen poslovni izid v višini
169.052 EUR. V primerjavi z letom 2019 je poslovni izid nižji za 32.762 EUR.

Graf 1: Poslovni izid
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Vir: Lastni, 2021.
Fakulteta je v letu 2020 ustvarila 944.596 EUR prihodkov, 1.113.648 EUR odhodkov, presežek
odhodkov nad prihodki v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020 znaša 169.052 EUR. V
primerjavi z letom 2019 ugotovimo, da je fakulteta imela za 8,26 % manj prihodkov. Prav tako
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ugotovimo, da je fakulteta imela 4,48 % manj odhodkov kot preteklo leto. Manj prihodkov v letu
2020 lahko pripišemo tudi na račun spremenjenega načina financiranja študijske dejavnosti s
strani MIZŠ. Od marca 2020 MIZŠ nakaže celotna sredstva, ki so predmet koncesijske
dejavnosti, na Univerzo v Novem mestu, ki potem po vnaprej določenih ključih prerazporedi
sredstva na posamične članice. Prav tako je fakulteta evidentirala manj odhodkov v letu 2020,
kar gre pripisati tudi prezaposlitvam iz fakultete na Univerzo.

Graf 2: Poslovni izid od leta 2002 do leta 2020
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Vir: Lastni, 2021.
Iz prikazanega grafa lahko razberemo, da je fakulteta od leta 2002 do 2011 dosegala pozitiven
poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki. Od leta 2012 do 2017 je fakulteta dosegala
negativen poslovni izid oz. presežek odhodkov nad prihodki. V letu 2018 je fakulteta spremenila
nekajletni trend negativnega poslovnega izida, saj izkazuje 70.409 EUR pozitivnega izida. V
letu 2019 in 2020 zopet sledi negativen poslovni izid.

1.3.1 Prihodki
Fakulteta za ekonomijo in informatiko je v letu 2020 dosegla 944.596 EUR prihodkov. Višina in
struktura ustvarjenih prihodkov je prikazana v tabeli.

Tabela 15: Višina in struktura ustvarjenih prihodkov
zneski EUR
2020

struktura v %

2019

2020

2019

indeks
2020/19

CELOTNI PRIHODKI

944.596

1.029.605

100,00%

100,00%

0,92

1.

PRIHODKI OD POSLOVANJA

853.435

986.074

90,35%

95,78%

0,87

2.
3.

FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI

52.605
38.556

43.184
347

5,57%
4,08%

4,19%
0,03%

1,22
111,11

Celotni prihodki so razčlenjeni na:
 prihodke od poslovanja,
 finančne prihodke in
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druge prihodke.

Večino prihodkov je fakulteta dosegla iz naslova prihodkov iz poslovanja in sicer 90,35%. Med
omenjenimi prihodki so zajeti prihodki iz naslova prejetih proračunskih sredstev za izvajanje
rednega dodiplomskega študija, prihodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na izrednem
dodiplomskem in podiplomskem študiju, prihodki iz drugih dejavnosti fakultete (organiziranje
in izvajanje konferenc, mednarodnih projektov,…) V primerjavi z letom 2019 so prihodki iz
poslovanja nižji za 8,26%, predvsem na račun spremenjenega načina financiranja s strani
MIZŠ.. Finančni prihodki so prihodki iz naslova obresti denarnih sredstev na vpogled, obresti
od danih depozitov, zaračunanih obresti od nepravočasno plačanih terjatev, prihodki od
dividend. V primerjavi z letom 2019 so finančni prihodki v letu 2020 višji za 21,82%. Med
drugimi prihodki so zavedeni prihodki od donacij in prenesene dolgoročne rezervacije na račun
zaposlenih invalidov nad kvoto preteklih let. Sredstva so bila porabljena za adaptacijo dvigala
v poslovnih prostorih na Rozmanovi ulici.

1.3.2 Odhodki
Fakulteta za ekonomijo in informatiko je v letu 2020 evidentirala 1.113.648 EUR odhodkov.
Struktura odhodkov v primerjavi z letom 2019 je prikazana v tabeli.

Tabela 16: Višina in struktura ustvarjenih odhodkov
v EUR
CELOTNI ODHODKI
STROŠKI BLAGA, MATERIALA
IN STORITEV
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
OSTALI DRUGI STROŠKI
PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

1.
2.
3.
4.
5.

2020
1.113.648

struktura v %
indeks
2019
2020
2019
2020/19
1.165.895
100,00%
100,00%
0,96

339.272
597.351
164.144
12.735

354.565
631.704
165.406
14.041

30,47%
53,64%
14,73%
1,15%

30,41%
54,18%
14,19%
1,20%

146

171

0,01%

0,02%

0,96
0,94
0,99
0,90

Celotni odhodki so razčlenjeni na :
 stroške blaga, materiala in storitev:
o stroški materiala so vrednosti porabljenega materiala za študente in predavanja,
materiala za čiščenje, stroški cvetja, elektrike, ogrevanja, goriva za službeni avto,
stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje
osnovnih sredstev, stroški odpisa drobnega inventarja, stroški nakupa strokovnih
revij in časopisov, pisarniškega materiala, stroški materiala za študentsko
okrepčevalnico in drugi stroški materiala;
o stroški storitev predstavljajo stroške fotokopiranja, varovanja poslovnih
prostorov, telefonskih in poštnih storitev, storitev upravljanja, propagande in
reklame, fotografskih storitev, vzdrževanja računalniških programov, čiščenja
prostorov, varstva pri delu, tiskarskih in grafičnih storitev, storitev vzdrževanja,
najema poslovnih prostorov in fotokopirnega stroja, stroškov zavarovanj,
plačilnega prometa, kotizacij, odvetniških, zdravstvenih, pedagoških,
komunalnih storitev, stroškov službenih potovanj, avtorskih in podjemnih
pogodb, reprezentance, storitev študentov in drugih storitev.
V primerjavi z letom 2019 so stroški materiala in storitev nižji za 15.293 EUR oz. 4,32 %.


Stroške dela:
o plače in nadomestila plač (kosmate plače, nadurno delo, boleznine do 30 delovnih
dni),
o prispevki za socialno varnost,
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o

drugi stroški dela (prevoz na delo, prehrana med delom, regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine).

V primerjavi z letom 2019 so stroški dela nižji za 34.353 EUR oz.5,44 %. Nižji stroški
dela so rezultat prezaposlitev iz fakultete na Univerzo v Novem mestu.


Amortizacija je v večjem delu sestavljena iz amortizacije zgradb in je minimalno nižja
kot leto pred tem. Adaptirani poslovni prostori na Rozmanovi ulici še niso predmet
amortizacije, saj še niso v uporabi.. Večina opreme je že odpisane je že odpisane.



Druge stroške, ki zajemajo:
o nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
o takse in pristojbine,
o nagrade.

Obrazložitev postavk izkaza prihodkov in odhodkov

Kazalniki izkaza prihodkov in odhodkov






8.3

Celotni prihodki na zaposlenega znašajo 67.471 EUR.
Celotni odhodki na zaposlenega znašajo 79.546 EUR.
Stroški dela na zaposlenega znašajo 42.668 EUR.
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 54 %.
Celotni prihodki na študenta znašajo 8.434 EUR.
Celotni odhodki na študenta znašajo 9.943 EUR.
Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije

Obrazložitev odhodkov
V letu 2020 je fakulteta po načelu denarnih tokov iz naslova koncesije pridobila 636.688 EUR
prihodkov. Prihodki pridobljeni iz naslova koncesije so bili porabljeni v skladu z koncesijsko
pogodbo. Največji del prihodkov je bilo porabljenih za izplačilo plač, prispevkov delodajalca in
drugih osebnih prejemkov in sicer 483.393 EUR, kar predstavlja 65,11 % odhodkov iz naslova
koncesije. Na podlagi sodelovanja z zunanjimi izvajalci, so bila izvedena izplačila avtorskih in
podjemnih pogodb v višini 76.998 EUR oz. 11,75 % odhodkov iz naslova koncesije. Ostali
prihodki so bili porabljeni za izdatke za blago in storitve.
Fakulteta je v okviru koncesijskih prihodkov prejela 80 EUR sredstev za obštudijsko dejavnost:
Interesne dejavnosti študentov. Sredstva so bila v celoti porabljena v skladu z koncesijsko
pogodbo.
Iz posebnega dela poročila je razvidno, da sredstva nakazana na podlagi koncesijske pogodbe ne
zadostujejo za odhodke iz naslova rednega študija. Manjkajoči del sredstev je fakulteta
pokrivala iz prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.
Iz primerjave finančnega načrta 2020 z realizacijo ugotovimo nekoliko razhajanj in sicer:
 načrtovani odhodki za izplačilo plač, prispevkov iz plač in drugih osebnih prejemkov so
bili nekoliko nižji kot realizirani (-37.062 EUR), zaradi izvedenih prezaposlitev na
Univerzo v Novem mestu, porodniškega dopusta,
 načrtovani izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti so bili nižji kot
realizirani (-18.902 EUR),
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načrtovani izdatki za podjemne in avtorske pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti so
bili nižji kot realizirani (-41.998 eur), zaradi nadomeščanja zaposlenih na porodniškem
dopustu in bolniški odsotnosti.

Iz posebnega dela poročila lahko ugotovimo, da je fakulteta iz naslova koncesijskih sredstev
evidentirala presežek odhodkov nad prihodki. Negativna razlika je pokrita iz sredstev
pridobljenih na trgu.
V letu 2020 fakulteta ni evidentirala rednih napredovanj, novih zaposlitev, prav tako ni
izplačevala delovne uspešnosti v breme koncesijskih sredstev. Fakulteta je izvedla odpravo
plačnih nesorazmerij doseženih z dogovorom za leto 2020. Izvedeno je bilo izplačilo jubilejne
nagrade v višini 404 EUR.
Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 znaša 1.181.966 EUR. Negativna razlika je pokrita
iz pozitivnega poslovanja preteklih let, ki izhaja iz poslovanja na trgu. Negativna razlika je
posledica vlaganj v adaptacijo poslovnega prostora, v katerem bo v prihodnjem letu nemoteno
potekalo izvajanje študijske dejavnosti.

Računovodsko poročilo je upravni odbor sprejel na seji 23 februarja 2021.

Direktor:
prof. dr. Marjan Blažič

Predsednik upravnega odbora:
Jože Derganc, dipl. ekon.
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