
Priloga I 
Pravilnika o pečatih Univerze v Ljubljani Pedago5ke fakultete 

SEZNAM PE110V k' UPORABI NA PEDAGOŠKI FAKULTETI IN UPORABNIKI 

TAJNIŠTVO DEKANATA (Mojca Bitenc) 

.1% 	  veliki okro .11 pačnt LI A A I 
I k 	  veliki okrogli Pečal T T Pel' 	I  
IN 	  peLit za zakedbo prepele potic 
I k 	,,, pečat fa ?uvedbo danima prispele pošle 
IN 	  peča ime (firma) in nailov fakultete »UNIVIRZA V LJUBLJANI 

Pedagoška fakulteta 
1000 Liubliana,Karde0evaplo0čad 16 

la 	  pečal »Po pooblastilu« 
lx• 	 peku za osačbo funkcije dekana in ime dekana »Dekan 

i kr.prof. dr. Janez Vogrinca 
	  palmi po pooblastilu dekana tPo pooblastilu 

Dekan, i za proT dr.Janez Vogrine« 	• 
I x 	  pečat faksimile podpisa dekana dr. Janeza Vogrinca (ime in priimek. širina 50 mm, iš]na 20 m) 
I   pečal faksimile podpisa tajnika fakultete Janeza Gannerja (priimek, širina 37 min, višina 
lx 	  peča: »Univerfa v Ljubljani Pedagoška fakulieia 

URADNA TAJNOST 
STROGO ZAUPNO« 

lk 	 pečat »Univtrza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 
URADNA TAJNOS1 

IN [ERNO« 

TAJrVIK FAKULTETE (Janez (arloer) 

	 ‘tliki*rogli pečat 	Pel/ št. 3 (v hrambi—trenutno izven uporabe) 
	 veliki okrogli pečat 1111.PeF št. 7 D hrambi — trenutno izven uporabe) 

veliki okrogli pečal LIL PeF št. 4. leva pika med krožnicama ni polna (v hrambi — 
uporabe) 

REFERAT 

	 veliki okrogli peča UL ler  št. 4 
	 veliki okrogli pečal LIL PeF I. 4. 3 

x 	  , 	veliki okrogli pečat IJI. PeF št. 4/4 
	 mali okrogli pečal UL PeE Izredni študij 
	 mali okrogli pečat LII. Pell št. 2 

mali okrogli pečal. UL Inef št. 3/1 
	 mali okrogli pečal Ul. Pel/ št. 3/2 
	 mali okrogli pečal LIL PeF št. 3/3 
	 mali okrogli pečat Uk l eF št. 3/4 
	 mili rogli peka( UL PcF št. 4 
	 pečat za zavedbo prejema originalne dokumentacije 
	 pečal ime (firma) in naslov fakultele »UNFVERZA V LJUBLJANI 

Pedagoška fekulteta 
1000 Ljubljana. Kardeljeva plo)čad lak 1t, 2 

	 pečat ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagritka fakulteta 
1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16« št. 3.1 
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pečat ime (firma) in naalov !aknama »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagoaka fakulteta 
1000 Ljubljana, Kardeljeva plošnad 16« Sl. 3:2 

	 pečai ime (firma) in nanlav kLLkteriUNIVERZA V LIII HI JANI 
PedanoIka fakulteta 

1000  Llublians, Kardeljeva Ploščad IR« St LB 
pečat ime (firma) in nsslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 

Pedagoška fakulteta 
1000 Ljubljana Kardeljeva ploščad 16s, St. il/4 

pečal Mksimile podpim dekana dr-Janeza Vognnoa (kol v tajništvu - Milim 50 mm) 
	 angin za zaveilbOJaluma pi'ispele ponle 
	  pečat i/PLAM ANO« 
	  pečin iilARFDN l ATUDIJii 
	  pečal ',DODA I NO 1,1iT0(( 
	  pečat iilzpiaan iz Pudagolke fakultete 

v Ljubljani, dne 	  
	  pečat »Izpisan iz Pudazozke fakultete 

v LjukanoM dne 	
« 

CENTER ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE (UNIU) 

	

lx 	 acliki okrogli pečal UL Par St 8 

	

IN 	 mah okrogli pečal lil. Peli SI. 5 

	

lx 	 pečal ime (firma) in naslov fakullele »UNIVERZA V I JULIAN] 
PeJaguška Babinem 
10(10 I iubljana, Kardeljova ploščad 16« 

	

lx 	 Pečal faksimile Podpisa dekana dr. Janeza Vugrinca Ume in pr(imek, lirina10 min) 

	

I x 	 pečamiPROJEKT JE FINANCIRAN 
IZ SREDSTEV ESA« 

	

lx 	večat » KOPIJA1E 
ENAKA ORIGINALU 

I V. 
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

	 veliki okrogli pečat It P 	2 

KADROVSKA SLUŽBA 

	

2x 	 veliki okrogli pečat 111( PeF St 5 

	

x 	 mali okrogli pečal UL PeF št. I 

	 pečat za zavedbo datuma prispele pošle 

I xpečat imu (firma) in naslov. fakulte »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pad/laoška lukulaia 
I 

 
0110 Ljubljana. Kardeljeva ploščad Ig« St. 4 

MEDNARODNO PISARIVA 

lic 	 veliki okrogli pečal UL PeF SI 9 



KNJIŽNICA 

	

3x 	mali okrogli pečat UL Pell knjižni; 

	

x 	 pečat za zsčvecčhča dačama prspele  

	  pečal » IIL PeF 
ODPISANO« 

	

I x 	  pečal »ODPIS PO INVENTURI 208a 

	

I x 	  • 	pečat v čitalnici »ču 

VIIL 

SLUŽBA ZA KAKOVOST (prej CEPS) 

Lea Vrečka 

	

I x 	 pečat »COPY 2« 

	

bc 	 pečat » KOPIJA JE 2  
ENAKA ORIGINALU« 

Mira Maniok 

	

I x 	 Pečal »PROJEKT IE FINANCIlLkič  
IZ SREDSTEV ESS 	2« 

Ljubbana, dne 5. I. 2017 

Pripravil: 
Tajnik fakultete 
Janez Gartner, univ. dipl. prav. 
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PRILOGA 2 
Pravilnika o pečatih Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete 

PODROBNEJŠI SEZNAM MEST HRAMBE PEČATOV IN POOBLAŠČENO:l OSEB ZA 
UPORABO PEČATOV It 5.,6., 7., R., 9,10.,12,13., M in I. člena tega Pravilnika 

1. člen 

V tajništvu dekanata se nahajajo naslednji pečatir 
- veliki okrogli pečat UL St. 3 l?  
- veliki okrogli petatULPeF 
-pravokotni pečat ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 

Pedagoški fakulteta 

I 000  Ljubljana. Kardelleva ploščad I 6. 

- pravokbini pečat »Po pooblastilu«. 
- pravokotni pečat za označbo funkcije dekana in ime dekana »Delpin 

im prof dr. limes Vogrinca, 
- pravokolni pečar po pooblastilu dekana »Po pooblastilu 

Dekan. čr, prof, dr. Janez Vogrinu«, 
- pravokotni pečat faksimile podpisa dekanu dr. Janeza Vogrine, (ime in priimek) 
. pravokotni pečat faksimile podorna 'epika fakultete Janeza ClaPnelja (priimek), 
. pravokotni pečat »URADNA TAJNOST— STROGO ZAUPNO«. 
- pravokomi pečat .URADNA TAJNOST— INTERNO«. 

Prioblančene osebe da uporabo pečata: 
- samostojna strokovna delavka Mo ča Bitenc. 

V referatu za študentske zadeva se naba ajo naslednji pečati: 
velild okrogli pečat lil. PeF H. 4. (2x) 
veliki okrogli pečat til. PeF št. 4/3 
veliki okrogli pečat IR PeF št. 4/4 
mali okrogli pečar LIL PeF Izredni študij 
mali okrogli pečat UL PeF št. 2 
mali okrogli pečat UL Pen' št. 3/1 
mali okrcali pečat UL PeF št. 3/2 
mali okrog] l pečat UL PeF št. 313 
mali okrogli pečat IR. Reid St. 3/4 
mali okrogli pečat UL PeF št. 4 
pravokotni pečat ime (firma) in naslov Fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 

Pedagoška fakulteta 
1000 Ljubljana. Kardeljeva ploščad 16« St. 2 

- pravokotni pečat ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagoška fakulteta 

1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad I6a št. 3,1 

- pravokotni pečat ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagoška fakulteta 
l 000 Ljubljana Kardeljeva plotead 16« tt. 3d2 

- pravokotni pečal ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagonka ['skuhata 

[000  Ljubljana. Kardeljeva ploščad 16« P. 3/3 
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- pravokotni pečat ime (firma) in naslov fakulteta »UNIVERZA V LJUBLJANI 
Pedagoška fakulteta 
l 000 Ljubljana. Kardeljeva ploščad I6ršt. 3/4 

- pravokotni pečat faksimile podpisa dekana dr. Janeza Vogrinca (ime in prifinek) 

Pooblaščene osebe za uporabo pečatov: 
- vodja referata Petra Zucealo 

samogojni strokovni delavci referata: Ivanka Jankovič. Maja Lešnjak Tuii& RobcrtGracar. Mateja 
Matjašič  in Anja Žavbi. 

člen 

V Centru za nadaljnje izobraževanje:in Ltspaabtjane (CNRJ) se nahajajo naslednji pečati: 
- veliki okrogli pečat UL PeF ŠT 8 
- mali Okrogli pečat UL PeF št 5 
- pravokotni pečal ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LIUl3LIANI 

Pedagoška fakulreta 
l 000 Ljubljana Kardeljeka ploščad I eir 

- pravokotni pečat ttiksimile podpisa dekana dr. Janeza Vogrinca (ime in priimek) 

Pooblaščeni osebi za uporabo pečatov iz prvega odstavka: 
- samostojni strokokaa delavki Vesna Mitrovič  in Tanja Kodra. 

člen 

finančno računovodski službi se naltajajo naslednji pečate 
- veliki okrooli pečat UL PeF št 2 

Pooblaščene osebe Za uporabo pečata: 
- vodja računovodsko-finančne službe Magda Frlan, 
- samostojni snokovni delata. HesPeF Elizabeta Verbič. Polona Mehle in Teje Savenc 

člen 

V kadrovski službi se nahajajo iiasledita pet 
- veliki okrogli pečat UT PeF č l. 5 (2x) 
- mali okrogli pečal UL le it. I 
- pravokotni pečal ime (firma) in naslov fakultete »UNIVERZA V LIUl3LJANI 

Pedagoška fakulteta 
1000 Ljubljana. Kardeljeva ploščad I bir 

Pooblaščene osebe za uporabo pečata: 
- vodja kadrovske službe Barbara Mlakar, 

sainostojni strokovni  delavki Andreja šeškat Kastelic in Marina Cimprič. 

člen 

V Mednarodni pisarni se nahaja naslednji pečat: 
- veliki okrogli pečat UL PeF M. 9 

Pooblaščene osebe za uporabo pečata: 
- samostojna strokovna delavca Igor Repne ijTina Kralj. 
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P 
wč-t  

Pripravil: 
Tajnik fakultete 
Janez Gartner, univ. dipl. prav. 

7. člen 

V klejih-lici se nahajajo naslednji pečen 
- mali okrogli pečat UL PeF knjižnica 	(3x 

Pooblaščene osebe za uporabo pečata: 
- vodja knjrmice Doroteja Božič, 
- samostojni strokami delavci: Mojca Debevc, Ksenija Rivo. Jaiija Juleršek, mag. Andreja Grčar. Maja 

Erbovnic, Mitja Vovk Iskrič  

Ljubljena, dne 5_ l. 2017 
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