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1 PREDSTAVITEV FAKULTETE 

1.1 Poslanstvo  
 
Fakulteta za poslovne in upravne vede (v nadaljevanju fakulteta) je samostojna 
visokošolska in raziskovalna ustanova v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, 
ki izobražuje, raziskuje in svetuje, na področju upravljanja in poslovanja 
gospodarskih in negospodarskih subjektov. Pri izvajanju teh dejavnosti povezuje 
različne družbene vede, in sicer: ekonomijo, poslovanje, pravo, organizacijo, 
komunikologijo, psihologijo, sociologijo tuje jezike, saj s tem želi zagotavljati 
obsežno, kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s kakovostnimi študijskimi 
programi, z njihovim posodabljanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom, 
s kakovostnimi visokošolski 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. 
 
Poslanstvo fakultete je usmerjeno v: 

- zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja srednjega in 
visokega nivoja vodstvenega kadra s področij upravljanja, poslovanja, 
poslovodenja, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in 
predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri ter uporabo informacijsko-
upravljalskih sistemov, ki se zaključi z diplomo, 

- razvoj stroke, 
- dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in širšem okolju, 
- obogatitev okolja s kakovostno izobraženimi kadri, 
- negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z 

vizijo fakultete. 

1.2 Vizija  
 
Vizija fakultete je postati: 

- ustanova, ki bo sposobna tvornega sodelovanja z regionalnimi in 
nacionalnimi gospodarskimi ter negospodarskimi subjekti, 

- uveljavljen, družbeno odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s 
področja ekonomije v svojem okolju. 

 
Fakulteta združuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, 
ki svoje strokovno poslanstvo, in sicer izobraževanje, raziskovanje in javno 
delovanje gradi na vrednotah: 

- akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti, 
- akademske svobode delavcev in študentov, 
- avtonomije v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva, 
- humanizma in človekovih pravic vključujoč enake možnosti in solidarnost, 
- etičnega in odgovornega odnosa do sveta. 
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Temeljne vrednote pri izobraževalnem in raziskovalnem delu: 
- kakovost: doseganje odličnosti, tj. visokih in mednarodno primerljivih 

standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete; 
- avtonomija: neodvisnost in avtonomija v odnosu do kapitala, politike, države 

in religije; 
- svoboda: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje 

civilizacijskih pridobitev humanizma; 
- pripadnost: pedagoški in nepedagoški delavci ter študenti fakultete 

sooblikujejo zavest o skupnih ciljih in vlogi ter pomenu dela, ki ga opravljajo; 
- odprtost: odprtost v domači, mednarodni akademski in širši družbeni 

prostor. 
 
Vrednote organizacijske kulture fakultete: 

- resnica: resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem 
delu, kar pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje 
vedenja o njih na verodostojen in intelektualno pošten način; 

- svoboda: pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja 
spoznanj; 

- avtonomija: neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, 
ekonomskih in ideoloških centrov moči; 

- odgovornost: zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju 
akademskih standardov ter njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti 
študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote; 

- odličnost: doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih 
delovanja fakultete; 

- ustvarjalnost: sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne 
refleksije, inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov; 

- zaupanje: pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in 
načelom, medsebojno spoštovanje in razumevanje. 

 
Ocena poteka izvedbe pedagoškega procesa in individualnega tutorskega pristopa 
izvajalcev posameznih predmetov kaže na visoko stopnjo upoštevanja zastavljenih 
vrednot.  

1.3 Število zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in izvolitve v naziv 
 
V poslovnem letu 2020 je bila na fakulteti s skrajšanim delovnim časom zaposlena 
ena visokošolska učiteljica. Pri izvajanju študijskih programov je sodelovalo 
šestnajst rednih in izrednih profesorjev, docentov ter vabljenih učiteljev iz drugih 
fakultet oziroma strokovnjakov iz prakse, ki so s svojimi znanji in strokovnimi 
izkušnjami iz poslovnega okolja obogatili izvajanje magistrskega in doktorskega 
študijskega programa. Z vsemi so bile sklenjene pogodbe o sodelovanju. Za delo 
ostalih podpornih služb je bila sklenjena posebna pogodba z Univerzo v Novem 
mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko.  
V letu 2020 smo izpeljali 2 izvolitvi v nazive – v višjo predavateljico in docentko. 
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2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

2.1 Vrste in število študijskih programov 
  
Fakulteta ima akreditirane tri študijske programe: 

- študijski program 1. stopnje Upravljanje z okoljem, Nacionalna agencija za 
kakovost v visokem šolstvu, odločba št. 6033-130/2020/7; dne19. 11. 2020, za 
nedoločen čas; 

- študijski program 2. stopnje Poslovna ekonomija, ki ima veljavno 
akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do 
30.9.2023; 

- študijski program 3. stopnje Poslovna ekonomija, ki ima veljavno 
akreditacijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu do 
30.9.2023. 

2.2 Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov  
 
Tabela 1: Število študentov in diplomantov po vrstah študijskih programov  

Vrsta programa Število vpisanih študentov 
stanje 31. 12. 2020 Število diplomantov 2020 

Izredni Izredni 
Poslovna ekonomija druga stopnja 5 3 
Poslovna ekonomija tretja stopnja 5 0 

3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

Izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela je skladno s strateškim načrtom in 
standardi. Sodobna spoznanja te dejavnosti in stroke se v pedagoški proces 
prenašajo z vključevanjem novih vsebin, z izdelavo raziskovalnih nalog, 
magistrskih del in doktorskih disertacij. Fakulteta vzpodbuja zaposlene in zunanje 
sodelavce k znanstvenoraziskovalni in strokovni dejavnosti ter o tem vodi ustrezne 
evidence.  
 
Inštitut za raziskovalno-razvojno dejavnost UNM FPUV je vpisan v evidenco 
raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 3561. Raziskovalna in razvojna 
dejavnost se odločilno prepleta z izvajanjem pedagoškega procesa, tako da 
visokošolski učitelji svoja spoznanja prenašajo v pedagoški proces, kar se odraža v 
stalnem dopolnjevanju vsebin v sklopu učnih načrtov predmetov, novih in 
dopolnjenih študijskih pripomočkih (prosojnice, gradiva seminarjev). Z 
raziskovalnim delom je povezan in se tudi dopolnjuje nabor naslovov magistrskih 
del in doktorskih disertacij. Študentje z raziskovalnim delom iščejo odgovore na 
raziskovalna vprašanja in jih umeščajo v kontekst, tematiko in problematiko 
prakse iz neposrednega okolja. Študentje se aktivno vključujejo v organizirane 
okrogle mize in s prispevki na mednarodnih znanstvenih konferencah.  
 
Ugotavljamo, da je zelo dobro uveljavila vsakoletna mednarodna znanstvena 
konferenca, ki jo fakulteta soorganizira z Univerzo v Novem mestu Fakulteto za 
ekonomijo in informatiko, na kateri sodelujejo s svojimi strokovnimi in 
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raziskovalnimi prispevki pedagoški delavci in študentje druge in tretje stopnje. 
Konferenca je med drugim namenjena tudi predstavitvam dosežkov študentov, 
diplomantov in drugih (zaposlenih, raziskovalcev), kot so: raziskovalne naloge, 
poslovni primeri in projekti, poslovni načrti, magistrska dela, delne raziskave v 
sklopu priprave doktorskih disertacij.  
 
Udeležba na konferenci in objava prispevka v zborniku prispevkov sta dokazilo o 
raziskovalni aktivnosti udeleženca. To dokazilo lahko študenti uporabijo kot del 
študijskih obveznosti pri individualnem delu študentov (IRDŠ) ali kot 
izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje študija. 
 
Visokošolski učitelji povezujejo osebno raziskovalno delo s študentskim tudi v 
okviru posameznih učnih enot. Prek študentov, ki so višji in srednji menedžment 
v podjetjih, javnih zavodih in civilni družbi, se spodbuja sodelovanje z lokalnimi 
akterji. 
 
Zastavljeni cilji na področju raziskovalne dejavnosti so bili delno realizirani v 
skladu z dolgoročnimi cilji. Znanstvenoraziskovalno delo sodelujočih na študijskem 
programu druge in tretje stopnje je na sprejemljivi ravni in v skladu s pričakovanji, 
kar se kaže v kazalnikih raziskovalne uspešnosti ARRS pri objavljenih člankih in 
drugih sestavnih delih in pri monografijah in drugih zaključenih delih redno 
zaposlene visokošolske učiteljice in zunanjih sodelavcev.  

4 MEDNARODNO SODELOVANJE IN MOBILNOST VISOKOŠOLSKIH 
UČITELJEV IN ŠTUDENTOV 

Fakulteta ima vzpostavljeno mrežo sodelovanja s 35-imi tujimi visokošolskimi 
izobraževalnimi institucijami.  
 
V soorganizaciji z Univerzo v Novem mestu Fakulteto za ekonomijo in informatiko 
smo izvedli osmo mednarodno znanstveno konferenco Izzivi globalizacije in 
družbeno-ekonomsko okolje EU. Izdali smo zbornik prispevkov z mednarodnim 
recenzentskim postopkom. Na mednarodni znanstveni konferenci so svoje 
raziskovalno delo predstavili zaposleni, zunanji sodelavci in študenti na 
magistrskem in doktorskem študijskem programu.  
 
V soorganizaciji z več visokošolskimi zavodi iz tujine smo uspešno izvedli tudi 
mednarodno znanstveno konferenco LIMEN v Beogradu v Srbiji in mednarodno 
znanstveno študentsko konferenco SKEI. 
 
Aktivno sodelujemo tudi z Mednarodnim centrom za čustveno inteligenco Ohrid, 
Republika Severna Makedonija, kjer aktivno sodelujemo kot predavatelji in 
diskutanti pri mesečno organiziranih okroglih miza, izobraževanjih, 
usposabljanjih ipd. 
 
Fakulteta nadaljuje izdajateljsko dejavnost z izdajanjem Revije za ekonomske in 
poslovne vede (Journal of Economic and Business Sciences) – v letu 2020 sta izšli 
dve številki VII. letnika.  
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V letu 2020 smo izvedli mobilnost 1 visokošolske učiteljice v novembru 2020. 
Izvedla je predavanja na Pedagoški fakulteti na Univerzi Sv. Kliment Ohridski v 
Republiki Severna Makedonija. Mobilnosti študentov ni bilo. 

5 PODATKI O PREMOŽENJU IN SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA 
FAKULTETA 

 
Fakulteta pridobi vsa sredstva na trgu, saj nima koncesije za izvajanje študijskih 
programov. Pridobljena sredstva je fakulteta porabila za izvajanje javne službe in 
individualno raziskovalno delo.  
 
Fakulteta izvaja svojo dejavnosti v prostorih Univerze v Novem mestu Fakultete 
za ekonomijo in informatiko, Na Loko 2, Novo mesto, s katero ima podpisano 
pogodbo o uporabi poslovnih prostorov. 

6 REALIZACIJA KRATKOROČNIH CILJEV V LETU 2020 

Tabela 2: Realizacija kratkoročnih ciljev v letu 2020 
Dolgoročni 
(strateški) 
cilj 

Kratkoročni letni 
cilji za leto 2020 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2020 
 

Doseženi cilji in rezultati 
v letu 2020 z 
obrazložitvijo razlik 

1. Razvoj 
fakultete in 
študijskih 
programov 
 

Uresničevanje 
Strategije razvoja 
fakultete za obdobje 
2016-2020. 

Uresničevanje poslanstva in 
vizije fakultete ter 
zavzemanje za sprejete 
vrednote. 

Realizirano 
 

Uresničevanje 
strateških ciljev 

Uresničevanje strateških 
ciljev. 

Realizirano 

Uspešno izvajanje 
akreditiranih 
študijskih 
programov 

Kakovostno izvajanje 
akreditiranih študijskih 
programov – ocene 
študentskih anket: 
2. stopnja: Poslovna 
ekonomija: PV > 4,00, 
3. stopnja: Poslovna 
ekonomija: PV > 4,00. 

Realizirano 

Permanentna skrb 
in ustvarjanje 
pogojev za 
realizacijo kriterijev 
presoje po Merilih 
za akreditacijo in 
zunanjo evalvacijo 
visokošolskih 
zavodov in 
študijskih 
programov. 

Akreditacija do 30. 9. 2023. V realizaciji do 30. 9. 
2023 

Permanentna skrb 
za posodabljanje 
učnih načrtov 
posameznih učnih 
enot študijskih 

Posodobljene učne enote 
študijskega programa druge 
in tretje stopnje poslovna 
ekonomija. 

Realizirano 
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programov z 
namenom razvoja 
kompetenc za boljše 
delovanje 
diplomantov v 
delovnem okolju in 
stroki. 
Razvoj novih 
študijskih 
programov. 

Akreditirani vsi trije novi 
študijski programi: 
upravljanje z okoljem 1., 2. 
in 3. stopnje. 

Realizirana akreditacija 
visokošolskega 
strokovnega študijskega 
programa Upravljanje z 
okoljem in študijska 
smer Upravljanje z 
okoljem na tretji stopnji. 
Čakamo na poročilo 
strokovnjakov za drugo 
stopnjo študijskega 
programa Upravljanje z 
okoljem. 

2. 
Zagotavljanje 
in 
izboljševanje 
sistema 
kakovosti dela 
fakultete 
 

Uresničevanje 
Sistema in 
poslovnika 
kakovosti. 

Spoštovani in uresničeni 
indikatorji kakovosti na 
letni ravni. 

Realizirano 
 

Uresničevanje 
Etičnega kodeksa. 

Spoštovani in uresničeni 
etični standardi. 

Realizirano 
 

Kakovostno 
izvajanje 
akreditiranih 
študijskih 
programov. 

Izvajanje ukrepov za višjo 
prehodnost. Cilj: 
2. stopnja: 80 %, 
3. stopnja: 100 %. 

Realizirano 
 

Povečevanje števila 
študentov, ki zaključijo 
študij na drugi in tretji 
stopnji. 

Delno rerealizirano. 
Vzpodbujamo k čim 
prejšnjemu 
diplomiranju. 

Morebitna razbremenitev 
študentov s posodobitvijo 
študijskih programov. 
 

Realizirano 

Permanentno uvajanje in 
uporaba aktivnih oblik 
poučevanja in učenja. 

Realizirano 

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

Merjenje indikatorjev 
kakovosti s samoevalvacijo. 

Realizirano 

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

1 redno zaposlena 
visokošolska učiteljica in 12 
pogodbenih visokošolskih 
učiteljev oziroma v skladu s 
kadrovskim načrtom. 

Realizirano 
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načrtovanjem 
številu zaposlenih. 

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

Merjenje kakovosti s 
samoevalvacijo in z 
akcijskim načrtom ukrepov. 

Realizirano 

Vključevanje 
habilitiranih 
strokovnjakov iz 
poslovnega okolja v 
izvedbo študijskih 
programov. 

Število vključenih v skladu 
s kadrovskim načrtom. 

Realizirano 

Sodelovanje z 
mentorji in 
somentorji 
magistrskih del in 
doktorskih 
disertacij študentom 
v podjetjih. 
 

Število magistrskih del in 
doktorskih disertacij v 
skladu s potrebami 
delodajalcev. 

Realizirano 

Obveščanje 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev ter 
strokovnih 
sodelavcev o 
knjižnih novostih 
Univerze v Novem 
mestu Fakultete 
ekonomijo in 
informatiko, s 
katero ima fakulteta 
podpisano pogodbo. 

12 mesečnih obveščanj 
visokošolskih učiteljev o 
knjižnih novostih. 
 

Realizirano 

Izvajanje tutorstva. Tutorji visokošolski učitelji 
po posameznih letnikih 
študija na drugi in tretji 
stopnji. 

Realizirano 

3. 
Internacionali
zacija in 
mednarodno 
sodelovanje 

Vključevanje 
visokošolskih 
učiteljev v 
mednarodno 
izmenjavo. 

Vsakoletno vključevanje 
visokošolskih učiteljev v 
mednarodno mobilnost. 

Realizirano 

Internacionalizacija 
doma. 

Vsaj tri (3) gostujoča 
predavanja predavateljev iz 
tujine. 

Realizirano v obsegu 1 
gostujočega predavanja. 
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Podpisi sporazumov 
o sodelovanju z 
evropskimi 
visokošolskimi 
zavodi in  
inštitucijami. 

Podpisan vsaj en (1) 
sporazum s tujim 
visokošolskim zavodom ali 
inštitucijo. 

Realizirano 

Izvajanje raziskav v 
sodelovanju z 
drugimi 
visokošolskimi 
zavodi iz tujine. 

En (1) mednarodni projekt 
oz. raziskava. 

Nerealizirano. Oddana 
prijava 1 projekta 
Norway Grants: 
Analysing youth 
(self)employment in the 
EU focusing on Croatia 
and Slovenia 

4. Krepitev 
raziskovalne 
dejavnosti 

Objave rezultatov 
znanstvenega dela 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev. 

Ciljna vrednost kazalnika: 
> 10 objav v revijah s SCI, 
SSCI in SCOPUS. 

Delno realizirano. 

Vključevanje 
raziskovalnega dela 
v pedagoški proces. 

Permanentno vključevanje 
raziskovalnega dela v 
pedagoški proces: 
2. stopnja: 10 %, 
3. stopnja: 15-20 %. 

Realizirano 

Aktivna udeležba 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev na 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferencah. 

Najmanj dve (2) aktivni 
udeležbi redno zaposlenega 
visokošolskega učitelja in 
sodelavca na mednarodnih 
znanstvenih konferencah. 

Realizirano 

Razvijanje in 
spodbujanje 
raziskovalne 
dejavnosti med 
študenti. 

Vsako študijsko leto izvedba 
in predstavitev 
projektnih/raziskovalnih/ap
likativnih nalog pri vseh 
učnih enotah študijskih 
programov 2. in 3. stopnje, 
aktivna udeležba na 
mednarodni znanstveni 
konferenci, ki jo 
soorganizira fakulteta. 

Realizirano 

Soorganizacija in 
izvedba okroglih 
miz. 

Soorganizacija in izvedba 9 
okroglih miz. 

Realizirano 

Soorganizacija in 
izvedba 
mednarodne 
znanstvene 
konference. 

Soorganizacija in izvedba 
petih (5) mednarodnih 
znanstvenih konferenc. 

Realizirano 
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Vrednotenje 
raziskovalne 
uspešnosti Inštituta 
za raziskovalno-
razvojno dejavnost 
UNM FPUV. 

Točke (družboslovje): ciljna 
vrednost kazalnika: > 3100 
Kazalnik A1: ciljna 
vrednost kazalnika: > 9,20 
Kazalnik A3: ciljna 
vrednost kazalnika: > 0.32 

Realizirano 

5. Družbeno 
odgovorno 
delovanje in 
tvorno 
sodelovanje z 
okoljem 
 

Soorganizacija in 
izvedba okroglih 
miz. 

Soorganizacija in izvedba 6 
okroglih miz. 

Realizirano 

Informiranje o 
možnostih 
izobraževanja. 

Izvedba dveh (2) 
informativnih dni za drugo 
in tretjo stopnjo. 

Realizirano 

Informiranje o 
možnostih vpisa na 
programe za 
izpopolnjevanje. 

Večkrat letno informiranje 
poslovnega okolja – 2 
informiranji. 

Realizirano 

Izdajanje 
znanstvene revije. 

Izdani dve (2) številki 
Revije za ekonomske in 
poslovne vede. 

Realizirano 

Izdajanje zbornikov 
povzetkov 
mednarodne 
znanstvene 
konference. 

Izdaja enega (1) zbornika 
povzetkov mednarodne 
znanstvene konference. 
 

Realizirano 

Izdajanje zbornikov 
prispevkov 
mednarodne 
znanstvene 
konference. 

Izdaja najmanj enega (1) 
zbornika prispevkov 
mednarodne znanstvene 
konference. 

Realizirano 

Obveščanje medijev 
o delu in razvoju 
fakultete. 

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

Realizirano 

6. Promocija 
fakultete 

Informiranje o 
možnostih 
izobraževanja. 

Izvedba dveh (2) 
informativnih dni za drugo 
in tretjo stopnjo. 

 

Informiranje o 
možnostih vpisa na 
programe za 
izpopolnjevanje. 

Večkrat letno informiranje 
poslovnega okolja – 2 
informiranji. 

Realizirano 

Odpiranje fakultete 
širši javnosti. 

Redno izvajanje aktivnosti 
za širšo javnost. 

Realizirano 

Sodelovanje na 
sejmih in drugih 
promocijskih 

Redno izvajanje promocije 
zavoda in študijskih 
programov: Karierni dan za 
delodajalce in iskalce 

Realizirano 
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aktivnostih v 
Sloveniji in tujini. 

zaposlitve, predstavitve na 
različnih kariernih dnevih 
na področju JV Slovenije, v 
sredstvih javnega 
obveščanja, v času Tedna 
Univerze ipd. 

 
Obveščanje 
kadrovskih služb 
podjetij, 
gospodarske in 
obrtne zbornice o 
možnostih vpisa v 
študijske programe. 

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

Realizirano 

6.1 Realizacija ključnih poudarkov iz programa dela za leto 2020 
 
Ključni poudarki iz programa dela za leto 2020 so bili v celoti realizirani: 
o na področju izobraževalne dejavnosti: 

• zagotavljati kakovostno izvajanje obstoječih študijskih programov s 
priznanimi habilitiranimi učitelji ter s tem zagotoviti kakovostne 
diplomante,  

• spodbujati osebni in profesionalni razvoj visokošolskih učiteljev ter krepiti 
dobre medosebne odnose, 

• sodelovanje s študenti: zagotavljati dostopnost visokošolskih učiteljev, 
sodelovanje preko tutorjev, študentskega sveta, 

• razvoj novih študijskih programov: upravljanje z okoljem 1., 2. in 3. stopnje. 
o na področju raziskovalne dejavnosti: 

• krepiti individualno in timsko raziskovanje visokošolskih učiteljev, 
• spodbujati visokošolske učitelje za pisanje znanstvenih in strokovnih 

člankov ter za predstavljanje raziskovalnih dognanj na različnih domačih in 
mednarodnih srečanjih, 

• vključevati študente v raziskovalno delo, 
• izdajanje revije Revija za ekonomske in poslovne vede, 
• soorganizacija mednarodne znanstvene konference in okroglih miz. 

o na področju mednarodnega sodelovanja: 
• nadgrajevati sodelovanje s sorodnimi institucijami v državah EU in 

zahodnega Balkana in omogočiti mednarodno izmenjavo visokošolskih 
učiteljev in strokovnih sodelavcev ter tako pridobivati in prenašati nova 
znanja in spoznanja, 

o na področju kakovosti in razvoja fakultete: 
• krepitev delovanja fakultete kot članice novoustanovljene Univerze v 

Novem mestu, 
• zagotoviti materialne in kadrovske pogoje za delovanje in razvoj fakultete 

ter izvajanje študijskih programov; 
• spremljanje kakovosti izvajanja obstoječih in novih študijskih programov; 
• uskladitev in ažuriranje pravnih aktov fakultete glede na akte Univerze v 

Novem mestu, potrebnih za zakonito in učinkovito poslovanje fakultete, 
• promocija programov 2. in 3. stopnje poslovna ekonomija. 
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7 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 

 
Pripravila: Nataša Šavor, mag. ekon. in posl. ved 
 

7.1 Računovodske usmeritve 

7.1.1 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. 

7.1.2 Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 
 
Računovodski izkazi in letno poročilo FPUV so pripravljeni v skladu z : 

• Zakonom o javnih financah,  
• 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 in  

• Slovenskimi računovodskimi standardi.   
 

7.1.3 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.  

7.1.4 Navedba o davčni zavezanosti 

FPUV ni davčna zavezanka za davek na dodano vrednost. 
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7.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

7.2.1 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: 
 
 
      
 V EUR   v EUR  
SREDSTVA NA DAN 
31.12.2020 Znesek Struktura 

VIRI NA DAN 
31.12.2020 Znesek Struktura 

DOLGOROČNA  
SREDSTVA IN 
SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU  10.756 43,46% 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE 
ČASOVNE RAZM. 65.736 265,59% 

KRATKOROČNA 
SREDSTVA IN 
AKTIVNE 
ČASOVNE RAZM. 13.995 56,54% 

LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI -40.985 -165,59% 

Skupaj 24.751 100,00% Skupaj 24.751 100,00% 
 v EUR   v EUR  
SREDSTVA NA DAN 
31.12.2019 Znesek Struktura 

VIRI NA DAN 
31.12.2019 Znesek Struktura 

DOLGOROČNA  
SREDSTVA IN 
SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 11.049 22,02% 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IN 
PASIVNE 
ČASOVNE RAZM. 86.993 173,37% 

KRATKOROČNA 
SREDSTVA IN 
AKTIVNE 
ČASOVNE RAZM. 39.130 77,98% 

LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI -36.814 -73,37% 

Skupaj 55.073 100,00% Skupaj 55.073 100,00% 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, FUPV je v letu 2018 nabavila 
licenčni računalniški program VIS za evidentiranje študentov. Prav tako je 
fakulteta dala prispevek za delovanje Univerze v Novem mestu.   
 
Celotno vrednost sredstev FPUV predstavljajo kratkoročna sredstva in sicer:  

• dobroimetje na transakcijskem računu,  
• kratkoročne terjatve do  kupcev, 
• kratkoročne terjatve do Cmepius-a, 
• druge kratkoročne terjatve. 

 
Doborimetje na transakcijskem računu izkazuje stanje denarnih sredstev na 
transakcijskem računu, kratkoročne terjatve do kupcev so sestavljene iz zapadlih 
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in nezapadlih terjatev iz naslova šolnin. Kratkoročne terjatve do Cmepius-a 
izkazujejo terjatve iz naslova sklenjenih pogodb, ki še niso zapadle. Med drugimi 
kratkoročnimi terjatvami so prikazane vplačane akontacije davka od dobička 
pravnih oseb. 
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so na dan 31.12.2020 
izkazovale 65.736 EUR stanja. 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. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazujejo obveznosti za 
osebni dohodek december, izplačan v januarju 2021. Kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev  izkazujejo stanje nezapadlih obveznosti  na dan 31.12.2020 in bodo 
poravnane ob dospetju. Druge kratkoročne obveznosti izhajajo iz nezapadlih 
obračunanih prispevkov od osebnega dohodka za mesec december in so bili 
poravnani v januarju 2021. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami predstavlja 
fakulteta kratkoročno odložene prihodke, ki se navezujejo na naslednje obračunsko 
obdobje. Razmejeni prihodki so namenjeni pokrivanju odhodov povezanih s 
študijskim procesom, ki še niso nastali. Razmejeni prihodki izvirajo iz naslova 
šolnin. V primerjavi z letom pred tem, se je vrednost pasivnih časovnih razmejitev 
znižala za 28,58%. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2020 izkazujejo negativno 
vrednost, saj so presežki odhodkov nad prihodki v dosedanjem poslovanju presegli 
presežke prihodkov nad odhodki in dolgoročne finančne naložbe.   

7.2.2 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. 
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Poslovni izid, ki ga je FPUV ustvarila s svojo dejavnostjo v letu 2020 v primerjavi 
z letom 2019 je razviden v naslednji tabeli in grafu: 
 
 
Poslovni izid                                                                                                       v EUR 
  2020 2019 
Prihodki 42.366 46.652 
Odhodki 46.527 43.636 
Poslovni izid -4.161 3.016 
 
Iz tabele je razvidno, da je fakulteta v letu 2020 ustvarila negativen poslovni izid.   
 
 
Graf 1: Poslovni izid 2020 in 2019 
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Vir: Lasten, 2021. 
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Graf 2: Poslovni izid od leta 2009 do leta 2020 

 
Vir: Lasten, 2021. 

V Grafu 2 je prikazan dosežen poslovni izid skozi vsa leta poslovanja FPUV in sicer 
od leta 2009 do leta 2020. Iz prikaza razberemo, da je FPUV dosegla negativen 
poslovni izid leta 2009, 2011, 2015, 2016, 2017 in 2020. Pozitiven poslovni izid je 
dosežen leta 2010, 2012, 2014, 2018 in 2019. Najslabši poslovni izid je dosežen leta 
2016.  

Prihodki 
 
FPUV je v letu 2020 ustvarila 42.366 EUR prihodkov. Višina in struktura 
ustvarjenih prihodkov je prikazana v tabeli.  
 

      zneski EUR      struktura v % 
    2020 2019 2020 2019 
  CELOTNI PRIHODKI 42.366 71.123 100,00% 100,00% 

1. 
PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 41.765 46.450 98,58% 99,57% 

2. FINANČNI PRIHODKI 601 202 1,42% 4,33% 
 
Celotni prihodki so razčlenjeni na: 

• prihodke od poslovanja in 
• finančne prihodke.  

Večji del prihodkov je fakulteta dosegla s prihodki iz poslovanja in sicer 98,58%. 
Med omenjenimi prihodki so zajeti prihodki iz naslova prodaje proizvodov in 
storitev na izrednem podiplomskem in doktorskem študiju. Finančni prihodki v 
deležu 1,42% zajemajo prihodke iz naslova obresti denarnih sredstev na vpogled 
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