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1. POROČILO REKTORJA
Tudi leto 2013 je minilo v znamenju ukrepov vlade za finančno vzdržnost javnih financ in tudi s tem
povezanimi sredstvi za dejavnost visokega šolstva. UP je večjem delu realizirala sprejet program dela
za leto 2013, vendar je bila realizacija otežena zaradi vseh ukrepov Vlade RS in zapletov glede
priprave in sprejema letnega programa dela za leto 2013, kot posledica medresorskega usklajevanja
finalnih izhodišč. Posledično je univerza je prvo polletje leto preživela v tveganju, da ne bo prejela
zadostnih sredstev za izvedbo študijskega procesa. V nadaljevanju je podan strnjen pregled
realizacije načrtovanih aktivnosti glede na sprejeti letni program dela in rebalans programa dela za leto
2013.
V letu 2013 je UP uspešno izvedla elektronsko poenotenje najave izvedbe študijskih programov na
vseh članicah UP ter ga uporabila za študijsko leto 2013/2014. Urejen je bil celovit izpis obrazca, ki
vključuje akreditirane podatke posameznega študijskega programa (predmeti s kontaktnimi urami ter
nosilcem, število skupin pri posamezni obliki) ter podatke o najavi izvedbe: izvajalec/i, habilitacijski
naziv posameznega izvajalca, število izvedbe kontaktnih ur glede na obliko ter število študentov pri
posameznem predmetu.
Prav tako je UP pripravila Katalog študijskih programov UP, ki vsebuje podatke o obveznih sestavinah
vseh študijskih programov ob prvi akreditaciji, evidenco vseh nadaljnjih potrjenih sprememb študijskih
programov ter podatke o obveznih sestavinah ob podaljšanju akreditacije (za študijske programe, za
katere je postopek že zaključen.
Realizacija vpisa: UP je za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014 razpisala 1625 vpisnih mest na
dodiplomskem študiju, od tega 1310 mest na rednem študiju in 315 mest na izrednem študiju. V
primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je bilo razpisanih 153 vpisnih mest manj, od tega na rednem
študiju 158 mest manj, na izrednem pa 5 mest več. Na podiplomskem študiju je bilo za vpis v 1. letnik
razpisanih 1536 razpisanih mest, in sicer 1390 mest na 2. stopnji (970 za redni študij in 420 za izredni
študij) in 146 mest na 3. stopnji. V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je bilo na magistrskih
študijskih programih 2. stopnje razpisanih skupaj 70 mest več, vendar zaradi večjega števila
razpisanih mest za izredni študij (razpisanih 85 mest več). Za redni študij na 2. stopnji je bilo namreč
razpisanih 15 mest manj. Razlog za povečanje slednjih je razpis dveh magistrskih študijskih
programov 2. stopnje tudi v angleškem jeziku (Management na UP FM in Turizem na UP FTŠ
Turistica). Zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov (razpisana sta bila kot izredni študij) ni
bila realizirana nobena izvedba. Na doktorskih študijskih programih je bilo razpisanih 8 vpisnih mest
manj.
Do pričetka prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v študijskem letu 2014/2015 je UP vzpostavila
lastno univerzitetno visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS UP), ki bo samostojno izvajala
prijavno-sprejemne postopke za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje.
Število vpisanih študentov in zapolnitev razpisanih mest: V študijskem letu 2013/2014 je na Univerzi
na Primorskem skupaj vpisanih 6168 študentov (podatek na dan 30. 10. 2013). Število študentov se je
v primerjavi s preteklim študijskim letom 2012/2013 zmanjšalo za 438 (lani je bilo vpisanih skupno
6606 študentov). Večji vpis beležimo predvsem na magistrskih študijskih programih 2. stopnje (redni
študij), saj se je število študentov rednega študija iz 1286 v študijskem letu 2012/2013 povečalo na
1382 v študijskem letu 2013/2014. Na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je vpis študentov
nekoliko nižji; v študijskem letu 2012/2013 je bilo vseh vpisanih 4987, v 2013/2014 pa 4528).
Glede na število razpisanih vpisnih mest, ki jih je UP razpisala za študijsko leto 2013/2014 (skupaj
razpisanih 3161 mest na vseh treh stopnjah študija), je bilo ob zaključku vpisa (na dan 30. 10. 2013)
zapolnjenih 63,7 % razpisanih mest (skupaj 2014 vpisanih v 1. letnike študijskih programov na vseh
treh stopnjah).
Glede na število vpisanih v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov UP v študijskem letu
2013/2014 je razvidno, da je univerza zapolnila 84,4% vseh razpisanih mest. Medtem ko je
zapolnjenost razpisanih mest na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje nižja, in sicer
43,7% na magistrskih študijskih programih 2. stopnje ter 24 % na doktorskih študijskih programih 3.
stopnje. Univerza zato želi v prihodnje več pozornosti usmeriti na promocijo podiplomskih študijskih
programov in tako tudi povečati vpis nanje.
Vpisani tuji študenti: V študijskem letu 2013/2014 so se na študijske programe UP na vseh treh
stopnjah skupaj vpisali 203 tuji študentje. V prijavno-sprejemnem postopku za tujce za študijsko leto

1. POROČILO REKTORJA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

2

2013/2014 je bilo v dodiplomske študijske programe 1. stopnje sprejetih 57 kandidatov - Slovencev
brez slovenskega državljanstva in tujcev iz držav, ki niso članice EU.
Delež vpisanih tujih študentov na UP se povečuje. Tako so na primer vpisani tujci v študijskem letu
2012/2013 predstavljali 2,7% vseh vpisanih študentov, v študijskem letu 2013/2014 pa vpisani tujci
predstavljajo 3,3% vseh vpisanih. Več vpisanih tujih študentov se kaže predvsem na dodiplomskih
študijskih programih 1. stopnje ter na doktorskih študijskih programih 3. stopnje. Ciljna vrednost za
študijsko leto 2013/2014 je bil 4% delež vpisanih tujih študentov na ravni UP. Medtem ko je bil
načrtovani delež na 1. stopnji celo presežen, pa na 2. stopnji ni bil realiziran. UP kot tudi njene članice
bodo tudi v prihodnje študijske programe predstavljale v tujini in spodbujale zanimanje tujih kandidatov
za študij na UP.
Razpisani študijski programi: UP je v študijskem letu 2013/2014 razpisala 76 študijskih programov, od
tega na 1. stopnji 34, na magistrskem študiju 2. stopnje 28 in na doktorskem študiju 3. stopnje 14
programov. Prvič so bili razpisani: dva dodiplomska univerzitetna dvopredmetna študijska programa 1.
stopnje: Dediščina Evrope in Sredozemlja in Slovenistika ter trije magistrski študijski programi 2.
stopnje: Italijanistika, Razredni pouk in Biopsihologija. Dva magistrska študijska programa 2. stopnje
pa sta bila razpisana tudi za izvedbo v angleškem jeziku (Management in Turizem).
Razvoj novih študijskih programov: V letu 2013 je Svet NAKVIS podelil akreditacijo naslednjim novim
študijskim programom:
- univerzitetnemu dvopredmetnemu študijskemu programu 1. stopnje Arheologija (UP FHŠ),
- magistrskim študijskim programom 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje, Italijanistika
(UP FHŠ) ter Biopsihologija (UP FAMNIT),
- doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Upravljanje kulturnih virov in arhivov (UP FHŠ),
- študijskim programom za izpopolnjevanje: Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje (UP PEF); interdisciplinarnima: Študijski program za izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja italijanščine in Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja
angleščine, ki sta ju v sodelovanju pripravili in predlagali članici UP PEF in UP FHŠ ter
- skupnemu magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Latinsko-ameriške študije (UP FHŠ v
sodelovanju s Podiplomsko šolo UP, Univerza Megatrend, Srbija, Univerza Pecz, Madžarska,
Istituto Universitario Ortega y Gasset, Španija).
V postopku obravnave na NAKVIS so vloge za prvo akreditacijo za: univerzitetni študijski program 1.
stopnje Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica), magistrski študijski program 2. stopnje Socialna
pedagogika (UP PEF) ter interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Politologija, ki sta ga
v medsebojnem sodelovanju pripravili in predlagali članici UP FM in UP FHŠ.
Širitev študijskih področij: V letu 2013 se je nadaljeval postopek razširitve študijskih področij dveh
članic UP, in sicer UP FAMNIT na študijsko področje 31 – Družbene vede (psihologija) in UP PEF na
študijsko področje 21 – Umetnost.
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: Na področju ponudbe VŽU (programi za izpopolnjevanje,
deli študijskih programov, poletne šole, konference, tečaji itd.) smo v letu 2013 povečali delež
izvedenih vsebin za 23,6 % glede na preteklo študijsko leto. V programe je bilo vključenih 6778
udeležencev od načrtovanih 3929. Od tega predstavljajo 56,59 % delež študenti.
Oblikovan je bil Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2013/2014, ki
vključuje dodatne aktivnosti in zapise kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa.
V letu 2013 je UP uspešno zaključila projekt »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na
trg«, ki je potekal od 01. 09. 2010 do 30. 06. 2013. Izvedla je več kot 70 brezplačnih dogodkov in
izobraževanj ter vključila več kot 1500 študentov in diplomantov ter več kot 60 delodajalcev.
Organizirani obiski v delovna okolja ter predstavitve podjetij, so študentom omogočili vzpostavitev
stika s potencialnimi delodajalci ter jih seznanjali z možnostjo vključitve v posamezne projekte oziroma
manjše raziskave. Tesno sodelovanje z ALUMNI klubi na članicah UP, poslovnimi partnerji s področja
kariernega svetovanja in podjetji iz gospodarstva so pripomogli k povečanju zaposljivosti diplomantov.
Na okroglih mizah, delavnicah in seminarjih so delodajalci in usposobljeni svetovalci seznanjali
sodelujoče s primeri dobrih praks o pomembnosti: načrtovanja kariere, poznavanja poklicnih interesov
in ciljev, ocenjevanja lastne konkurenčnosti na trgu dela, javnega nastopanja ter inovativnosti in
kreativnosti. S strokovnjaki s področja kariernega načrtovanja, »coachinga« in zaposlovanja smo
pripravili tudi priročnik za študente: Naložba v prihodnost – karierno načrtovanje in svetovanje.
Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje in jih tudi nadgradili z uspešno prijavo na Javni
razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
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v letih 2013-2015, v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC), ki bo omogočal
nadaljnjo kontinuirano dejavnost na področju vseživljenjske karierne orientacije.
Znanstveno-raziskovalna uspešnost in znanstvena odličnost: v letu 2013 je bil pripravljen pravilnik o
dodeljevanju sredstev za objave v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI. S sprejetjem pravilnika bi
UP postavila vzvod za večje spodbujanje raziskovalcev k objavam in doseganju višje znanstveno
relevantne produkcije v svetovnem merilu. V letu 2013 so registrirani raziskovalci (516) univerze po
metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost in
sicer: s podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu 2013 v WOS objavljenih 196 člankov
v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva (podatki zajeti na dan 10. 2.
2014 v Web of Science), kar v primerjavi z letom 2012 pomeni povečanje za 32% (148 objav). V
primerjavi z letom 2012 se je za 4,1% povečala uspešnost po SICRIS točkah (Z1), za 12,9%
nadpovprečna znanstvena uspešnost registriranih raziskovalcev, število normiranih čistih WOS citatov
za zadnje desetletno obdobje pa je iz 14.160 (v letu 2012) naraslo na 22.103 v letu 2013 (kar pomeni
povečanje za 60,7%). Sicer je bilo v letu 2012 na UP zaposlenih 181 raziskovalcev v obsegu 135,63
FTE (plačna skupina H), v letu 2013 pa je število zaposlenih raziskovalcev padlo na 166 raziskovalcev
(plačna skupina H) v obsegu 119,02 FTE.
Poseben poudarek je namenjen spodbujanju mlajših raziskovalcev, v letu 2013 je bilo tako podeljenih
6 podoktorskih pozicij. V letu 2013 se je usposabljajo 56 mladih raziskovalcev financiranih v okviru
ARRS (v letu 2012 jih je bilo 63), 9 jih je usposabljanje v letu 2013 zaključilo.
Prof. dr. Dušanka Janežič, visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT je prejela Zoisovo
nagrado za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju. V letu 2013 sta nagrado za raziskovalne
in razvojne dosežke UP za leto 2012 prejela izr. prof. dr. Maja Čemažar iz UP FVZ, za področje
naravoslovja in prof. dr. Štefan Bojnec (UP FM) za področje družboslovja, ki po metodologiji SICRIS,
za zadnje petletno obdobje dosega največje število zbranih točk na področju ekonomije v Sloveniji.
Znanstveno-raziskovalno delo: obseg projektnega financiranja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
na nacionalni ravni se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zopet znižal, v letu 2012 so sredstva
upadla za 10% v primerjavi z 2011, v letu 2013 pa se je (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
skladno s pogodbo ARRS za znanstveno raziskovalno dejavnost iz 4.348.705,58 EUR v letu 2012
znižalo na 3.917.660,00 EUR v letu 2013 oziroma za 9,9%. Primerjava obsega projektnega in
programskega financiranja od leta 2009-2012 kljub temu kaže, da je UP v letih 2009-2012 uspela
bistveno izboljšati razmerje v prid stabilnejšemu financiranju raziskovalne dejavnosti, saj se je število
raziskovalnih programov dvignilo za skoraj 100% v letu 2009 glede na leto 2008. Kljub uspešnosti pa
dosedanji obseg programskega financiranja ostaja najnižji med slovenskimi raziskovalnimi
organizacijami. V letu 2013 je UP izvajala 12 raziskovalnih programov, 5 matičnih in 7 v (so)izvajanju,
37 temeljnih, 14 aplikativnih in 8 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov. V primerjavi z letom
2012, v letu 2013 beležimo upad iz 72 na 59 projektov, kar je predvsem posledica zaključka izvajanja
CRP-ov (zaključilo se je izvajanje 16 projektov).
V primerjavi z letom 2012 beležimo upad izvajanja mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov iz
50 na 47. Predvsem je upadlo število prijav na mednarodnih razpisih (iz 89 v letu 2012 na 51 v letu
2013), kar je posledica zaključka finančne perspektive 2007-2013.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: V letu 2013 je UP sklenila 4 nove sporazume s tujimi
univerzami oziroma visokošolskimi institucijami, kar presega zastavljeni cilj 3% povečanja sklenjenih
sporazumov v letu 2013. Upoštevaje podpisane sporazume v letu 2013 ima UP sklenjenih 62
mednarodnih sporazumov, izmed katerih sta 2 multilateralna in 60 bilateralnih. Med slednjimi je 56
sporazumov s tujimi univerzami oziroma visokošolskimi institucijami.
V letu 2013 je UP prvič organizirala mednarodni teden – »International Week of the University of
Primorska«, v okviru katerega je gostila 45 pedagoških in strokovnih sodelavcev partnerskih univerz.
Izdana je bila publikacija v angleškem jeziku z vsemi potrebnimi informacijami za študij tujcev na UP.
V študijskem letu 2012/2013 je bilo izvedenih 69 predmetov v angleškem jeziku, od tega 57 na
dodiplomskem in 12 na podiplomskem študiju, v celoti pa se v angleškem oziroma tujem jeziku ni
izvajal niti en študijski program.
Izmenjave študentov in zaposlenih: V letu 2013 oziroma študijskem letu 2012/13 je bilo, kot v preteklih
letih, največ mobilnosti izvedenih v okviru programa VŽU-Erasmus, v okviru katerega je naraslo tudi
število sporazumov, in sicer z 248 v letu 2012 na 291 v letu 2013. Na UP je na mobilnost (vključujoč
program VŽU-Erasmus, CEEPUS, bilaterale in druge programe) prišlo 235 tujih študentov, v tujino pa
je odšlo 93 študentov UP. Tako nam ni uspelo realizirati načrtovanega porasta mobilnosti števila
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študentov (»incoming« in »outgoing«), smo pa z »incoming« mobilnostjo študentov lahko zadovoljni,
saj je bila realizacija 95%. Nižje od načrtovanega (91) je bilo število »outgoing« visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, in sicer 85. Pri »incoming« mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev smo dosegli
cilj 10% porasta (s 83 na 109), kot tudi pri »outgoing« raziskovalcih in strokovnih sodelavcih (z 61 na
71), pri »incoming« raziskovalcih in strokovnih sodelavcih pa smo zastavljeni cilj presegli (z 49 na 69).
V letu 2013 je UP uspešno pridobila novo Erasmus univerzitetno listino - ECHE, ki ji omogoča
sodelovanje v novem EU finančnem instrumentu Erasmus+.
Načrtovani cilj organizacije mednarodnih znanstvenih konferenc ali znanstvenih sestankov je bil
presežen, saj je bilo izvedenih kar 21 mednarodnih znanstvenih konferenc in mednarodnih
znanstvenih sestankov v organizaciji članice (nosilka članica) ter 19 v vlogi partnerja, kot tudi 6
nacionalnih znanstvenih konferenc in nacionalnih znanstvenih sestankov, od tega 1 v organizaciji in 5
v sodelovanju. Uspešno smo uresničili tudi cilj pridobitve 3 novih raziskovalcev, saj jih je bilo v letu
2012 12, v letu 2013 pa 15.
V letu 2013 je UP izvajala 21 mednarodnih projektov s področja izobraževanja, izmed katerih je bila
UP pri 4 nosilka projekta, pri 17 pa je sodelovala kot partner. Uspešno je bil pridobljen tudi projekt »UP
in svet – mednarodna vpetost Univerze na Primorskem«, ki ga financira resorno ministrstvo. Projekt
obsega 4 ključne aktivnosti, ki spodbujajo internacionalizacijo: zaposlovanje tujih visokošolskih
učiteljev za daljše časovno obdobje, gostovanje tujih strokovnjakov, organiziranje mednarodnih
delavnic in promocijo univerze v mednarodnem okolju.
Kakovost: V letu 2013 je UP nadaljevala z aktivnostmi na področju skrbi in razvoja sistema kakovosti.
Posebna pozornost je bila posvečena skrbi za študente, tako nadgradnji tutorskega sistema kot tudi
skrbi za študente s posebnimi potrebami. Prav tak je bila v letu 2013 podaljšanja akreditacija univerze
za obdobje sedmih let. Uspešno je bil pridobljen projekt »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP« v okviru katerega bo UP nadgradila svoj sistem zagotavljanja in preverjanja kakovosti
v celovit sistem obvladovanja kakovosti. Nadgradnja sistema kakovosti vključuje tudi pripravo
informacijskih rešitev za obvladovanje vseh procesov univerze (izobraževanje, raziskovanje,
upravljanje). Zaradi pritožbenega postopka se je začetek izvedbe projekta zamaknil v drugo polovico
leta,zaradi česar večina predvidenih aktivnosti ni bila izvedena. Načrtovane aktivnosti bo univerza
izvedla v letu 2014 in 2015 (do 30. 6.).
Investicijske aktivnosti: Na področju investicijskih aktivnosti se večina zastavljenih ciljev ni realizirala
zaradi stanja javnih financ, predvsem pri predvidenih nakupih objektov bodisi za pedagoško,
raziskovalno dejavnost oz. zagotovitve študentskih ležišč. Načrtovana je bila tudi pridobitev
uporabnega dovoljenja za objekt A v Univerzitetnem kampusu Livade ter objekt Borilnice na naslovu
Kreljeva 6. Pri prvem se uporabnega dovoljenja ni pridobilo, ker se je podaljšal rok za dokončanje del
vsled nujne izvedbe sanacije zvarov na stopniščni rami, kot posledica nekakovostne izvedbe podjetja
GPG, d.d., ki dela ni dokončalo zaradi stečaja. Pri drugem, tj. objektu Borilnica, dela niso sledila
terminskemu planu, saj je bilo potrebno ponovno preveriti finančno konstrukcijo ter izvesti nov razpis
za izvajalca GOI del.
UP je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo, ki vključuje tudi
sofinanciranje opreme, povezane s pedagoško dejavnostjo, sredstva so bila razdeljena med
pedagoške članice ter rektoratu kot nosilcu ureditve programske opreme za podporo pedagoškemu
procesu. Pri nabavi opreme iz lastnih sredstev ter sredstev pridobljenih na projektih, je največ sredstev
namenila članica UP ZRS. Pri izvajanju investicijsko vzdrževalnih del je bilo potrebno upoštevati stanje
javnih financ in investicij v Sloveniji in uveljavitev ZUJF-a, zato so članice v Rebalansu letnega
programa Univerze na Primorskem za leto 2013 upoštevale svoje finančne zmožnosti. MIZŠ v letu
2013 ni sofinanciralo investicijsko vzdrževalnih del oz. v proračunu RS za leto 2013 ni bilo sredstev za
investicijsko vzdrževalna dela za objekte visokega šolstva in študentskih domov, zato večina članic ni
ne izvajala ne načrtovala investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme, razen UP FVZ in UP
FAMNIT, in sicer iz lastnih sredstev.
Prav tako se zaradi kompleksnosti ni uspelo zaključiti postopkov prenosa objektov v uporabi UP FM in
UP PEF na Cankarjevi 5, kot tudi ne Objekta 3 ter dela objekta na naslovu Polje 42 Izola za potrebe
UP FVZ. Uspešno pa je bil izveden prenos lastništva na objektu Bolniška 20 v Piranu.
Kadrovska politika in zaposlovanje: Na kadrovskem področju je UP v letu 2013 sledila ukrepom
določenih v Zakonu o interventnih ukrepih in drugih predpisih, ki so določali kadrovsko politiko, zato je
realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od planiranih. Realizacija načrtovanih novih
zaposlitev je nižja od načrtovanih v vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene v
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primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov (prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov).
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 723 oseb na
732 oseb oziroma se je zmanjšalo iz 604,22 FTE na 599,68 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na
UP v letu 2013 povečalo število oseb za 1,21% oziroma zmanjšalo za 0,75 % v FTE. Glede na
rebalans je bila realizacija v osebah 96,57%, v FTE pa 95,13%.
V letu 2013 je bil sprejet nov Akt o sistemizaciji delovnih mest na UP, ki je dal podlago za
reorganizacijo strokovnih služb. Večje aktivnosti so bile izvedene v informacijskem programu VIS, ki
sedaj nudi podporo tudi za namene izvajanja kadrovske politike. Istočasno sta bila sprejeta tudi
Pravilnika o spremembah Pravilnika za vrednotenj pedagoškega dela pedagoških delavcev in
raziskovalcev na UP in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju avtorskih in
podjemnih pogodb na UP. Upravni odbor UP je sprejel tudi enotni cenik za sklepanje avtorskih in
podjemnih pogodb, s čimer se ocenjuje, da bodo znižani stroški za pogodbeno delo, kljub novim
predpisom, ki povečujejo prispevke delodajalcev.
Finančno poslovanje: UP je v koledarskem letu 2013 realizirala 24.239.483 EUR prihodkov, kar je za
6,39% nižje od predhodnega leta. Z velikimi napori za vzdržno poslovanje, ob nespremenjenem
obsegu dejavnosti, je zmanjšala tudi odhodke na 24.671.805 EUR, kar je za 4,01% nižje od
predhodnega leta. Zaradi dodatnih obremenitev iz naslova izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij
v višini 420.126 EUR, je UP zaključila poslovno leto s primanjkljajem 432.322 EUR.
Ukrepi ZIPRS 1314, ZUJF in sanacijski programi pa niso zadostovali za finančno vzdržno delovanje
članic UP FM, UP FHŠ in UP ZRS, ki so ustvarile presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini
839.284 EUR. Študijska dejavnost navedenih članic je predvsem financirana iz sredstev MIZŠ po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki ne zadostujejo za finančno
vzdržno izvajanje študijske dejavnosti.
Članice UP IAM, UP FTŠ in Rektorat UP so tudi izkazale primanjkljaj, vendar je le ta v celoti iz naslova
evidentiranih stroškov za izplačilo prvega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
Delovanje obeh inštitutov UP IAM in UP ZRS so tudi v letu 2013 oteževale velike likvidnostne težave,
ki so bile posledice zamika nakazil za projekte EU. Predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov
preverjanja ustreznosti posredovanih poročil in zahtevkov, postaja časovna razlika med nastalimi
odhodki in plačili članice ter prejetimi prihodki oz. nakazili EU vedno daljša.
Notranji nadzor: 6. junija 2013 je bil načrt notranjega nadzora za leto 2013. Na podlagi slednjega je
rektor imenoval 15 delovnih skupin za vsa področja delovanja. Postopki notranjih kontrol so v izvajanju
in potekajo v skladu s priporočili delovnih skupin za posamezna poslovna področja, skupaj s
korektivnimi in preventivnimi ukrepi na posameznih članicah, kjer je bilo to potrebno.
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor
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2. VIZIJA
2.1 VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je:
- izvedba študijskih programov na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim povečanjem
vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;
- dosegati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven;
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.

2.2 POVZETEK PROGRAMA REKTORJA O VIZIJI RAZVOJA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
§1. Redefinicija identitete in poslanstva.
Potreben je premik k proaktivnemu delovanju v širšem okolju za notranjo učvrstitev univerze, s
čimer bo UP lahko uspešno razvijala svojo znanstveno domišljijo in kreativne potenciale.
§2. Prostor za mlade, ki so prihodnost sveta.
UP mora pri iskanju sprožilcev novih idej za razvoj paziti na ustrezno zastopanost in opolnomočenje
mladih ljudi.
§3. Tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem nasploh.
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
(povezava z osnovnim in srednjim šolstvom, iskanje vezi z gospodarstvom, sodelovanje z lokalno
skupnostjo).
§4. Uravnotežena celota članic.
Urejeni medsebojni odnosi harmonično spetih članic so predpogoj za uspešno delovanje univerze.
Decentralizirana notranja struktura univerze bo omogočila njeno integracijo z racionalno uporabo
univerzitetne infrastrukture.
§5. Znanstvena odličnost.
Z dosledno internacionalizacijo izobraževanja in raziskovanja bo UP dosegla cilj postati znanstveno
prestižna univerza.
§6. Onkraj znanega usmerjena radovednost.
Mednarodno priznanim predavateljem in prepoznavni UP mora slediti korak pridobivanja
najperspektivnejših slovenskih in tujih študentov. Prodorna univerza mora vsebovati tudi neformalni
prostor preizkušanja najbolj nenavadnih znanstvenih idej in zamisli - imenujmo ga Svobodna
Katedra.
§7. Prostorska infrastruktura in staro mestno jedro v Kopru.
V današnjih kriznih časih je potrebno na novo premisliti smiselnost in časovno izvedljivost prostorskih
načrtov nadaljnjega razvoja univerze. Premišljena prostorska infrastruktura je pogoj za razvoj
uravnotežene in usrediščene univerze, ki zagotavlja ustvarjalni razvoj, delavnost in odzivnost,
notranjo ubranost, odličnost in mednarodno prepoznavnost.
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2.2 KLJUČNI KORAKI RAZVOJA UNIVERZE
Izobraževanje
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom ter tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu.
Razvoj usklajenega raziskovalnega in izobraževalnega dela bo povezoval UP s širšim družbenim
okoljem. Pomembno je povezovanje Univerze z osnovnim in srednjim šolstvom, ki mu lahko preko
skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov dodaja visokošolski pridih in obenem
zagotovi nenehni priliv bodočih študentov. Vpis tujih študentov bo povečan s promocijo študijskih
programov, sistematično rastjo kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela in z razvojem novih
interdisciplinarnih študijskih programov, ki bodo deloma ali v celoti izvajani v angleškem jeziku.
S spodbujanjem študentov, da si v okviru zunanje izbirnosti izberejo ne le sorodne, ampak tudi po
smeri zelo različne študijske predmete, bo študentom omogočen vpogled tudi v druga študijska
področja.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja, še posebej študent. Študente, posebno študente
podiplomskega študija, je potrebno vključevati v raziskovalno delo, ki naj bo strokovno in dosledno
mentorirano. Pri tem je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
Raziskovanje: temelj znanstvene odličnosti univerze in temelj kakovostnega pedagoškega dela
Univerza je inštitucija, katere poslanstvo ni samo podajanje znanja, temveč tudi iskanje in kreiranje
novega (kvalitetnega in relevantnega) znanja. S ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora
UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih
skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju tega cilja je pomembno, da je univerza prostor
ljudi (raziskovalcev, predavateljev, študentov), ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh
ciljev trdo delati, in da univerza vzpostavi svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi
(lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna industrija). Povezovanje med izobraževalnim in
raziskovalnim procesom pa seveda zagotavlja vključevanje raziskovalcev v študijski proces. Prav
zaradi tega je raziskovanje tudi temelj pedagoškega dela. Da bi UP še okrepila svojo raziskovalno
naravnanost, mora:
- preko pridobivanja mladih raziskovalcev ter zaposlovanja kvalitetnih (tujih, predvsem mladih)
raziskovalcev aktivno skrbeti za svoj raziskovalni podmladek;
- v svoje raziskovalno delo vključiti slovensko znanstveno diasporo;
- zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja;
- aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov;
- spodbujati mlajše raziskovalce, da si pridobijo raziskovalne izkušnje na najodličnejših
raziskovalnih inštitucijah v tujini (nekajmesečna vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v
tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav njihovih mentorjev s tujimi univerzami);
- povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo (znanstveni članki, znanstvene
monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) ter se preko le-te vzpostaviti kot globalno
referenčno vozlišče;
- prizadevati si, da na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih dosežemo najvišjo svetovno
raven.
Študijsko-raziskovalna dejavnost in okolje
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
z delovanjem v treh smereh. Prva smer je povezava s širšim okoljem preko pedagoške in raziskovalne
dejavnosti univerze. V tej smeri se je potrebno osredotočiti na osnovnošolsko in srednješolsko
populacijo. Preko skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov lahko osnovnemu in
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srednjemu šolstvu dodamo visokošolski pridih, sebi pa zagotovimo nenehni priliv bodočih študentov.
Raziskovanje jim je potrebno približati na njim jasen in privlačen način, preko poletnih šol, poljudnih in
strokovnih predavanj, itd. Druga smer je povezovanja univerze z gospodarstvom. Na področju
univerzitetnega delovanja se dandanes v svetu največ sprememb dogaja prav na področju
sodelovanja med univerzo in industrijo. Če še nekaj desetletij nazaj industrija ni neposredno
sodelovala z univerzitetnimi raziskovalci, je danes stanje (vsaj ponekod) bistveno drugačno. Univerza
na Primorskem pri teh trendih ne sme zaostati, temveč jim mora z vso vnemo in z vsemi potenciali
slediti. Uspešnim primerom sodelovanja z industrijo iz lokalnega okolja (npr. z Luko Koper) je potrebno
smelo in drzno dodati uspešne primere sodelovanja z mednarodno industrijo. Sodelovanje z industrijo
mora preseči prevečkrat zgolj formalno aplikativne raziskovalne projekte in preiti na neformalni »Think
Tank« - skupno platformo rojevanja in udejanjanja idej, pobud ter rešitev, ki lahko vodijo h globalno
uspešni slovenski blagovni znamki. Tretja smer pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo, za katero
mora biti univerza hitro odziven katalizator projektov pomembnih za njen razvoj.

Mednarodna dejavnost
Znanstvena odličnost se prepleta z vpetostjo univerze v mednarodne znanstvene, izobraževalne,
gospodarske, umetniške in humanitarne projekte, dejavnosti in sodelovanje, ki dvigujejo ugled
univerze v lokalnem in globalnem okolju hkrati pa prispevajo k dobrobiti celotne globalne skupnosti. S
ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in
raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih skozi zrelo akademsko tekmovalnost:
spodbuditi mora (predvsem) mlajše ljudi pri odhodih v tujino - in v ta namen polno udejanjiti koncept
sobotnega leta - in obenem vključiti tuje (visoko uveljavljene ter mlade nadebudne) strokovnjake v
svoje študijske procese. Mednarodno vpetost UP predstavlja preko mreže partnerskih visokošolskih,
znanstvenih, umetniških, raziskovalnih institucij, vladnih in nevladnih organizacij s katerimi v
enakomerni dinamiki sodeluje na področjih znanstvenega in pedagoškega dela, s pridobivanjem tujih
študentov, izmenjav študentov, gostovanju velikanov znanstvene in raziskovalne misli, ter preko
projektov povezanih z evropskimi in svetovnimi znanstveno izobraževalnimi ter gospodarskimi
institucijami v okviru delovnih praks, izmenjav, gostovanj in obiskov, raziskovalcev, študentov,
visokošolskih profesorjev, strokovnjakov in umetnikov. Izkazana dobra praksa so nekajmesečna
vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav
njihovih mentorjev s tujimi univerzami, inštituti in gospodarskimi institucijami. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti tudi slovenski znanstveni diaspori in jo vključiti v domač univerzitetni prostor.
Obenem se lahko UP z organizacijo različnih izobraževalno-raziskovalnih dogodkov, mednarodnih
znanstvenih, gospodarskih in strokovnih konferenc, okroglih miz in umetniških dogodkov, vzpostavi kot
globalno referenčno vozlišče. Internacionalizacija bo zaokrožena z vzporednim izvajanjem izbranih
študijskih programov v angleškem jeziku, hkrati bo podpirala tečaje in seminarje slovenskega jezika za
tuje študente na izmenjavi in vse, ki bodo želeli spoznati slovenski jezik.

Ekonomika in finance
V smislu zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev, ki so nujno potrebni za uresničevanje
slehernega razvojnega programa in strategije, je ključen spopad z naslednji izzivi: rast prihodkov,
namenjenih financiranju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, zagotavljanje dodatnih sredstev za
financiranje razvojnih načrtov ter vzpostavitev sistema za spremljanje stroškovne učinkovitosti
delovanja rektorata in vseh članic UP.
Način financiranja, ki je bil uveden s sprejetjem Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, in je veljaven od leta 2003, ne pogojuje financiranja visokošolskih zavodov s
cilji zagotavljanja njihove učinkovitosti in kakovosti delovanja. Ministrstvo za izobraževanje, zanost in
šport je tako pripravilo novo uredbo, ki v svoji zasnovi sicer opredeljuje način izračuna letnih sredstev
na nivoju visokošolskega zavoda, vendar hkrati dopušča univerzam oblikovanje lastnega modela
delitve sredstev. Univerza na Primorskem je sprejela model delitve finančnih sredstev, ki temelji na
pravičnosti in transparentnosti, spodbuja kakovost in zagotavlja stabilnost delovanja članic.
Na področju kadrovske politike se skoraj vse članice UP soočajo s problemom neugodnega razmerja
med številom visokošolskih učiteljev ter številom administrativnih delavcev. Zato je potrebno oblikovati
koncept kadrovske politike, ki ne bo odvisen zgolj od finančnega položaja članice, temveč od njene
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dobre in učinkovite organiziranosti ter sposobnosti zagotavljanja pogojev, ki bodo spodbujali k dobrim
rezultatom in medsebojnim odnosom.
Univerza mora skrbeti za stimulativno nagrajevanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki bo v
okviru zakonskih in ekonomskih možnosti prispevalo in spodbujalo akademsko kakovost in odličnost.
Odprli bomo razpravo o prednostih in slabostih izstopa zaposlenih iz sistema javnih uslužbencev, ki ga
ponuja novi nacionalni program visokega šolstva.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
3.1 POSLANSTVO
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo UP je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta,
v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in
širšega regionalnega okolja.

3.2 VREDNOTE
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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4. PREDSTAVITEV
4.1 ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil 7. 2.
2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03.
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03 in spremembe) in Statut UP (Ur.l. RS,
št. 124/08-UPB1 in spremembe) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP. Določila teh
temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja
študijskega procesa, integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost
organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti izobraževanja
in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati dejstvo, da je
univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner univerzitetnega
prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA) in širšega mednarodnega prostora.
Statut Univerze na Primorskem omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih
podrobneje uredijo z internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje
temeljnih in drugih dejavnosti.
NASTOPANJE UNIVERZE V PRAVNEM PROMETU
Univerza na Primorskem (UP) je pravna oseba in v skladu s 24. členom Statuta Univerze na
Primorskem (Ur.l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012) nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun. Članice UP so zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za
račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega
znanstveno-raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva država. Članice UP lahko
samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih in raziskovalnih področjih opravljajo
izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno, svetovalno in umetniško dejavnost ter druge s tem
povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter ne ovirajo dejavnosti, ki je javna služba.
Članice zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Evidenca stroškov in
sredstev ter premoženja pridobljenega iz dejavnosti, ki jo članice UP opravljajo v svojem imenu in za
svoj račun, izkazujejo v ločenih evidencah. Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v
okviru teh dejavnosti ne obsega sklepanja pogodb o zaposlitvi ter pogodb, s katerimi se razpolaga z
lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na nepremičninah. Razmerje med univerzo in članicami,
povezano z dejavnostmi iz drugega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme
upravni odbor univerze.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu v prilogi.
VODSTVO
Tabela 1: Vodstvo
Vodstvo
Rektor

Prof. dr. Dragan Marušič

Prorektorica za študijske zadeve

Izr. prof. dr. Nadja Plazar

Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski

Prorektor za ekonomiko in finance

Prof. dr. Rok Strašek

Glavni tajnik

Ingrid Kocjančič
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ORGANI IN DELOVNA TELESA
Tabela 2: Organi
Organi
Rektor
1

Prof. dr. Dragan Marušič

Senat

Viktorija Arsovska (predstavnica študentov), doc. dr. Dunja Bandelj (UP Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP Pedagoška fakulteta), izr.
prof. dr. Aleksandra Brezovec (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), prof. dr. Andrej Brodnik
(UP Inštitut Andrej Marušič), prof. dr. Mara Cotič (UP Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr. Viktorija
Florjančič (UP Fakulteta za management), prof. ddr. Mitja Guštin (UP Znanstveno-raziskovalno
središče), doc. dr. Gašper Jaklič (UP inštitut Andrej Marušič), izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP
Fakulteta za turistične študije – Turistica), izr. prof. dr. Irena Lazar (UP Fakulteta za humanistične
študije), Olga Kaliada (predstavnica študentov), izr. prof. dr. Klavdija Kutnar UP (Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić (UP
Fakulteta za management), Jernej Medved (predstavnik študentov), izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
(UP Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr. Helena Nemec Rudež (UP Fakulteta za turistične študije –
Turistica), izr. prof. dr. Egon Pelikan (UP Fakulteta za humanistične študije), prof. dr. Rado Pišot, (UP
Znanstveno-raziskovalno središče), izr. prof. dr. Nadja Plazar (UP Fakulteta za vede o zdravju), doc.
dr. Tamara Poklar Vatovec (UP Fakulteta za vede o zdravju), Martina Ros (predstavnica študentov),
prof. dr. Lenart Škof (UP Fakulteta za humanistične študije), Andrej Tajnik (predstavnik študentov),
prof. dr. Anita Trnavčević (UP Fakulteta za management), Nermina Vilić (predstavnica študentov),
doc. dr. Vito Vitrih (UP Inštitut Andrej Marušič), izr. prof. dr. Janez Žibert (UP Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP Fakulteta za
vede o zdravju)

Upravni odbor2

Izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj (predstavnik univerze, namestnik predsednice UO UP), Vojko Čok
(predstavnik delodajalcev), dr. Japec Jakopin (predstavnik ustanovitelja) , Tanja Marsič (predstavnica
univerze), Mišela Mavrič (predstavnica ustanovitelja), doc. dr. Gorazd Bajc (predstavnik univerze),
doc. dr. Marko Orel (predstavnik univerze), Karla Počkaj (predstavnica študentov)

Študentski svet3

Aleksandar Tošić, predsednik ŠS UP in član ŠS UP FAMNIT (UP Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije), Vito Sterle, podpredsednik in član ŠS UP FTŠ Turistica
(UP Fakulteta za turistične študije – TURISTICA), Vera Čipev, predsednica ŠS UP FHŠ (UP
Fakulteta za humanistične študije), Anis Dulič, predsednik UP FM (UP Fakulteta za management),
Semir Cerić član (UP Fakulteta za management), Olga Kaliada, predsednica ŠS UP FAMNIT (UP
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), Jernej Medved, predsednik ŠS
UP PEF (UP Pedagoška fakulteta), Anja Valenčić, namestnica predsednika UP PEF (UP Pedagoška
fakulteta), Nermina Vilić, predsednica ŠS UP FTŠ Turistica, (UP Fakulteta za turistične študije –
TURISTICA), Mirko Ilić, predsednik ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Andrej Tratnik član
ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Urška Šturm, tajnica ŠS UP in članica ŠS UP FHŠ (UP
Fakulteta za humanistične študije)

1

Spremembe v strukturi članov Senata UP:
predstavniki študentov so bili izvoljeni za dvoletni mandat, imenovani dne 18. 9. 2013.
doc. dr. Dunja Bandelj je bila imenovana 27. 3. 2013 namesto doc. dr. Andraža Terška.
Izr. prof. dr. Viktorija Florjančič je bila imenovana dne 17.10.2013 namesto prof. dr. Roberta Biloslava, ki je funkcijo člana
opravljal do 26. 6. 2013.
‐
Izr. prof. dr. Irena Lazar je bila imenovana 17. 10. 2013 namesto izr. prof. dr. Vesne Mikolič.
‐
dr. Mateja Sedmak je bila imenovana 27. 3. 2013 namesto izr. prof. dr. Aleksandra Panjeka, 26. 11. 2013 je podala
odstopno izjavo, UP ZRS ni izvolil nadomestnega člana.
Od 26. 11. 2013 do 22. 1. 2014 je Senat štel 30 članov, ker je izr. prof. dr. Mateja Sedmak podala odstopno izjavo, UP ZRS pa
ni izvolil nadomestnega predstavnika v Senat.
2
Spremembe v strukturi članov UO UP:
ga. Vanda Rode je funkcijo predsednice UO UP opravljala do 23. 4. 2013, prav tako ji je 23. 4. 2013 prenehal mandat kot
članici UO UP. S strani Vlade RS je bila ponovno imenovana v UO UP in ponovno izvoljena za predsednico UO UP 23. 5.
2013, dne 30. 9. 2013 je UO UP potrdil mandat nadomestni članici Mišeli Mavrič,
doc. dr. Gorazd Bajc je prenehal mandat 23. 12. 2013, ker od navedenega dne ni bil več zaposlen na UP.
g. Bruno Korelič (predstavnik ustanovitelja) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013,
prof. dr. Livio Jakomin (predstavnik ustanovitelja) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013,
g. Vojko Čok (predstavnik delodajalcev) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013; Vlada RS je 20. 6. 2013 ponovno podala
soglasje k imenovanju Vojka Čoka za predstavnika delodajalcev v UO UP, rektor ga je s sklepom imenoval 26. 6. 2013,
UO UP mu je mandat potrdil 27. 6. 2013,
g. Japec Jakopin (predstavnik ustanovitelja) je na funkcijo člana imenovan od 23. 5. 2013.
g. Aleksander Tošić (predstavnik študentov) je funkcijo člana opravljal do 26. 5. 2013; nova predstavnica študentov Karla
Počkaj je natopila funkcijo članice 27. 6. 2013.
UO UP je od 22. 5. 2013 štel 8 članov, Vlada RS bo imenovala še enega svojega predstavnika, od 23. 12. 2013 pa zgolj 7
članov, ker je doc. dr. Gorazdu Bajcu prenehalo delovno razmerje na UP, nadomestni članici izr. prof. dr. Gordani Ivankovič,
predstavnici UP, je bil mandat potrjen 10. 1. 2014.
3
Konstitutivna seja ŠS UP je potekala 29. 3. 2013
‐
‐
‐
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REKTOR IN POSVETOVALNA TELESA REKTORJA
Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata 22. 11. 2011.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, glavni tajnik in člani kolegija za določeno področje.
Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja
Člani Kolegija rektorja

Funkcija

Prof. dr. Dragan Marušič

Rektor

Izr. prof. dr. Nadja Plazar

Prorektorica za študijske zadeve

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

Ingrid Kocjančič

Glavni tajnik

Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji
raziskovalnih zavodov članic univerze.
Tabela 4: Posvetovalna telesa rektorja
Člani Kolegija dekanov in direktorjev4

Funkcija

Prof. dr. Dragan Marušič

Rektor

Izr. prof. dr. Nadja Plazar

Prorektorica za študijske zadeve

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

Prof. dr. Rok Strašek

Prorektor za ekonomiko in finance

Izr. prof. dr. Irena Lazar

Dekanja UP Fakultete za humanistične študije

Prof. dr. Anita Trnavčević

Dekanja UP Fakultete za management

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

Dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije

Prof. dr. Mara Cotič

Dekanja UP Pedagoške fakultete

Prof. dr. Anton Gosar

Dekan UP Fakultete za turistične študije

Prof. dr. Darja Barlič Maganja

V.d. Dekanje up fakultete za vede o zdravju

Prof. dr. Rado Pišot

Direktor UP Znanstveno-raziskovalnega središča

Doc. dr. Vito Vitrih

Direktor UP Inštitut Andrej Marušič

Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela,
srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne
zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko
ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k
predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne
raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.
Svet zaupnikov predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot
tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z
gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.

4

Spremembe v strukturi članov Kolegija dekanov in direktorjev:
izr. prof. dr. Irena Lazar, dekanja UP FHŠ, je nastopila funkcijo 11. 4. 2013, izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek je opravljal
funkcijo v.d. dekana od 5. 4. 2012 do 4. 4. 2013.
prof. dr. Mara Cotič je bila ponovno imenovana na funkcijo dekanje UP PEF 19. 3. 2013.
prof. dr. Darja Barlič Maganja je nastopila funkcijo v.d. dekanje UP FVZ 25. 9. 2013, prof. dr. Andrej Cör je 24. 9. 2013
podal odstopno izjavo s funkcije dekana UP FVZ.
prof. dr. Rado Pišot je nastopil funkcijo direktorja 20. 3. 2013, izr. prof. dr. Aleksander Panjek je bil razrešen s funkcije v.d.
direktorja UP ZRS 19. 9. 2013.
-
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SENAT IN DELOVNA TELESA SENATA
Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge sodijo sprejemanje
študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela
univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni
akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, odločanje o statusu
članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje meril o
ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin
ter strokovnih področij članic. Senat univerze ima najmanj 21 članov. Za člane senata univerze so
lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, ter študentje, ki
imajo v senatu najmanj eno petino članov. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi
drugi visokošolski učitelji. Rektor je član senata po položaju. Člani upravnega odbora univerze ne
morejo biti člani senata univerze. Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
traja dve leti, iz vrst študentov pa dve leti. Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik.
Tabela 5: Delovna telesa Senata
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

izr. prof. dr. Maja Čemažar, predsednica (UP Fakulteta za
vede o zdravju)

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar, predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP
(KZRD UP)

izr. prof. dr. Štefko Miklavič, predsednik (prorektor za
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP)

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Ksenija Vodeb, predsednica (UP Fakulteta za
turistične študije – Turistica)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
UP (KMMS UP)

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, predsednica (prorektorica
za mednarodno sodelovanje UP)

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP
(KSSK UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)

Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske
programe UP (KP UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Disciplinska komisija UP (DK UP)

Mojca Bizjak, pred., predsednica (UP Fakulteta za vede o
zdravju)

Komisija za tutorstvo (KT UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar, predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
UPRAVNI ODBOR IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA
Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloča predvsem o gospodarskih zadevah in skrbi za
gospodarjenje univerze. Način delovanja Upravnega odbora UP podrobneje določa poslovnik. Upravni
odbor UP ima 9 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 4 predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost in 1. predstavnika
drugih delavcev UP, predstavnika študentov ter predstavnika delodajalcev. Mandat predstavnika
študentov traja dve leti, mandat ostalih članov pa štiri leta.
Tabela 6: Delovna telesa Upravnega odbora
Komisije Upravnega odbora

Predsednik

Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov UP

Barbara Morato, predsednica (predstavnica rektorata)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)
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ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja Študentskega sveta UP
podrobneje določajo Pravila o delu ŠS UP in ŠS članic UP. ŠS UP sestavljajo predsedniki študentskih
svetov članic po funkciji in po en predstavnik ŠS članice UP. Mandat članov traja eno leto. Sestava ŠS
UP za študijsko leto 2011/12 šteje 11 članov.
ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE
Tabela 7: Organizacijske / infrastrukturne enote
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP)

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, vodja (prorektorica za
mednarodno sodelovanje UP)

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Center za šport

/ (predstojnik v imenovanju)

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)

Alen Ježovnik, vodja (od 18. 5. 2010 do 18. 5. 2014)
Doc. dr. Jonatan Vinkler, glavni urednik (od 18. 5. 2010 do
18. 5. 2014)

Podiplomska šola UP (POŠ UP)

/ (predstojnik v imenovanju)5

Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost

Izr. prof. dr. Sonja Starc imenovana za predstojnico 12. 2.
2013 do 12. 2. 20156

Katedra za pravo

/ (predstojnik v imenovanju)7

Katedra za trženje in tržno komuniciranje

Izr. dr. Aleksandra Brezovec, predstojnica (od 5. 4. 2012 do
5. 4. 2014)

Katedra za podjetništvo

/ (predstojnik v imenovanju)

ČLANICE IN PRIDRUŽENI ČLANICI TER ODGOVORNE OSEBE ČLANIC
UP vključuje enajst (11) članic in dve (2) pridruženi članici, in sicer (članice navajamo po zaporedju iz
Statuta UP):
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO)
2. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
3. Fakulteta za management (UP FM)
4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
5. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
6. Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica)
7. Fakuletat za vede o zdravju (UP FVZ)
Raziskovalna zavoda
8. Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS)
9. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
Drugi zavod
10. Študentski domovi (UP ŠD)
11. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
Pridruženi članici
8
12. Fakulteta za dizajn
5

Prof. dr. Lucija Čok, predstojnica (od 21. 10. 2011 do 21. 10. 2013).
Do 12. 2. 2013 je funkcijo v. d. predstojnika opravljala prof. dr. Lucija Čok (sklep o ustanovitvi katedre, št. 0714-273/07).
Za konstituiranje katedre je bil zadolžen prof. dr. Rado Bohinc (sklep o ustanovitvi št. 0714-18/09).
8
26. 1. 2011 sta Univerza na Primorskem in takrat Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali pogodbo o pridružitvi VŠD
k univerzi. Visoka šola za dizajn se je leta 2013 preoblikovala v Fakulteto za dizajn.
6
7
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Tabela 8: Odgovorne osebe članic univerze na primorskem
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekan/pomočnik
direktorja

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za grajeno okolje
(UP FGO)10
Fakulteta za humanistične
študije (UP FHŠ)

/
Izr. prof. dr. Irena Lazar,
dekanja11

/
Doc. dr. Gregor Kovačič,
prodekan za študijske
zadeve

/
Ana Poljak, tajnik

Doc. dr. Nives Zudič
Antonič, prodekanja za
študentske zadeve
Doc. dr. Gregor Pobežin,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
Izr. prof. dr. Boruta Klabjan,
prodekana za mednarodno
sodelovanje in razvoj
Fakulteta za management
(UP FM)

Izr. prof. dr. Matjaž Novak,
dekan12

Doc. dr. Elizabeta Zirnstein,
Prodekanja za izobraževanje
– študijski programi 1.
stopnje

Silvija Benčič, tajnik

doc. dr. Igor Stubelj,
Prodekan za izobraževanje
– študijski programi 2.
stopnje
Naloge prodekana za
izobraževanje – študijski
programi 3. stopnje in
prodekana za
znanstvenoraziskovalno delo
opravlja dekan izr. prof. dr.
Matjaž Novak.
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar,
dekanja

Doc. dr. Martin Milanič,
prodekan za študijske
zadeve

Nataša Vraneš, tajnik

Doc. dr. Marko Orel,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
Pedagoška fakulteta (UP

Prof. dr. Mara Cotič,

Izr. prof. dr. Bogdana

Tanja Marsič, tajnik

9

19. 3. 2013 sta Univerza na Primorskem in Ortopedska bolnišnica Valdoltra podpisali pogodbo o pridružitvi slednje k univerzi.
UP Fakulteta za grajeno okolje je vpisana v Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004,
36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011). Postopek vpisa v sodni register še ni zaključen.
11
Dekanja izr. prof. dr. Irena Lazar je nastopila funkcijo 11. 4. 2013 in 17. 5. 2013 imenovala naslednje prodekane:
‐
doc. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve,
‐
doc. dr. Nives Zudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve,
‐
doc. dr. Gregor Pobežin, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo,
‐
izr. prof. dr. Boruta Klabjan, prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj.
Od 1. 1. 2013 do 4. 4. 2013 je funkcijo opravljal v.d. dekana izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek ter prodekani: izr. prof. dr. Irena
Lazar, doc. dr. Neva Čebron, doc. dr. Gregor Kovačič in doc. dr. Gregor Pobežin. Funkcijo tajnika fakultete je opravljala mag.
Maja Bratuš od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Ana Poljak nastopila funkcijo tajnika fakultete 1. 8. 2013.
12
Dekan izr. prof. dr. Matjaž Novak je funkcijo dekana nastopil s 1. 1. 2014 in imenoval naslednje prodekane:
‐
doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prodekanja za izobraževanje – študijski programi 1. stopnje (od 1. 1. 2014 dalje),
‐
doc. dr. Igor Stubelj, prodekan za izobraževanje – študijski programi 2. stopnje (od 1. 1. 2014 dalje).
31.12.2013 je prenehala funkcija dekanje prof. dr. Aniti Trnavčević. Na navedeni datum so prenehale tudi funkcije naslednjim
prodekanom:
izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, prodekan za izobraževanje – študijski programi 1. in 2. stopnje,
izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj , prodekan za izobraževanje – študijski programi 3. stopnje,
izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.
Naloge prodekana za izobraževanje – študijski programi 3. stopnje in prodekana za znanstvenoraziskovalno delo opravlja
dekan izr. prof. dr. Matjaž Novak. Doc. dr. Igor Stubelj je ponovno imenovan na funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno
delo študentov.
10
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Članica UP
PEF)

Dekan/Direktor
dekanja

13

Prodekan/pomočnik
direktorja
Borota, prodekanja za
umetniško delo

17

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Doc. dr. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve
Izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in
doktorski študij
Prof. dr. Jurka Lepičnik
Vodopivec, prodekanja za
mednarodno sodelovanje ter
kakovost in razvoj
Izr. prof. dr. Vida Medved
Udovič, prodekanja za
študentske zadeve
Doc. dr. Sonja Starc,
prodekanja za založništvo
Fakulteta za turistične
študije – Turistica (UP FTŠ
Turistica)

Prof. dr. Anton Gosar,
dekan14

Izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič, prodekanja za
študijsko dejavnost

Ingrid Orel, tajnik

Izr. prof. dr. Igor Jurinčič,
prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost
Fakulteta za vede o zdravju
(UP FVZ)

V.d. prof. dr. Darja BarličMagajna15

Prof. dr. Darja Barlič
Magajna, prodekanja za
študijske zadeve

Nela Rajčič Panger, tajnik 16

Izr. prof. dr. Maja Čemažar,
prodekanja za raziskovalno
in razvojno delo
Doc. dr. Tamara Poklar
Vatovec, prodekanja za
študentske zadeve
Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče (UP ZRS)17

Prof. dr. Rado Pišot, direktor

Izr. prof. dr. Egon Pelikan,
pomočnik direktorja za
področje humanistike

Mateja Krmelj, svetovalka
direktorja

Izr. prof. dr. Mateja Sedmak,
pomočnica direktorja za
področje družboslovja
Doc. dr. Boštjan Šimunič,
pomočnik direktorja za
področje naravoslovja
Inštitut Andrej Marušič (UP

Doc. dr. Vito Vitrih, direktor

/

Martina Marušič Kos,

13

Prof. dr. Mara Cotič je bila ponovno izvoljena za dekanjo UP PEF. Njen drugi mandat je nastopila 19. 3. 2013.
Izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec je s funkcije prodekanje za sodelovanje s poslovnim okoljem odstopila 27. 3. 2013.
15
Funkcijo dekana je opravljal prof. dr. Andrej Cör do 24. 9. 2013, od 25. 9. 2013 dalje pa funkcijo v.d. opravlja prof. dr. Darja
Barlič-Magajna.
16
Do 1. 7. 2013 je funkcijo v.d. tajnika opravljala Katarina Babnik zaradi nadomeščanja Nele Rajčič Panger zaradi porodniške
odsotnosti. Od 1. 7. 2013 dalje funkcijo tajnika opravlja Nela Rajčič Panger.
17
Direktor prof. dr. Rado Pišot je nastopil funkcijo 20. 3. 2013 in 15. 5. 2013 imenoval naslednje pomočnike direktorja:
dr. Mateja Sedmak, pomočnica direktorja za področje družboslovja,
dr. Boštjan Šimunič, pomočnik direktorja za področje naravoslovja,
dr. Egon Pelikan, pomočnik direktorja za področje humanistike.
Svetovalka direktorja Mateja Krmelj je funkcijo nastopila 15. 5. 2013
Od 3. 10. 2012 do 19. 3. 2013 je funkcijo v.d. direktorja opravljal izr. prof. dr. Aleksander Panjek in naslednja pomočnika
direktorja:
izr. prof. dr. Primož Dolenc, pomočnik direktorja za finance,
Sebastjan Rosa, pomočnik direktorja za mednarodne projekte.
Svetovalka direktorja Polona Matekovič je funkcijo opravljala od 1. 11. 2012 do 23.1. 2013. Prodekan za mednarodne zadeve ni
imenovan.
14
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Članica UP

Prodekan/pomočnik
direktorja

Dekan/Direktor

IAM)

18

Tajnik/Svetovalec
direktorja
svetovalka direktorja

Drugi zavodi
Študentski domovi (UP ŠD)

Astrid Prašnikar, direktorica

/

Univerzitetna knjižnica (UP
UK)

Asist. mag. Petruša Miholič,
direktorica18

/

Višnja Krečič, tajnik
/

Pridruženi članici
Fakulteta za dizajn

Miha Matičič, direktor
Izr. prof. Nada Rožmanec
Matičič, v.d. dekanje19

Prof. ddr. h.c. Nikolaj Torelli,
prodekan za študijske
zadeve

Uroš Ferlin, tajnik

Izr. prof. dr. Jasna Hrovatin,
prodekanja za znanstveno
dejavnost
Doc. Petra Bole, MA, v.d.
prodekanje za umetniško
dejavnost
Mag. Veronika Gruden,
prodekanja za kakovost in
družbeno odgovornost:
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

Dr. med., spec. ortoped
Radoslav Marčan, v.d.
direktorja

Nada Zajec, univ. dipl.
ekon., pomočnica direktorja
za poslovno upravno
področje20

/

Mag. Mira Šavora, univ. dipl.
soc., dipl. m.s., pomočnica
direktorja za področje
zdravstvene nege
Prof. dr. Ingrid Milošev, univ.
dipl. inž. kem., pomočnica
direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško
področje
Lilijana Vouk-Grbac, univ.
dipl. inž. živil. tehnol., QSM,
pomočnica direktorja za
področje kakovosti

18

Asist. mag. Petruša Miholič je funkcijo direktorice UP UK nastopila 4. 3. 2013. Pred tem je opravljala funkcijo v.d. direktorice
UP UK.
19
. V.d. dekanje je ponovno imenovana za obdobje enega leta, in sicer od 1.2. 2014 do 31.1. 2015.
20
Mag. Ciril Mezek, univ. dipl. polit., se je upokojil 7. 11. 2013 in na mesto pomočnice direktorja za poslovno upravno področje
je po sklepu direktorja dne 21. 11. 2013 prevzela Nada Zajec, univ. dipl. ekon.

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

19

ZAPOSLENI
Na dan 31.12.2013 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 47% vseh zaposlenih, raziskovalci
23 % vseh zaposlenih, delež zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je znašal 31% vseh
zaposlenih na UP.
Na UP je zaposlenih veliko število oseb s krajšim delovnim časom in z dopolnilnim delovnim
razmerjem, zato je za realno predstavo rasti števila zaposlenih po letih primernejši podatek izražen v
deležu zaposlitve oz. ekvivalentu zaposlitve s polnim delovnim časom (FTE – Full time equivalent). Iz
tabele v nadaljevanju je tako razvidna rast števila zaposlenih v FTE po plačnih podskupinah za
obdobje od 2010 do 2013. Iz podatkov je razvidna rast števila zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev in zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih.
Tabela 9: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2010-2013
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2010

2011

2012

2013

Vodstvena delovna mesta – B

11

9

9

10

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

317

328

319

333

Raziskovalci – H

159

191

181

166

Administrativno in tehnično osebje – J

218

224

214

223

SKUPAJ

705

752

723

732

Tabela 10: Pregled zaposlenih (v FTE) v obdobju od 2010-2013
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2010

2011

2012

2013

Vodstvena delovna mesta – B

11,10

9,9

11,60

10,35

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

231,39

246

245,40

256,86

Raziskovalci – H

121,15

152,80

135,63

119,02

Administrativno in tehnično osebje – J

216,10

220,43

211,60

213,45

SKUPAJ

579,70

629,1

604,22

599,68
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Na vseh treh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante,
ki se vključujejo v trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z akterji okolja
prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter
s tem prispeva k njenemu razvoju.
V proces dopolnjevanja obstoječih oziroma premišljenega oblikovanja novih, zanimivih in sodobnih
študijskih programov univerza vključuje uporabnike znanj, predvsem pri opredeljevanju kompetenc
diplomantov, kar je eden od poglavitnih ciljev univerze na področju izobraževanja. Pri tem je ustrezna
skrb dana ravnotežju med splošnim akademskim pristopom in potrebami okolja.
UP oblikuje vrsto študijskih predmetov in programov za izpopolnjevanje za uvajanje osnov ekonomije
in podjetniških znanj v študij naravoslovnih študijskih programov ter za uvajanje osnov naravoslovja v
študij družboslovnih in humanističnih predmetov. Ti predmeti bodo ponujeni vsem študentom UP tudi v
okviru izbirnosti. Preko premišljenega razvoja novih študijskih programov, deloma ali v celoti izvajanih
v angleškem jeziku, se bo povečeval vpis tujih študentov.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja. Študente, posebno podiplomskega študija,
vključujemo v raziskovalno delo, pri tem pa je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
UP s svojimi članicami ponuja široko paleto vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov
strokovnega usposabljanja in ponudbe delov študijskih programov, izobraževanj, seminarjev, tečajev,
delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc različnim skupinam
deležnikov.
UP se zaveda pomembnosti pridobivanja dodatnih kompetenc, veščin in znanj tudi za študente, kot
dopolnitve kompetenc, pridobljenih v študijskem programu. Na ta način se zagotavlja visoko
kompetentne diplomante, ki se bodo konkurenčni ob vstopu na trg dela. Poleg tega UP ponuja
možnosti kariernega svetovanja in načrtovanja, preko katerega se lahko študenti že ob pričetku študija
ustrezno usmerijo v doseganje lastnih kariernih ciljev.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 11: Študijska področja članic, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FGO

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo

UP FHŠ

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina),
(21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede

UP FM

(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede

UP FAMNIT

(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (62)
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo okolja

UP PEF

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP FVZ

(72) zdravstvo

Dodiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2013) akreditiranih 39 dodiplomskih študijskih programov
1. stopnje, od tega je 31 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih študijskih programov. V
študijskem letu 2013/2014 se izvaja 33 dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje. Nebolonjski
dodiplomski študijski programi so v izteku izvajanja, na štirih študijskih programih so vpisani le še
absolventi.
Tabela 12: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov
ČLANICA

UN, 1.stopnja

VS, 1.stopnja

SKUPAJ
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UP FHŠ

18

14

/

/

18

14

UP FM

1

1

2

1

3

2

UP FAMNIT

9

8

/

/

9

8

UP PEF

2

2

1

1

3

3

UP FTŠ Turistica

1

1

3

3

4

4

UP FVZ

/

/

2

2

2

2

Skupaj

31

26

8

7

39

33

2013/2014

21

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

2013/2014

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)
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Podiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2013) akreditiranih 34 magistrskih študijskih programov
2. stopnje ter 15 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. V študijskem letu 2013/2014 se izvaja 28
magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter 14 doktorskih študijskih programov 3. stopnje.
Tabela 13: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

UP FHŠ

14

11

8

7

22

18

UP FM

4

3

1

1

5

4

UP FAMNIT

8

6

3

3

11

9

UP PEF

4

4

2

2

6

6

UP FTŠ Turistica

2

2

1

1

3

3

UP FVZ

2

2

/

/

2

2

Skupaj

34

28

15

14

49

42

2013/2014

V IZVAJANJU

2013/2014

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2013/2014

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

DR, 3. stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2013)

MAG, 2. stopnja

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2013) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2013.

UP ima akreditirane tudi interdisciplinarne študijske programe, pri pripravi in izvedbi katerih sodeluje
več članic UP, in sicer magistrske študijske programe 2. stopnje (posamezni študijski program je v
zgornji tabeli štet pri nosilki):
- Dediščinski turizem (nosilka UP FTŠ Turistica, sodelujeta UP FHŠ ter UP ZRS),
- Upravljanje trajnostnega razvoja (nosilka UP FM, sodelujejo: UP FHŠ, UP FVZ),
- pedagoške študijske programe: Italijanistika, Slovenistika ter dvopredmetne: Zgodovina,
Geografija in Slovenistika (nosilka UP FHŠ, sodeluje UP PEF).
UP ima akreditirana dva skupna magistrska študijska programa 2. stopnje s tujimi visokošolskimi
zavodi, in sicer:
- Morska biologija (UP FAMNIT in Univerza v Trstu) ter
- Latinsko-ameriške študije (UP FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP, Univerza Megatrend,
Srbija, Univerza Pecz, Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Španija).
Študenti in diplomanti
Tabela 14: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2013/2014 (na dan 30. 10. 2013)
Redni
Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Izredni
Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Skupaj
Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov
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Redni

Izredni

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

SKUPAJ VPISANI

4919

Dodiplomski programi

22

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

3912

357

947

6168

4859

3537

2888

991

768

4528

3656

visokošolski strokovni št. programi (pred 11.
6. 2004)

1

0

4

0

5

0

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)

15

0

/

/

15

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

1826

1474

979

767

2805

2241

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

1695

1414

8

1

1703

1415

Podiplomski programi

1382

1024

258

179

1640

1203

Magistrski programi 2. stopnje

1382

1024

92

44

1474

1068

166

135

166

135

1

0

1

0

165

135

165

135

Doktorski programi
doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)
doktorski študijski programi 3. stopnje
Tabela 15: Število diplomantov na UP v letu 2013

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

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

994

838

91

0

44

21

Dislocirane enote članice
Pedagoške članice UP, poleg izvajanja študijskih programov na svojem sedežu, v študijskem letu
2013/2014 študijske programe izvajajo tudi na naslednjih dislociranih enotah:
- UP FM na dislociranih enotah v Celju in Škofji Loki;
- UP FTŠ - Turistica na dislocirani enoti v Ljubljani;
- UP PEF na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah, Ljutomeru ter na Ptuju;
- UP FVZ na dislocirani enoti v Novi Gorici.
UP PEF ima tudi dve dislocirani enoti, na katerih ne izvaja pedagoškega procesa (Murska Sobota in
Nova Gorica).
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PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Univerza na Primorskem s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja.
Preko različnih programov strokovnega usposabljanja, delov študijskih programov in posameznih
predmetov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja
dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja
sodeluje UP s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem je univerza v letu 2012 sprejela pravila in
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. Izdala je tudi prvi Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/2013, ki ga je v letu 2013 razširila z dodatnimi
aktivnostmi in zapisom kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa. UP spodbuja
študente, predvsem dodiplomskih študijskih programov, da se vključijo v programe, ki jih ponuja
vseživljenjsko učenje na univerzi, saj preko le-teh pridobijo dodatne, komplementarne kompetence že
v času študija, in s tem večje možnosti pri prvi zaposlitvi. V letu 2013 je bilo v programe vključenih
6.778 udeležencev od načrtovanih 3929. Od tega predstavljajo 56,59 % delež študenti.
Univerza se bo nadalje usmerila v pripravo ponudbe programov vseživljenjskega izobraževanja za
domače in tuje okolje ter v krepitev sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so namenjeni predvsem
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
dobi potrdilo, ki je javna listina.
V okviru študijskih programov za izpopolnjevanje je v letu 2012/2013 na UP le UP PEF izvajala
študijski program za izpopolnjevanje, in sicer Pedagoško-andragoško izobraževanje. V letu 2013 je
UP PEF uspešno zaključila postopek akreditacije za naslednje programe: Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje in Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine. Dodatno
je v postopku priprave novi študijski program za izpopolnjevanje s področja inkluzivne pedagogike.
V študijskem letu 2013/2014 je UP PEF razpisala 3 študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:
- Pedagoško-andragoško izobraževanje,
- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine,
- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Članica UP PEF v študijskem letu 2013/2014 nadaljuje z izvajanjem Pedagoško-andragoškega
usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
V letu je 2012/2013 sta bila na UP izvedena dva posodobitvena programa, in sicer:
- program Grammatica e apprendimento dell’italiano (Slovnica in učenje Italijanskega jezika), UP
FHŠ in
- Plesno ustvarjanje v vrtcu, UP PEF.
Za šolsko leto 2013/2014 je MIZŠ razpisalo le posodobitvene programe, programi za izpopolnjevanje
izobrazbe v navedenem letu ne bodo sofinancirani. Dve članici UP sta oddali predloge in prejeli
potrditev za izvedbo naslednjih posodobitvenih programov:
UP FHŠ:
- Geografija in terensko delo,
- Insegnamento della grammatica: alcuni modi di fare grammatica / Poučevanje slovnice: nekaj
metod osvajanja slovnice,
- Jezikovne tehnologije kot didaktični pripomoček,
UP PEF:
- Mentorstvo študentom na praksi,
- Razvijanje socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu,
- Elementarne igre ob in v vodi,
- Športne aktivnosti na snegu/alpsko smučanje,
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Usposabljanje učiteljev za delo z vedenjsko in čustveno težavnimi/motenimi učenci,
Delo z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine,
Poglobitvene teme za profesorje Državljanske vzgoje in etike,
Povezanost glasbe in glasbenih dejavnosti s celostnim otrokovim razvojem in učno uspešnostjo
pri pouku na razredni stopnji OŠ,
Elementarne igre z žogo,
Elementarni gibalni vzorci otrok v predšolskem obdobju,
Likovne dejavnosti v vrtcu,
Plesno ustvarjanje v vrtcu in
Pomen naravnih oblik gibanja v predšolskem obdobju.

Poletne šole
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter
spoznavanja različnih aktualnih tematik. Članice UP pripravljajo poletne šole iz svojih vsebinskih in
študijskih področij.
V letu 2013 je bilo izvedenih 7 poletnih šol, in sicer na:
UP FAMNIT:
- Poletna šola za doktorske študente na Rogli,
- poletna šola za srednješolce v Kopru – Poletna šola Matematika je kul,
UP FHŠ:
- Poletna šola muzeologije v Piranu 2013,
- META humanistika 2013,
- Poletni tečaji slovenskega jezika HALO, tukaj slovenski Mediteran 2013,
UP FM:
- Innovation for Sustainable Development
UP FTŠ:
- Inovativni marketing obalnih turističnih destinacij (Innovative Marketing of Coastal Destinations).
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako
študentom in zaposlenim na univerzi kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori,
okrogle mize, idr. so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in
spretnosti. Prav tako pa tovrstna ponudba vseživljenjskega učenja udeležencem prinaša višjo stopnjo
kompetentnosti, ki je pomemben pozitiven dejavnik pri sodobnih hitro spreminjajočih se zahtevah trga
dela.
V okviru dejavnosti univerzitetnega kariernega centra, je bilo izvedenih 19 delavnic, predavanj, srečanj
in drugih oblik izobraževanja, na temo pridobivanja dodatnih znanj in veščin, za aktivno vključitev v trg
dela. V nadaljevanju so predstavljene izvedene aktivnosti v letu 2013 po posameznih članicah UP.
UP FAMNIT je izvedla več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja (ciklusi
predavanj za širšo javnost, delavnice in drugo).
UP FHŠ je v letu 2013 nadaljevala z organizacijo tečajev, predavanj in drugih javnih prireditev ter
taborov za dijake.
UP FM je izvedla 6 konferenc in posvetov, 5 seminarjev in delavnic in približno 50 predavanj in drugih
javnih prireditev.
Izpostavila je naslednje dogodke:
- Strokovni seminar: Ustanovitev in registracija podjetja
(več na http://www.fm
kp.si/si/novice/1386),
- Posvet: Visoko šolstvo kot razvojna priložnost Slovenije (več na http://www.fmkp.si/si/novice/1238),
- Mednarodna konferenca MIC (več na http://www.fm-kp.si/si/novice/1446),

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
-

25

Mednarodni posvet: Spodbujanje inovacij v luči trajnostnega razvoja (več na http://www.fmkp.si/si/novice/1450),
Mednarodni posvet: Intelektualna lastnina na univerzah in v raziskovalnih ustanovah (več na
http://www.fm-kp.si/si/novice/1380) in
Festival raziskovanja ekonomije in managementa (več na http://www.fm-kp.si/si/novice/1250).

UP PEF je v letu 2013 izvedla glasbeno delavnico Glasba na petih črtah in posvet Pedagoška praksa
in mentorstvo študentom na praksi.
UP FTŠ Turistica je kljub gospodarski krizi in zmanjševanju interesa po izobraževanju zaposlenih na
področju turizma skušala ohraniti stik z ožjim in širšim okoljem. Zato se je v letu 2013 še bolj
povezovala z ožjim in širšim okoljem, ki so doprinesli k razvoju novih znanj.
V februarju 2013 je UP FTŠ Turistica v sodelovanju s Agencijo Palladio izvedla 20-urni seminar za
turistične vodnike, v aprilu 2013 pa je izvedla izobraževanje o potovalnih agencijah za znanega
naročnika ter v sodelovanju s UP FHŠ tečaj ruščine v aprilu / maju 2013.
Prav tako je fakulteta nadaljevala s strokovnimi omizji FuTuristicami ter z rednimi potopisnimi
predavanji za zunanjo javnost. Prvo potopisno predavanje v letu 2013 Japonska je bilo februarja 2013,
drugo Irska pa je bilo marca 2013. Strokovni omizji FuTuristica sta bili v januarju na temo Prevajanje v
turizmu ter v aprilu na temo Varno poletje.
UP FTŠ Turistica je v sodelovanju z UP FM v oktobru 2013 organizirala 4. znanstveno konferenco z
mednarodno udeležbo “Turizem, izobraževanje in management 2013 - Soustvarjanje uspešne
poslovne prihodnosti”.
Za razvoj področje vseživljenjskega izobraževanja so ključnega pomena tudi člani Kluba partnerjev
Turistice, s katerimi se fakulteta redno povezuje in sodeluje, zlasti na področju študijskih programov,
prakse in zaposlovanja, vseživljenjskega izobraževanja, projektnega, raziskovalnega, svetovalnega ali
drugega dela.
UP FTŠ Turistica izvaja tudi postopke za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za
nacionalno poklicno kvalifikacijo turistični animator ter nacionalno poklicno kvalifikacijo turistični
informator. V letu 2013 je UP FTŠ Turistica tako podelila 4 certifikate.
Na področju neformalnih oblik izobraževanja na UP FVZ so v preteklih letih organizirali predvsem
strokovna izpopolnjevanja za mentorje kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov študijskih
programov Zdravstvena nega in Dietetika. V letu 2013 so si zadali nov cilj in razširili ponudbo
strokovnih izobraževanj na širšo javnost, proti plačilu kotizacije, kar smo podkrepili tudi z dodatno
promocijo vseživljenjske dejavnosti na UP FVZ preko elektronskega obveščanja, objave izobraževanj
na spletni strani UP FVZ, UP ter spletni strani Zbornice-Zveze, namenjeni informiranju zaposlenih v
zdravstveni negi o strokovnih srečanjih na teme, povezane s področjem zdravstvene in babiške nege,
in ne nazadnje z objavo ponudbe različnih oblik vseživljenjskega izobraževanja v predstavitvenem
gradivu Andragoškega centra Slovenije, ki je izšlo v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2013, ter v
Katalogu ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem.
Načrtovanih je bilo devet (9) vsebinskih sklopov izobraževanj, vsebinsko med seboj neodvisnih, s
katerimi bi s sodelovanjem vseh treh kateder na fakulteti pokrili teme s področja zdravstvene nege,
prehranskega svetovanja, higiene in osnov mikrobiologije. Program izobraževanj je bil s sklepom
potrjen s strani Ministrstva za zdravje RS in voden v evidenci strokovnih izpopolnjevanj na Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici-Zvezi).
Od načrtovanih devet (9) sklopov strokovnih izobraževanj v okviru potrjenega programa je bil cilj
skoraj v celoti realiziran, izvedenih je bilo sedem (7) izobraževanj v študijskem letu 2012/13, od tega
eno (1) strokovno izobraževanje v sodelovanju s Katedro za prehransko svetovanje - dietetiko
(Prehrana pri sladkorni bolezni), tri (3) strokovna izobraževanja v sodelovanju s Katedro za
naravoslovne in medicinske predmete (Higiena in bolnišnične okužbe, Debelost in hujšanje, Okužbe
in zastrupitve z živili), ter dve (2) izobraževanji v sodelovanju s Katedro za zdravstveno nego (Varno
delovno okolje v zdravstvu ter Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju). Strokovno
izobraževanje z naslovom »Praktično usposabljanje študentov zdravstvene nege v specialnih
učilnicah – odvzem venske krvi pri odraslem« ni bilo izvedeno zaradi premalo prijav, je bilo pa
dodatno, na pobudo učnega zavoda Splošna bolnišnica Izola, izvedeno izobraževanje za zaposlene
SBI na temo »Osnove terapevtske komunikacije«. Evalvacija anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu
udeležencev v študijskem letu 2012/13 je pokazala, da je bilo najbolj obiskano izobraževanje »Osnove
terapevtske komunikacije« z 38-imi udeleženci, drugo najbolj obiskano pa izobraževanje »Prehrana
pri sladkorni bolezni« z 21-imi udeleženci. Najbolje je bilo na lestvici od 5 (zelo zadovoljen) do 1 (zelo
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nezadovoljen) ocenjeno strokovno izobraževanje »Varno delovno okolje v zdravstvu«, s povprečno
oceno 4,88. Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev vseh izvedenih izobraževanj je nad 4,5, kar
ocenjujemo kot zelo uspešno.
V poglavju 7.1.2 Programi vseživljenjskega učenja je podrobneje podan pregled načrtovanih in
izvedenih aktivnosti s področja. Številčni prikaz najdete v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost,
tabela VŽU.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalna in razvojna dejavnost Univerze na Primorskem poteka na članicah, in sicer na
osrednjima raziskovalnima inštitutoma UP ZRS in UP IAM ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica in UP FVZ, kar omogoča povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe. Članice uspešno sodelujejo pri izvajanju posameznih raziskovalnih programov in projektov,
kar še posebej udejanjata UP FHŠ in UP FAMNIT na podlagi sporazumov o sodelovanju – prvi z UP
ZRS, drugi z UP IAM.
Raziskovalno delo se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih
projektov ter projektov Ciljnih raziskovalnih programov, na mednarodnem področju pa v okviru
bilateralnega sodelovanja in promocij znanosti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, in v okviru evropskih in drugih mednarodnih programov. V letu 2012 je bilo na UP
zaposlenih 181 raziskovalcev v obsegu 135,63 FTE (plačna skupina H), v letu 2013 pa 166
raziskovalcev (plačna skupina H) v obsegu 119,02 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013
zmanjšalo število oseb za 8,29 % oziroma za 12,25 % v FTE. Na UP se je v okviru članic UP FM, UP
FAMNIT, UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP IAM v letu 2013 usposabljalo 56 mladih raziskovalcev, 9 jih
je usposabljanje zaključilo s pridobitvijo doktorata znanosti.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin s 516 registriranimi raziskovalci (podatek na dan
31. 12. 2013).
Tabela 16: Raziskovalne skupine

Članica
UP

Šifra
ARRS

Ime raziskovalne skupine

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)

Raziskovalna področja

FHŠ

1822-001

Inštitut za medkulturne študije UP
FHŠ

5.00.00 - Družboslovne vede

FM

7097-001

Inštitut za raziskovanje in svetovanje
v managementu

5.04.00 - Družboslovne vede /
Upravne in organizacijske vede

67

6.00.00 - Humanistične vede
67

5.02.00 - Družboslovne vede /
Ekonomija
5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
FAMNIT

2790 -001

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

1.01.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Matematika

88

2.07.00 – Tehniške vede /
Računalništvo in informatika
PEF

2158-001

Inštitut za edukacijske, informacijske
in matematične vede

1.00.00- Naravoslovno-matematične
vede

60

2.00.00 - Tehniške vede
5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede
FTŠ
Turistica

1718-001

Turizem

5.02.00 Družboslovne vede /
Ekonomija

46

5.02.02 Družboslovne vede /
Ekonomija / Poslovne vede
FVZ

2413-001

Raziskovalna skupina UP FVZ

3.00.00 Medicinske vede

30

5.00.00 Družboslovne vede
UP ZRS

1510-002

Inštitut za družboslovne študije*

6.00.00 - Humanistične vede

10

5.00.00 - Družboslovne vede
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Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)

UP ZRS

1510-004

Inštitut za biodiverzitetne študije

1.03.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Biologija

9

UP ZRS

1510-005

Inštitut za dediščino Sredozemlja

6.00.00 - Humanistične vede

9

7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
UP ZRS

1510-006

Inštitut za jezikoslovne študije

6.05.00 - Humanistične vede /
Jezikoslovje

4

5.00.00 - Družboslovne vede
UP ZRS

1510-007

Inštitut za kineziološke raziskave

5.10.00 - Družboslovne vede / Šport

12

5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
UP ZRS

1510-008

Inštitut za zgodovinske študije

6.01.00 - Humanistične vede /
Zgodovinopisje

21

6.00.00 - Humanistične vede
UP ZRS

1510-010

Pravni inštitut

5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo

4

UP ZRS

1510-011

Inštitut za filozofske študije

6.10.00 - Humanistične vede /
Filozofija

6

6.11.00 - Humanistične vede /
Teologija
UP ZRS

1510-012

Inštitut za oljkarstvo**

4.03.07 - Biotehniške vede /
Rastlinska produkcija in predelava /
Tehnologija živil rastlinskega izvora

8

1.04.05 - Naravoslovno-matematične
vede / Kemija / Analizna kemija
4.06.05 - Biotehniške vede /
Biotehnologija / Rastlinska
biotehnologija
IAM

1669-001

Raziskovalna skupina UP IAM

1.00.00 - Naravoslovno-matematične
vede
3.00.00 - Medicinske vede

73
(in 7 tehničnih
sodelavcev)

4.00.00 - Biotehniške vede
7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
16

SKUPAJ

514

Opombe:
* Inštitut za geografske študije se je v letu 2013 pridružil k Inštitutu za sredozemske, humanistične in družboslovne študije le-ta
pa se je preimenoval v Inštitut za družboslovne študije
**Inštitut za oljkarstvo je novo ustanovljena raziskovalna skupina UP ZRS, h kateri se je pridružil Inštitut za sredozemsko
kmetijstvo in oljkarstvo in v okviru katerega deluje akreditiran Laboratorij za preskušanje olja.

Raziskovalni programi in projekti
Tabela 17: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

P1–0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (UP IAM)

P3–0384

Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (UP FAMNIT)

P5–0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)

P5–0381

Kineziologija za kakovost življenja (UP ZRS)

P6–0272

Sredozemlje in Slovenija (UP ZRS)
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Naslov

Raziskovalni programi v soizvajanju
P1–0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični
optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju (UP IAM)

P2–0250

Metrologija in biometrični sistemi (UP IAM)

P2–0266

Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj (UP FM)

P3–0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (UP FVZ)

P4–0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP FVZ)

P5–0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (UP PEF)

P6–0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike (UP PEF)

V letu 2013 sta bila na Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009–2013, ki ga je 31. 5. 2013
objavil ARRS, s strani UP v evalvacijo predložena dva predloga novih raziskovalnih programov, in
sicer s področja humanistike in naravoslovja, oba sta bila tudi odobrena in sprejeta v financiranje
(pričetek izvajanja je 1.1.2014).
V letu 2013 je UP izvajala 12 raziskovalnih programov, 5 matičnih in 7 v (so)izvajanju, 37 temeljnih, 14
aplikativnih in 8 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov. V primerjavi z letom 2012, v letu
2013 beležimo upad iz 72 na 59 projektov, kar je predvsem posledica zaključka izvajanja CRP-ov (v
2013 se je zaključilo izvajanje 16 projektov), v letu 2013 pa javni razpis CRP ni bil objavljen. UP izvaja
tudi 1 infrastrukturni program (1 FTE).
Raziskovalno delo je potekalo tudi v okviru 28 projektov bilateralnega sodelovanja (3 Finska, 2
Madžarska, 4 Rusija, 7 z ZDA, Južna Koreja, Srbija, 2 Črna Gora, 2 Hrvaška, Argentina, Ukrajina,
Makedonija, Turčija) in 5 projektov aktivnosti promocije slovenske znanosti v tujini (Avstralija, 2 z ZDA,
Francijo in Kitajsko), kar pomeni upad v primerjavi z letom 2012, ko je UP izvajala 35 projektov
bilateralnega sodelovanja in 12 promocij znanosti.
Tabela 18: Nacionalni projekti (ARRS)
Skupaj
leto 2012

Matični
leto 2012

Partnerski
leto 2012

Skupaj
leto 2013

Matični
leto 2013

Partnerski
leto 2013

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

36

22

14

37

21

16

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI
PROJEKTI

7

7

-

8

8

-

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

13

8

5

14

10

4

PROJEKTI CRP

16

8

9

0

0

0

SKUPAJ

72

45

27

59

39

20

Vrsta raziskovalnega projekta

Tabela 19: Mladi raziskovalci v letih 2012 in 2013 (ARRS)
Članica UP

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

UP IAM

SKUPAJ

Število MR v letu 2012

13

1

1

2

37

9

63*

Število MR v letu 2013

12

2

1

2

29

10

56*

Število MR, ki so zaključili
usposabljanje v letu 2013

2

0

0

1

9

1

13

Opomba:
*Upoštevani so tudi mladi raziskovalci, ki so usposabljanje zaključili med letom.

Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja, univerza je v letu 2013 izvajala 38 projektov z
gospodarstvom in 28 projektov z drugimi uporabniki znanja, kar pomeni porast iz leta 2012 (skupno 51
projektov) na 66 v letu 2013.
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Tabela 20: Projekti v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja
Vrsta projekta v
sodelovanju z drugimi
uporabniki
(gospodarstvo, lokalne
skupnosti, itd.)
Lokalne skupnosti

Članica
UP

Skupaj
leto 2012

Matični
leto 2012

Partnerski
leto 2012

Skupaj
leto 2013

Matični
leto 2013

Partnerski
leto 2013

FAMNIT

1

1

-

1

1

0

FM

1

1

-

1

1

0

FTŠ
Turistica

1

1

-

0

0

0

ZRS

10

10

-

7

7

0

IAM

1

1

-

0

0

0

14

14

-

9

9

0

FM

7

7

-

7

7

0

ZRS

3

3

-

20

20

0

IAM

1

1

-

11

11

0

11

11

-

38

38

0

Skupaj
Gospodarstvo

Skupaj
Drugi zavodi, ministrstva
ustanove, društva

FM

4

4

-

0

0

0

IAM

-

-

-

2

2

0

Drugi uporabniki znanja

ZRS

23

23

0

15

15

0

-

-

-

2

2

0

Skupaj

27

27

0

19

19

0

SKUPAJ

52

52

0

66

66

0

UP FTŠ
Turistica

V letu 2013 je Univerza izvajala naslednje mednarodne raziskovalno-razvojne projekte:
1. 7. Okvirni program EU: UP sodeluje kot partner v 6 projektih. V letu 2013 je bil pridobljen nov
projekt, ki se bo začel izvajati v letu 2014.
2. Strukturni skladi EU: izvajala sta se dva projekta – KC Class, v katerem nastopa UP IAM kot
soizvajalec, in e-Turist – Elektronski mobilni turistični vodnik, v katerem nastopa UP FTŠ Turistica
kot vodilni partner.
3. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013: 5 strateških projektov (na 2
strateških projektih je vodilni partner UP ZRS: SIGMA 2 in SHARED CULTURE; na 4 pa članice
UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot partnerji: e-health, PArSJAd, JEZIK LINGUA,
Know Us) in 13 standardnih projektov (na 2 projektih je vodilni partner UP ZRS: PANGeA,
BioDiNet; na 1 projektu je vodilni partner UP REKTORAT: LIVING LANDSCAPE; na 1 projektu je
vodilni partner UP FM: NUVOLAK; na 9 projektih pa UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS,
UP FAMNIT in UP IAM sodelujejo kot partnerji: TRANS2CARE, SAFEPORT, SIIT, MACC,
S.HO.W., EDUKA, T-LAB, ENERGYVILLAB, SHARTEC).
4. Program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013: v letu 2013 sta se na UP
ZRS izvajala 2 projekta: DIVA in FIDES.
5. Program čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic 2007–2013: v letu 2013 so članice UP sodelovale
pri 7 projektih, in sicer UP ZRS je sodeloval kot partner pri 4 projektih (NETCET, EX.PO.AUS,
Roof of Rock in WELLFOOD), UP IAM je v letu 2013 pričel kot partner sodelovati na projektu
ADRIATINN, prav tako se na UP IAM izvaja projekt TISAR, UP FTŠ Turistica pa sodeluje na
projektu ZeroWaste.
6. Program za konkurenčnost in inovacije (EC CIP): UP ZRS sodeluje v 3 projektih ,in sicer kot
vodilni partner na projektu UP4EEN - University of Primorska for Increased Visibility of EEN in the
Regional and Local SME Advisory Ecosystem of Obalno-kraška and Goriška region in kot
projektni partner na projektu EEN 3 - EIC & IRC services in support of business and innovation in
Slovenia in projektu OPEN EYE 5 - Organisation and promotion of European Networking in the
framework of Erasmus for young entrepreneurs 5th round.
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7. Članice so v letu 2013 izvajale še 7 mednarodnih projektov: UP ZRS je sodeloval kot vodilni
partner na 2 projektih (1 projekt programa EC Directorate General Employment and Social Affairs
and Inlusion, 1 projekt Education, Audivisonal and Culture Executive Agency) in kot projektni
partner v okviru programa Jugovzhodna Evropa; UP FM kot vodilni partner v okviru programa
Centralna Evropa izvaja 1 projekt (CEBBIS). UP FVZ kot partner izvaja 1 projekt programa MNT
ERA.NET (Surfuncti) in 1 projekt programa European Cooperation in the field of Scientificand
Technical Research- COST, UP FAMNIT pa je v letu 2013 sodeloval kot partner na projektu
Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih podatkov za opazovanje
suše.
Tabela 21: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Skupaj leto
2012

Matični leto
2012

Partnerski
leto 2012

Skupaj leto
2013

Matični leto
2013

Partnerski
leto 2013

Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Italija 2007–2013

19

6

13

19

6

13

7. Okvirni program EU (7. OP)

6

-

6

7

-

7

Jadranski čezmejni program IPA
2007-2013

7

7

7

-

7

OP IPA Slovenija–Hrvaška 2007–
2013

5

1

4

2

-

2

Central Europe Programme

9

4

5

10

2

8

Strukturni skladi EU nacionalni
projekti*

4

2

1

2

1

1

SKUPAJ PROJEKTI

50

14

36

47

9

38

Vrsta mednarodnega projekta

MNT ERA.NET
COST
Okvirni program za konkurenčnost in
inovativnost (CIP)
Programi Evropske komisije
European Space Agency (ESA

Opomba:
*Projekti so delno financirani iz Evropske unije (Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad).

V letu 2013 je bilo oddanih 51 prijav na mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega
dela, sicer manj od načrtovanega. Gre za posledico zaključka izvajanja finančne perspektive v
obdobju 2007–2013. Za spodbujanje raziskovalcev na UP je bil v letu 2013 pripravljen pravilnik o
dodeljevanju sredstev za spodbujanje raziskovalcev za objave v indeksiranih revijah SCI, SSCI in
A&HCI.
Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2013
Prof. dr. Dušanka Janežič, visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT, je prejela Zoisovo
nagrado za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju. V letu 2013 sta nagrado za raziskovalne
in razvojne dosežke UP za leto 2012 prejela izr. prof. dr. Maja Čemažar z UP FVZ za področje
naravoslovja in prof. dr. Štefan Bojnec z UP FM za področje družboslovja, ki po metodologiji SICRIS,
za zadnje petletno obdobje dosega največje število zbranih točk na področju ekonomije v Sloveniji.
Na dogodkih v organizaciji ARRS, ki so potekali od decembra 2012 do marca 2013, so bili v
predstavitvah izjemnih znanstvenih dosežkov za leto 2011 po izboru Znanstvenoraziskovalnih svetov
ved ARRS predstavljeni znanstveni dosežki s področij naravoslovnih, tehniških, medicinskih,
biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav. Za Univerzo na
Primorskem so bili kot taki prepoznani raziskovalci UP ZRS: doc. dr. Boštjan Šimunič (družboslovne
vede), prof. dr. Jože Pirjevec, prof. dr. Milan Bufon in prof. dr. Lenart Škof (vsi iz humanističnih ved).
V letu 2013 so registrirani raziskovalci univerze po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza,
povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost in sicer: s podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je
bilo v letu 2013 v WOS objavljenih 196 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim
faktorjem vpliva (podatki zajeti na dan 10. 2. 2014 v Web of Science), kar v primerjavi z letom 2012
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pomeni povečanje za 32%. V primerjavi z letom 2012 se je za 4,1% povečala uspešnost po SICRIS
točkah (Z1), za 12,9% nadpovprečna znanstvena uspešnost registriranih raziskovalcev, število
normiranih čistih WOS citatov za zadnje desetletno obdobje pa je iz 14.160 (v letu 2012) naraslo na
22.103 v letu 2013 (kar pomeni povečanje za 60%).
Tabela 22: Raziskovalna uspešnost v letih 2012 in 2013
LETO 2012
ČLANICA UP

LETO 2013
SICRIS – Z1*

NADPOVP**

CITATI***

SICRIS – Z1*

NADPOVP**

CITATI***

UP FHŠ

2790,50

1250

152

4284,59

2365,33

88

UP FM

2398,35

383,81

147

3649,46

1435,81

4558

UP FAMNIT

4424,64

2035,48

5591

2979,33

915,67

6890

UP PEF

399,53

281,97

187

1457,65

689,91

295

UP FTŠ
Turistica

430

0

189

469,79

382,22

216

UP FVZ

519,95

296,71

1507

1234,57

750,73

1713

UP ZRS

4561,42

2214,17

1134

3645,97

1630,36

1421

UP IAM

3836,62

1282,67

4841

2432,18

580,38

6922

Opombe:
*SICRIS – ZI1( K1): SICRIS točke raziskovalne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu dosegajo registrirani raziskovalci
članice.
**NADPOVP (K2): Nadpovprečna znanstvena uspešnost, ki jo v preteklem koledarskem letu dosegajo registrirani raziskovalci
članice ( ocena A').
***CITATI ( K3): Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov, ki jih v preteklih desetih koledarskih letih dosegajo registrirani
raziskovalci članice.
Tabela 23: Št. objav v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI od 2004-201321
Leto
Število objav v
indeksiranih revijah SCI,
SSCI in A&HCI

21

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7

27

25

63

91

133

148

131

148

196

Vir: WoS.
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
UP je kot prva slovenska univerza sprejela strategijo mednarodnega in meduniverzitetnega
sodelovanja, in sicer Program internacionalizacije 2010-2013, ki je opredelil cilje in ukrepe za njihovo
doseganje. To področje delovanja na ravni univerze pokriva Sektor za mednarodno sodelovanje UP,
ki sodeluje z mednarodnimi pisarnami članic univerze.
Od ustanovitve je UP sklenila 62 mednarodnih sporazumov (od tega 4 v letu 2013), izmed katerih sta
2 multilateralna in 60 bilateralnih. Med slednjimi je 56 sporazumov s tujimi univerzami oziroma
visokošolskimi institucijami, UP pa ima sklenjenih tudi 291 sporazumov v okviru programa mobilnosti
Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus. Poleg tega je UP sklenila sporazume o sodelovanju z 18
slovenskimi institucijami.
Tabela 24: Pregled sklenjenih mednarodnih sporazumov v letu 201322
Mednarodni sporazumi
Zap. št.

Ustanova

Država

1.

Hautes Etudes D'Ingénieur

Francija

2.

Univerza LUM Jean Monnet Bari

Italija

3.

Seoul Asem Institute

Južna Koreja

4.

China three Gorges University

Kitajska

Mednarodno sodelovanje obsega krepitev obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami in
vzpostavljanje novih stikov oziroma sodelovanj s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami.
Bilateralni in multilateralni odnosi zajemajo sodelovanje pri skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih
ter skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol, izmenjave študentov, učiteljev,
raziskovalcev in strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in
simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih, mrežah in organizacijah.
UP je vključena v 13 mednarodnih mrež oziroma združenj (od tega se je v letu 2013 na novo vključila
v 1) in 3 nacionalna, posamezne članice pa skupno v 28.
Tabela 25: Pregled včlanitev v mednarodna združenja oziroma mreže v letu 2013
Za. št.
1

Združenje / mreža
LEA EBAN - European Associated Laboratory “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine”

UP aktivno vlogo na mednarodnem področju udejanja tudi prek projektnega sodelovanja, predvsem
na področju čezmejnih programov. Evropski projekti so zelo pomemben vir za pridobivanje dodatnih
sredstev financiranja, prepotrebnih za razvoj infrastrukturnih pogojev na področju mednarodne,
raziskovalne in študijske (skupni študijski programi) dejavnosti, povezovanje univerze z okoljem in
razvoj novih partnerstev z gospodarstvom ter za razvoj kadra.
Pomemben del mednarodnega sodelovanja predstavljajo izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev
in strokovnega osebja, ki jih UP omogoča zlasti v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) –
Erasmus in znotraj mrež CEEPUS. V zadnjem obdobju se vse bolj odpirajo tudi povezave s Kitajsko in
Južno Korejo ter možnosti opravljanja dela študija študentov UP na tamkajšnjih univerzah v okviru
razpisanih mest mobilnosti. Mobilnost raziskovalcev se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih
projektov.

22

Pregled vseh sklenjenih sporazumov in članstev je v prilogi 03(c)_Preglednica sporazumi in članstva UP, ki je stavni del
letnega poročila za leto 2013.
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 26: Pregled prostorov v uporabi
Število enot

Vrsta prostora
Predavalnica

85

Laboratorij

7

Kabinet

84

Knjižnica in čitalnica

9

Računalniška učilnica

14

Pisarna

153

Sejna soba

16

Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori. itd.)

156

Tabela 27: Pregled uporabne površine na stavbah in delih stavb
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

Število

V lasti (v m2)

V najemu (v m2)

Stavbna pravica (v
m2)
840,00

Stavbe

11

13.070,87

1.007,80

Deli stavb (etažna lastnina)

42

1.158,60

2.517,05

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

133

0,00

8.981,74

14.229,47

12.506,59

SKUPAJ

186

840,00

27.576,06
Opomba: * Zajeti tudi prostori, ki jih univerza uporablja na podlagi 18. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11).

Prostorska problematika UP
Univerzo na Primorskem pestijo težave povezane s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje
pedagoške in raziskovalne dejavnosti; prav tako primanjkuje študentskih ležišč. Na 11. redni seji UO
UP je bil sprejet Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016 s katerim je UP pristopila k
načrtnemu reševanju prostorske problematike in zagotavljanju študentskih ležišč.
Pedagoška fakulteta in Fakulteta za management delujeta v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru
v 1. stavbi in v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem je
Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes
med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ni prišlo do uradne zapisniške
ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je sprememba odloka predvidevala oz. se lastništvo ni
preneslo na UP na podlagi 13. člena ZVISa.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je v zadnjih treh letih v Programu
dela za posamezno leto načrtovala začetek postopkov za celovito reševanje prostorske problematike
članice v okviru Mestne občine Koper vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni prišlo do
realizacije.
Število ležišč v Študentskih domovih izdatno zaostaja za potrebami študija oz. študentov na UP, zato
se ne more v celoti izvajati poslanstva tudi zaradi dejstva, da je na razpolago le 226 ležišč v
študentskih domovih v Portorožu in Kopru ter dve ležišči v stanovanju v Izoli. O snovni cilj ostaja tako
povečanje števila ležišč v skladu z razvojem in potrebami UP za kar se pripravlja tudi ustrezna
dokumentacija.
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4.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA
UP aktivno deluje v smeri:
- večjega povezovanja gospodarstva z izobraževalnimi in raziskovalnimi članicami (uvajanje
inovativnih študijskih programov, ki bodo temeljili na znanstveni odličnosti, interdisciplinarnemu
pristopu, mednarodni prepoznavnosti),
- štipendiranja najbolj perspektivnih študentov,
- spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področjih, ki so osnova dolgoročnega
družbenega razvoja,
- povečanja družbene pomembnosti in učinkovitosti raziskovalne in razvojne dejavnosti z
vzpostavljanjem
mrežnega povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti,
izobraževanja in gospodarstva,
- pospeševanja meddisciplinarnega sodelovanja,
- razvijanja človeških virov za razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti,
- čezmejnega sodelovanja (projekti kot npr. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija
2007-2013, Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013, OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013
idr.)
- mednarodnega povezovanja na področju izobraževanja in raziskovanja,
- razvoja sodelovanja s podjetji, organizacijami zavodi in ustanovami na področju managementa in
drugih poslovnih okolij, turizma, varovanja zdravja, zdravstvene preventive in nege ter javnega
zdravja, kulture in kulturne dediščine, naravne dediščine in okolja itd.
Družbeno okolje državni in regionalni ravni
Na področju izobraževanja se UP povezuje z preostalimi 3 slovenskimi univerzami na področju
medsebojnega akademskega sodelovanja (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, mentorstvo na
doktorskem študiju, nacionalna mobilnost, itd.). Pomembna skrb je namenja promocijski dejavnosti
študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami.
Od leta 2004 dalje je UP vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru
katere slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v
zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom, finančnih vprašanj
skupnega pomena in zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, posredovanje skupnih stališč
pristojnim državnim institucijam in javnostim ter organizacijo domačih in mednarodnih konferenc.
UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo
Emuni ter z drugimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri v Sloveniji.
Pomemben vzvod povezovanja gospodarstva in izobraževanja predstavlja Štipendijski sklad UP.
Štipendijski sklad UP temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada
je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe,
študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost
kasnejše zaposlitve v tej organizaciji. Vplačana sredstva v štipendijski sklad UP so bila v prvem letu
delovanja (študijsko leto 2008/2009) najvišja (125.030,00 EUR). V študijskem letu 2009/2010 je bilo
vplačanih sredstev v višini 63.700,00 EUR, 66.100,00 EUR, v študijskem letu 2010/2011 63.300,00
EUR,70.150,00 EUR v študijskem letu 2011/2012 61.000,00 EUR in v študijskem letu 2012/2013
68.500,00 EUR. Na podlagi prejetih sredstev je UP do sedaj podelila skupno 180 štipendij najbolj
perspektivnim študentom UP.
Na področju gospodarstva se članice UP povezujejo z organizacijami iz različnih gospodarskih panog
in poslovnih okolij, in sicer v turizmu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu, IKT sistemi, logistiki,
prehrambeni industriji idr. na področju negospodarstva pa sodelujejo z vzgojno izobraževalnimi zavodi
(vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje slovenske bolnišnice,
zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.).
Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka
Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka Koper d.d. in druga številna podjetja ter
organizacije, v katerih študenti lahko opravljajo študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje.
Neposredno povezavo z gospodarstvom udejanja UP prek Centra za razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom:
Svet zaupnikov UP, ki svetuje in sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne,
izobraževalne in znanstvene uspešnosti; Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na
področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju
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idej študentov, raziskovalcev in profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP
ZRS.
V letu 2013 je UP izvajala 66 projektov v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugi uporabniki znanja
(šteti so tudi aplikativni projekti (so)financirani s strani ARRS). Podrobnejši podatki o sodelovanju so
predstavljeni v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost (Tabela 21: Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja).
Družbeno okolje na mednarodni ravni
Od svojega nastanka do danes je UP sklenila 62 mednarodnih sporazumov o sodelovanju, od tega 3 v
letu 2004, 4 v letu 2005, 9 v letu 2006, po 5 v letu 2007 in 2008, 4 v letu 2009, 7 v letu 2010, 5 v letu
2011, 14 v letu 2012 in 4 v letu 2013. Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na
podlagi krovnih sporazumov, pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 7. OP, programov
teritorialnega in čezmejnega sodelovanja ter drugih programov EU) in posameznih pogodb o študijskih
izmenjavah v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA), Rektorske
konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of the Alps Adriatic Region – AARC)
in Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference – DRC), Združenja mediteranskih
univerz za trajnostni razvoj s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj (The Mediterranean
Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for Sustainable
Development (ESD)), Združenja sredozemskih univerz (Mediterranean Universities Union - UNIMED),
ter drugih.
Na področju izobraževanja je cilj UP razvijati skupne študijske programe s tujimi univerzami.
Transnacionalno izobraževanje predstavlja eno osrednjih področij, tako z orodji kot z vsebinami,
internacionalizacije univerz. UP je vlogo transnacionalnega izobraževanje priznala in jo predvidela v
svojem Programu internacionalizacije UP 2010-2013, s poudarkom na podiplomskih programih. V ta
namen od leta 2009 deluje Podiplomska šola UP. Na UP beležimo trend naraščanja mobilnosti
študentov in zaposlenih. Večina mobilnosti se izvede v okviru programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) –
Erasmus.
Na področju raziskovanja UP sodeluje in se povezuje z velikim število partnerjev iz mednarodnega
okolja. V letu 2013 je UP izvajala skupaj 47 mednarodnih projektov, od tega je v 9 projektih sodelovala
kot nosilec in v 38 kot partner. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v okviru projektov
bilateralnega sodelovanja z Belgijo, Dansko, Finsko, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Črno Goro,
Avstrijo, Ukrajino, Turčijo, Rusijo, Indijo, Korejo, ZDA in Argentino. Z namenom promocije slovenske
znanosti in znanja v tujini je bilo na javnem razpisu ARRS v letu 2012 sprejetih v sofinanciranje 20
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v Makedoniji, Španiji, Švici, Nemčiji, Izraelu, Iranu, Čilu,
Kanadi, Mehiki, Južni Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji.
Podrobnejši podatki o mednarodnem sodelovanju in mednarodnih projektih so predstavljeni v poglavju
4.4 Mednarodno dejavnost in v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost in kazalnikih, ki so
sestavni del prilog letnega poročila.
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP in njene članice že od svoje ustanovitve leta 2003 dalje namenjajo posebno pozornost skrbi za
kakovost svojega delovanja. Najpomembnejši elementi kakovosti so:
- oblikovanje ter spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic;
- oblikovanje in sprotno spremljanje enotnih vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje
kakovosti univerze;
- evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav;
- spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti študija;
- spremljanje mnenj déležnikov;
- uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom;
- zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi;
- skrb za zaposlene, spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo ter
vključevanje zaposlenih v odločanje;
- strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja;
- redni posveti in delavnice s področja kakovosti;
- članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni;
- obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic.
UP ima vrsto internih pravnih aktov, ki zagotavljajo kakovost delovanja univerze, kot na primer:
Pravilnik o tutorskem sistemu na UP, Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP, Pravilnik o
izvajanju študentske ankete na UP itd. Članice so torej primorane delovati skladno z navedenimi
internimi pravnimi akti in izvajati vse aktivnosti, ki jih ti akti predvidevajo (npr: priprava individualnih
študijskih programov za študente s posebnimi potrebami, izvedba razpisa za tutorje študente, izvedba
anketiranja itd.). Prav zaradi obveznosti izvajanja aktivnosti, ki so določene v internih pravnih aktih, te
aktivnosti v poglavju 7.11 (Razvoj in skrb za kakovost) niso posebej izpostavljene, članice pa so jih
lahko izpostavile v svojih letnih programih dela.
V letu 2014 bo UP navedene aktivnosti še nadgradila, predvsem v smeri spremljanja kakovosti
dejavnosti univerze in izvajanja ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. V okviru projekta
Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP (OP RCV-VS-12-28) bo UP izvedla predvsem
naslednje aktivnostmi (pričetek projekta je bil sicer predviden za leto 2013, vendar je bil zaradi
pritožbenega postopka prestavljen v leto 2014):
a) nadaljnji razvoj notranjega sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih z naslednjimi
dejavnostmi:
‐ analiza obstoječega sistema kakovosti ter vzpostavitev celovitega in enovitega sistema;
‐ Usposabljanje zaposlenih in študentov za skrb za kakovosti in spremljanje kakovosti UP,
izvajanje notranjih evalvacij in drugih postopkov, vezanih na akreditacijo študijskih programov
ter vzpostavitev nabora (baze);
‐ Izvedba domačih in mednarodnih delavnic na temo kakovosti;
‐ Izgradnja sistema profesionalnega razvoja kadrov;
‐ Priprava priročnikov in drugih gradiv s področja kakovosti;
b) follow-up evalvacija EUA;
c) na članicah analiza kakovosti obstoječe programske ponudbe;
d) uvajanje interdisciplinarnih znanj: oblikovanje interdisciplinarnih izbirnih predmetov na članicah.
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UNIVERZA
UP je razpolagala v letu 2013 s prihodki po bilančnem toku v višini 24.239.483 EUR, izkazovala jih
je po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanašajo.
Sodila za delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo
in z internimi akti.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2013 odpadlo 96,62%
prihodkov na javno službo in 3,38% na tržno dejavnost.
Prihodki po denarnem toku so v letu 2013 znašali 24.976.906 EUR. Po razčlenitvi prihodkov iz
naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2013 odpadlo 97,34% prihodkov na javno službo in
2,66% na tržno dejavnost.
Tabela 28: Pregled poslovanja po denarnem toku (prihodki, odhodki, sredstva, viri)
Realizacija 2013

Realizacija 2012

Indeks 2013/2012

A.

SKUPAJ PRIHODKI

24.976.906

24.927.788

100,20

1

Prihodki za izvajanje javne službe

24.312.091

24.396.205

99,66

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

18.542.430

18.753.373

98,88

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

5.769.661

5.642.832

102,25

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

664.815

531.583

125,06

B.

SKUPAJ ODHODKI

25.687.201

28.015.546

91,69

1

Odhodki za izvajanje javne službe

25.082.905

27.450.720

91,37

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

17.477.927

18.156.973

96,26

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

5.906.779

6.756.350

87,43

c.

Investicijski odhodki

1.681.142

2.477.394

67,86

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

17.057

60.003

28,43

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

604.296

564.826

106,99

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

-710.295

-3.087.758

23,00
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko
šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja
idr.).
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/1234, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US:
U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12,
59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013,
46/2013-ZIPRS1314-A ),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,
69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF, (78/2013 popr.)),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l.RS, št. 21/2013),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.), 109/2012),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB5,
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13,
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013),
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5),
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US:
U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 47/2013 Odl.US: U-I-240/10-15,110/2013)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012, 35/2013)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006)
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Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS, št.
1/2010, 20/2013)
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in
97/2010, 46/2012, 55/2013 )
Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012)
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št., 107/2008, 6/2011 Odl.US: UI-243/09-17, 7/2011 Odl.US: U-I-260/09-18)
Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004)
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004)

b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in
109/2012)
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 83/2003-UPB1, 61/2006,
87/2011, in (97/2011 popr.))
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012)
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013)
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012)
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006)
- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005)
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012, 7/2013)
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
- Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
- Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010, 52/2013)
Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013, 88/2013)
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
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Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010)
Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011)

d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 22/2006-UPB1, 112/2007, 9/2011,
57/2012-ZPOP-1A)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, )
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (
Ur.l.RS, št. 40/2013).
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/2006, 51/2008)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013)
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013 (100/2013 popr.))
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
- Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013
- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
- Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013
f) PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)

Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012)
Interni pravni akti
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Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetnih kateder
Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti
Akt o organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
Izjava o varnosti s prilogami
Pravila o delovanju Študentskega sveta UP in študentskih svetov članic UP
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih naprav
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja zaposlenim na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Cenik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za šport
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem
(CAK UP)

Kadrovsko področje
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev
Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
- Spremembe pravil o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na
Univerzi na Primorskem
- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
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Spremembe in dopolnitve Pravil o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev
Univerze na Primorskem
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola, droge in drugih prepovedanih substanc
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter
raziskovalcev Univerze na Primorskem
Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in
podjemnih pogodbah na Univerzi na Primorskem

Študij
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti
- Pravila o načrtovanju in izvajanju mrežnega sistema vseživljenjskega učenja na Univerzi na
Primorskem
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi
na Primorskem
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi in zagovoru magistrskega dela v
študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
- Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"
- Pravila o normativih za izvedbo kontaktnih ur študijskih programov
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o ustanovitvi in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
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Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Spremembe in dopolnitve Meril za razporejanje javnih sredstev za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem in Seznam področij za izvolitev v naziv
- Spremembe Meril za izvolitve v naziv in Točkovanje del kandidata skladno z merili UP/Sicris
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem od 1.10.2013 in Seznam področij za izvolitev
v naziv
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP od 1.10.2013 dalje in Točkovalnik
Navodila
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
- Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
- Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
Poslovniki
- Poslovnik o delu Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
- Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze na
Primorskem
- Poslovnik o delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

45

6. USMERITVE IN CILJI
6.1 DOLGOROČNI CILJI UP
Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 0

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 3

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja
Razvoj mednarodnih
študijskih programov
Vključevanje tujih
predavateljev v proces
izvajanja študijskih
programov UP
Mednarodna promocija
študijskih programov UP za
namene vpisa tujih
študentov

Zagotavljanje spodbudnega
raziskovalnega okolja

Ustvariti infrastrukturne in
druge pogoje za ustrezno
raziskovalno delo

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila objav v
nacionalnih in mednarodnih
znanstvenih revijah (v letu
2011 = 233)

Povečanje števila objav za
5%

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila
raziskovalnih programov,
projektov na nacionalni in
mednarodni ravni (v letu
2011 = 197)

Povečanje števila prijav na
raziskovalne programe in
projekte na nacionalni in
mednarodni ravni za 10%

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
ustrezno raziskovalno okolje

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Omogočanje dodatnih
možnosti poklicnega razvoja
za raziskovalno kariero tudi
s podoktorskim statusom

Spodbujanje sobotnega leta
in mednarodnega
uveljavljanja raziskovalcev
(usposabljanja v tujini)

Obravnava in sprejem
internega predpisa za
izvajanje sobotnega leta.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

Sodelovanje na področju
raziskav in razvoja v
evropskih okvirnih programih
in okvirih evropskega
raziskovalnega sveta: 7
projektov v 7 OP.

Povečanje sodelovanje na
področju raziskav in razvoja
v evropskih okvirnih
programih in okvirih
evropskega raziskovalnega
sveta za 10%

Širitev mreže s strateškimi
partnerji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

Izoblikovanje utečenega
sistema sprotnega
obveščanja strokovnih služb
o nastalih spremembah na
mednarodnih raziskovalnih
projektih in programih v
okviru pogodb med univerzo
in drugimi partnerji/financerji

Vzpostavljen sistem
obveščanja članic in drugih
zainteresiranih

Sistemsko obveščanje članic

Uvedba enotnega in
transparentnega sistema
vrednotenja / ocenjevanja
raziskovalnega dela
raziskovalcev na ravni, ki
upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Vzpostavljen sistem
enotnega in transparentnega
sistema vrednotenja /
ocenjevanja raziskovalnega
dela raziskovalcev na ravni,
ki upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Implementacija priporočil in
uskladitev ter priprava
metodologije

Spodbujanje in priznavanje
različnih oblik poklicne
mobilnosti raziskovalcev
(mednarodna, nacionalna in

Nadaljevanje dobrih praks
spodbujanja in priznavanja
in uvajanje novih oblik, ki še
niso implementirane

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Spodbujanje prijavljanja
projektov

Evalvacija in analiza ter
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
medsektorska mobilnost)*

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015
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Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

(nacionalna in mednarodna
primerjava)

vpeljava dobrih praks
(nacionalna in mednarodna
raven)

Enake naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu UP

Reorganizacija strokovnih
služb na ravni UP,
usklajevanje in specializacija
dela ter učinkovita raba
informacijske podpore

Združevanje enakih nalog za
članice na nivoju UP

Sedanje nastanitvene
kapacitete Študentskih
domov UP ne pokrivajo
potreb po študentskih
ležiščih

Povečanje števila
študentskih ležišč in dvig
bivanjskih razmer študentov
UP primerljivih z ostalima
dvema javnima univerzama

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter izboljšano
stanje na obstoječih ležiščih

Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2011/2012:

Povečanje izbirnosti med
članicami – komplementarne
izbirnosti na 10%

Učinkovita promocija
izbirnosti med članicami,
predstavitev študijskih
področij in ponujenih
predmetov članic.

Ureditev financiranja
raziskovalne dejavnosti
univerz na državni ravni*

Stabilno financiranje
raziskovalne dejavnosti

Sprejem ustreznih predlogov
in ukrepov

Uskladitev notranjih
predpisov na področju
raziskovalne dejavnosti v
okvirih Kodeksa in Listine
raziskovalcev

Usklajeni predpisi na
področju raziskovalne
dejavnosti v okvirih Kodeksa
in Listine raziskovalcev

Priprava in uskladitev
predpisov

Ureditev vprašanja
intelektualne lastnine na
Univerzi na Primorskem in
vzpostavitev sistema za
zaščito avtorskih pravic

Sistemsko urejeno
vprašanje s predpisom o
intelektualni lastnini in zaščiti
avtorskih pravic

Priprava predpisa glede
intelektualne lastnine

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2011:

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2015: ohranitev deleža

Spodbujanje udeležba na
strokovnih izobraževanjih in
izpopolnjevanjih zaposlenih
organiziranih v obliki
internega in eksternega
izobraževanja

Povečanje števila prijav na
razpise za dodatno
sofinanciranje
izpopolnjevanja
raziskovalcev za 5% in
okrepljeno sodelovanje z
gospodarstvom – povečanje
števila projektov z
gospodarstvom za 5%

Spodbujanje števila prijav

- 12 študentov na 1. stopnji,
ki so si izbrali predmete iz
drugih članic UP.
Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2012/13:
- 51 študentov (1. in 2.
stopnja) si je izbralo
predmete, ki so matični na
drugi članici

Izvajanje ustreznih ukrepov
(prijave na projekte in druge
možnosti za pridobivanje
finančnih virov)

- 40% od vseh zaposlenih

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

Spodbujanje prijav na javne
razpise za pridobitev
dodatnih sredstev
namenjenih sofinanciranju
izpopolnjevanja
raziskovalcev, krepitev
sodelovanja z
gospodarstvom:
- 51 projektov z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja.
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015
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Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

Študijsko leto 2011/2012:
vpisanih skupno 143 tujih
študentov, na vseh treh
stopnjah študija.

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami v tujini

Oblikovanje enotne
strategije promocije
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti in raziskovalnih
rezultatov Univerze na
Primorskem

Sprejeta enotna strategija
promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti in
raziskovalnih rezultatov
Univerze na Primorskem

Analiza stanja in priprava
strategije

Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

Potrditi doseženo
srednjeročno stopnjo rasti
mednarodne mobilnosti
2004/05-2008/09:

Povečanje vpisa tujih
študentov na 10%

Število outgoing študentov,
2010/11: 84
Število mobilnih profesorjev
outgoing 2010/2011: cca. 30

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10

Izvedba aktivnosti
pridobivanja
najperspektivnejših tujih
študentov, ki se bodo
vpisovali na študijske
programe članic UP in se
vključevali v raziskovalno
dejavnost.

- izvedba informativnih
dogodkov in predstavitvenih
delavnic o mobilnosti
- distribucija predstavitvenih
brošur UP

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

- predstavitev programov na
spletni strani UP
- redno informiranje
študentov in zaposlenih UP
o možnostih izmenjave
- povečati mrežo partnerskih
institucij za sodelovanje

Posamezne članice UP
izvajajo posamezne
predmete v angleškem
jeziku:

Povečati število članic, ki
izvajajo predmete v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

- študijsko leto 2011/2012:
47 predmetov

Ponuditi izvajanje celotnega
študijskega programa v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

Povečati obseg predavanj in
študijskih programov v
angleškem jeziku in/ali
drugih tujih jezikih

Nuditi štipendije za študij
tujih študentov na UP s
poudarkom na študentih z
območja Jugovzhodne
Evrope:
- v sodelovanju s Sektorjem
za pravne zadeve UP
določiti pravno formalne
pogoje za ustanovitev
sklada oz. za vključitev v
obstoječi Štipendijski sklad
UP
- nabor informacij o
možnostih štipendiranja tujih
študentov
- sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih študentov
s partnerskimi univerzami
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6.2 REALIZACIJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV UP V LETU 2013
V skladu s 4. in 5. členom pogodbe za leto 2013 št. pogodbe 3330-13-500268, veljavnost od 1. 4.
2013 do 31. 12. 2013), ki sta jo podpisali Univerza na Primorskem in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport pristojno, je Univerza na Primorskem pripravila zaključno poročilo uresničevanja ciljev
univerze za obdobje 2011–2013 za ukrepa 3. in 33 iz Resolucije o Nacionalnem programu visokega
23
šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju ReNPVŠ11–20) - prilogi k pogodbam o financiranju št. 3211-1224
000003 za leto 2012 in št. 3330-13-500268 za leto 2013) .
Obrazložitev: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2013 je Univerza na Primorskem izbrala dva
ukrepa iz ReNPVŠ11–20, in sicer:
- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj,
- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za
daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.
Za oba navedena ukrepa je Univerza na Primorskem opredelila ustrezne dolgoročne cilje za obdobje
2011–2013, v sklopu navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezne kratkoročne cilje za leti 2012 in
2013. Za leto 2013 je Univerza na Primorskem pripravila zaključno poročilo o izvajanju ukrepov iz
25
ReNPVŠ11–20 za dvoletno obdobje .
Cilji in kazalniki opredeljeni pod ukrepoma 3 in 33 iz ReNPVŠ11–20 (glej prilogo) so bili usklajeni in
vključeni v kratkoročne prednostne cilje univerze v letu 2013 na način, da je zagotovljena preglednost,
sledljivost in primerljivost podatkov v Letnem programu dela univerze/članice in priloge k pogodbi o
financiranju za leto 2013.
Tabela 29: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev univerze v letu 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Število prijav na
nacionalne razpise

110

125

Realizirano
Obrazložitev:
Oddane prijave na
nacionalne razpise:
153.

Število prijav na
mednarodne razpise

89

94

Delno realizirano
Obrazložitev:
Oddane prijav na
mednarodne razpise:
51 (zmanjšanje zaradi
zaključka finančne
perspektive 20072013).

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

57

70

Realizirano
Obrazložitev:
Pridobljeni nacionalni
projekti: 72 (na novo
15 pridobljenih
projektov).

Število pridobljenih
mednarodnih

19

20

Delno realizirano

23

RESOLUCIJA o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni list RS, št. 41/2011, je
objavljena na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974.
24
Zaključno poročilo uresničevanja ciljev univerze za obdobje 2011–2013 za ukrepa 3. in 33 iz ReNPVŠ11–20 je sestavna
priloga letnega poročila za leto 2013.
25
Poročilo o uresničevanju zastavljenih ciljev univerze je priloga Letnemu programu dela Univerze na Primorskem za leto 2013.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

projektov
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Obrazložitev:
Pridobljeni
mednarodni projekti:
16 (zmanjšanje zaradi
zaključka finančne
perspektive 20072013)

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

19.361,01

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A')
(NADPOVP)

7.744,81

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice
(CITATI)

13.748

Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice
(ČLANKI)

29726 /144 po
metodologiji WoS

19.941,84

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo število
SICRIS točk:
20.153,54

7.977,15

Realizirano
Obrazložitev:
Dosežena NADPOVP:
8.750,41

14.160,44

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo normirano
število čistih WOS in
SCOPUS citatov :
22.103.

3% povečanje glede
na leto 2012: 148

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo 196 objav v
Število SCI, SSCI in
AHCI

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

57

Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

Število organiziranih:

Število organiziranih:

Realizirano

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

Obrazložitev:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih

58

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izdanih 44
znanstvenih
monografij (publikacije
z letom izida za 2013
še vedno izhajajo,
dokončno število bo
znano v maju 2014).

Število organiziranih:
- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 21
- mednarodnih

26

Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP, kjer posamezne članice
raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu
2012 po podatkih WOS (zajem podatkov 1. 7. 2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za organizacijo
»University of Primorska«.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 13

znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 15

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

Število raziskovalcev,
ki se vračajo v
domovino in
sodelujejo z UP

12

13

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

275

Ime kazalnika
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 19
- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):1
- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 5
Realizirano
Obrazložitev:
Raziskovalci, ki so se
vrnili v domovino in
sodelujejo z UP: 15

294

Delno realizirano
Obrazložitev:
Raziskovalci vključeni
v pedagoško delo:
281 (posledica
zmanjšanje števila
raziskovalcev na ravni
UP).

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pregled in
posodobitev
akreditiranih študijskih
programov

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Akreditiran študijski
program

2012 (na dan: 31.12.)
Št. akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah:
- 1. stopnja: 40
- 2. stopnja: 37
- 3. stopnja: 14

Osnutek analize
programske ponudbe
akreditiranih študijskih
programov, kot
podlaga za pripravo
sprememb in uvedbo
notranje akreditacije
študijskih programov.
(načrtuje se analiza
36 št.pr.: 1. stopnja:
20, 2. stopnja: 14, 3.
stopnja: 2)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Priprava programske
analize je bila
predvidena v okviru
izvedbe projekta
Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti
delovanja UP.
Zaradi pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo vse
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.
Članice UP pa so na
podlagi lastnih analiz
izvedbe študijskih
programov pripravile
predloge večjih
sprememb, ki so bile
potrjene na organih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
UP:
- 1. stopnja: 12
- 2. stopnja:8
- 3. stopnja: /

Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ1120)27

Skupna ponudba
vseživljenjskega
učenja

2012: Katalog VŽU na
UP 2012/2013
2011/2012: ocena
število udeleženih
študentov na
ponujenih programih v
okviru VŽU UP: 1656

2013: Pripravljen
Katalog VŽU na UP
za 2013/2014
(razširjen z navedbo
kompetenc,
pridobljenih po
posameznem
opravljenem
programu.

Realizirano
Obrazložitev:
Skupno število
vključenih študentov
je 3.836, kar znaša
56,89 %

2012/2013: število
udeleženih študentov
na ponujenih
programih v okviru
VŽU UP se poveča za
10%.
Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS

0

Vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja
študentov UP

0

1

Delno realizirano
Obrazložitev:
Vse članice niso
uporabile
prenovljenega
anketnega
vprašalnika oziroma
niso podale podatkov
o merjenju
obremenitve
študentov skladno z
ECTS.

1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Sistem e-anketiranja
je bil predviden v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Nadgraditi
transparentnost
generičnih kompetenc
na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)28

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Skupen nabor
splošnih kompetenc
za študijske programe
UP

Nabor splošnih
kompetenc študijskih
programov, ločeno po
stopnjah študija na
UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Oblikovan predlog
nabora splošnih
kompetenc, ločenih
po stopnjah študija.
Oblikovanje nabora
splošnih kompetenc je
bilo predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja

27

Podrobnejša obrazložitev je navedena v Poročilu o uresničevanju zastavljenih ciljev univerze, navedenih v prilogi k pogodbi
št. 3330-13-500268, ki je sestavna priloga Letnega poročila Univerze na Primorskem za leto 2013.
28
Glej sklic v opombi 23, str. 53.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Vzpostaviti
uporabnikom prijazen,
kakovosten in
kompetenten
knjižnični informacijski
sistem UP

Združitev lokalnih baz
v skupno bazo
knjižničnega gradiva

Obstoječe knjižnične
baze članic UP so
ločene

Zagotovljen dostop do
obstoječih knjižničnih
baz na članicah preko
skupnega e-portala

Realizirano

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnike

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

Obstoječe prostorske
zmogljivosti knjižnice
UP ne zadoščajo
potrebam uporabnikov

Povečanje prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Nerealizirano
Obrazložitev:
Posledica ZUJF je
zmanjšanje investicij.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

3

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
sredstev niso bile
zaključena naslednja
investicijska dela
oziroma nakupi:
- dokončna objektu A
v UK Livade
- dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru
- nakup objekt Galeb,
Kettejeva ulica 1

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

3

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja za
novogradnjo objektov
v Univerzitetnem
kampusu Sonce
- izdelava idejne
zasnovne za obnovo
objekta Servitski
samostan
- izdelava projektne
dokumentacije za
spremembo
namembnosti dela
objekta Stara Pošta,
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Ime kazalnika

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 2
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Glagoljaška 8, Kope
Nerealizirano
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja in obnova
objekta 3, Cankarjeva
5 – izvaja resorno
ministrstvo
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja za
novogradnjo treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli

Uvrstitev projekta v
Načrt razvojnih
programov

2012: 0

2013: 1

Delno realizirano
Obrazložitev:
Nakup objekta Prisoje
9 in 9b, Koper je bil
uvrščen v
srednjeročni načrt
investicij UP, zaradi
omejenih virov
financiranja pa ni bil
uvrščen v načrt
razvojnih programov
(NRP)

Izboljšano stanje na
obstoječih objektih

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

2012: 1

2013: 2

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen saj so
poleg načrtovanega
investicijskega
vzdrževanja UP FVZ
in rektorata le-to
izvedla tudi UP
FAMNIT

Urejeno ZK stanje in
prenosi zemljišč na
UP

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

2012: 0

2013: 4

Delno realizirano
Obrazložitev:
Urejeno je bilo
stvarno-pravno
razmerje saj je bil
izveden prenos
lastništva na objektu
Bolniška 20 v Piranu
Nerealizirani prenosi
lastništva so bili na
objektih Cankarjeva 5
(UP PEF, UP FM) in
objektu 3 ter na delu
objekta na naslovu
Polje 42 Izola, (UP
FVZ)
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Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Izdelan kompetenčni
portfolio za študente
UP

Gradivo, pripravljeno
v okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Oblikovan
kompetenčni portfolio
za študente UP.

Delno realizirano

Zapis kompetenc,
pridobljenih v okviru
ponudbe VŽU na UP,
tutorstva ipd…, v
prilogi k diplomi, in s
tem omogočen
transparenten pregled
vseh študentovih
aktivnosti v času
študija.

Pripravljeni predlogi
za dopolnitev internih
aktov.

Obrazložitev:

V prvi polovici leta
2014, bo urejeno
podporno okolje za
implementacijo
kompetenčnega
portfolija.

Pripravljeno podporno
okolje za njegovo
implementacijo.
Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)29

Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP

Št. interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
2 interdisciplinarna
študijska programa 2.
stopnje

Št. interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP
se poveča za 2
programa.

Delno realizirano
Obrazložitev:
En magistrski študijski
program 2. stopnje
(Politologija, UP FM in
UP FHŠ) je bil
obravnavan in sprejet
na organih UP ter
posredovan v
nadaljnjo obravnavo
na NAKVIS.
Akreditacija pa je bila
podeljena dvema
študijskima
programoma za
izpopolnjevanje:
Študijski program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
italijanščine in
Študijski program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
angleščine, ki sta bila
akreditirana
(sodelovanje članic
UP PEF in UP FHŠ).

Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)30

29
30

SKUPNE UPRAVNE NALOGE (KADROVSKA, FINANCE IN INFORMATIZACIJA)
Oblikovanje skupnih
služb na ravni
univerze

Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

Nova organizacijska
struktura univerze

Delno realizirano
Obrazložitev:
Sprejet je bil nov Akt o
sistemizaciji in
organizaciji delovnih
mest na UP ter
spremenjena Pravila o
notranji
organiziranosti, ki
dajejo pravno podlago
za reorganizacijo
strokovnih služb na
področju finančno

Glej sklic v opombi 23, str. 53.
Glej sklic v opombi 23, str. 53.
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
računovodskega
poslovanja, zaradi
zaključka leta se
prerazporeditve
zaposlenih niso
izvedle

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)31

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

MEDNARODNA DEJAVNOST
Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Krovni sporazumi: 58,
od tega 56 bilateralnih
in 2 multilateralna
Erasmus sporazumi
(2011/12): 283

Povečanje števila
medinstitucionalnih
bilateralnih
sporazumov (2013) za
3%.

Realizirano
Obrazložitev:
Krovni sporazumi: 62,
od tega 60 bilateralnih
in 2 multilateralna (v
letu 2013 je UP
sklenila 4
meduniverzitetne
sporazume o
sodelovanju)
Erasmus sporazumi
(2012/13): 291

Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20) 32

Število in delež
študentov, vključenih
v izmenjave v tujini

2010/11: 92

2013: Porast za 10%

Nerealizirano
Obrazložitev:
Skupaj v 2013: 91
V študijskem letu
2012/13 so študentje
UP izkazali manjši
interes za izmenjave v
tujini od
načrtovanega.

Število in delež tujih
študentov, vključenih
v izmenjavo na UP

2010/11: 155

2013: Porast za 10%

Nerealizirano
Obrazložitev:
Skupaj v 2013: 233,
kar pa v primerjavi z
izhodiščno vrednostjo
248 v študijskem letu
2011/12 ni dosežen
10% porast.

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

2010/11: 47

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

2010/11: 74

2013: Porast za 10%

Realizirano
Obrazložitev:
Skupaj v 2013: 8233

2013: Porast za 10%

Realizirano
Obrazložitev:
2013 skupaj: 96

31

Glej sklic v opombi 23, str. 53.
Glej sklic v opombi 23, str. 53..
33
Pri kazalniku »število in delež visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) UP na izmenjavah v tujini«
je bilo v »Poročilu o uresničevanju ciljev univerze, ki so navedeni v prilogi št. 3330-13-500268« navedeno število 67, pri čemer
smo na dan poročila razpolagali le z delnimi podatki članic UP. V letu 2013 (študijsko leto 2012/13) je bilo izvedenih 82
»outgoing« mobilnosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.
32
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Število in delež
diplomantov, ki so v
času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

2010/11: 36

2013: Porast za 5%

Nerealizirano

Število in delež tujih
gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

2010/11: 21

Število in delež
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu

2010/11: 30

Število učiteljev, ki
koristi sobotno leto

2012: 0

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

Ime kazalnika
izmenjavah na UP

Obrazložitev: 28
Kazalnik je odvisen od
kazalnika »outgoing«
študentov, katerih
število se je v letu
2013 znižalo.
Realizirano
Obrazložitev: 51

2013: Porast za 5%

Realizirano
Obrazložitev: 6634

2013: Najmanj 1, v
kolikor bodo za to
zagotovljena sredstva
iz novega razvojnega
dela financiranja

Realizirano

2011/12:

2012/13:

Realizirano

- 3 članice UP so
sodelovale v CEEPUS
mrežah,

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže,

- 6 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

2013: Porast za 5%

Obrazložitev: 3

- 7 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Oblikovan Poslovnik
kakovosti UP

2012: 0

2013: 1

Realizirano
Obrazložitev:
Predlog Poslovnika je
obravnavala KSSK
UP; svoje predloge za
dopolnitev so podale
tudi članice.

Oblikovan Program
razvoja kulture
kakovosti na UP

2012: 0

2013: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Program razvoja
kulture kakovosti je bil
predviden tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi

34

Pri kazalniku »število in delež raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu« je bilo v »Poročilu o uresničevanju ciljev univerze, ki so navedeni v
prilogi št. 3330-13-500268« navedeno število 53, pri čemer smo na dan poročila razpolagali le z delnimi podatki članic UP. V
letu 2013 (študijsko leto 2012/13) je bilo izvedenih 66 »outgoing« mobilnosti raziskovalcev in strokovnih sodelavcev«.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Na osnovi
samoevalvacije
izvedene izboljšave
dejavnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 1

57

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.
Realizirano
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV
PO PODROČJIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
V letu 2013 je UP uspešno izvedla elektronsko poenotenje najave izvedbe študijskih programov na
vseh članicah UP ter ga uporabila za študijsko leto 2013/2014. Urejen je bil celovit izpis obrazca, ki
vključuje akreditirane podatke posameznega študijskega programa (predmeti s kontaktnimi urami ter
nosilcem, število skupin pri posamezni obliki) ter podatke o najavi izvedbe: izvajalec/i, habilitacijski
naziv posameznega izvajalca, število izvedbe kontaktnih ur glede na obliko ter število študentov pri
posameznem predmetu.
Prav tako je UP pripravila Katalog študijskih programov UP, ki vsebuje podatke o obveznih sestavinah
vseh študijskih programov ob prvi akreditaciji, evidenco vseh nadaljnjih potrjenih sprememb študijskih
programov ter podatke o obveznih sestavinah ob podaljšanju akreditacije (za študijske programe, za
katere je postopek že zaključen).
Podaljšanje akreditacije študijskim programom v letu 2013
Za študijske programe UP, ki so bili prvič akreditirani v letu 2005 oziroma 2006, so bili izpeljani
postopki podaljšanja akreditacije.
Svet NAKVIS je akreditacijo podaljšal naslednjim študijskim programom:
 za obdobje 7 let:
- študijskim programom 1. stopnje: visokošolskim strokovnim: Prehransko svetovanje - dietetika
(UP FVZ); Management turističnih destinacij, Management turističnih podjetij in Mediacija v
turizmu (UP FTŠ Turistica); Management (UP FM); univerzitetnim: Management (UP FM),
Matematika ter Računalništvo in informatika (UP FAMNIT);
- magistrskima študijskima programoma 2. stopnje: Računalništvo in informatika, Matematične
znanosti (UP FAMNIT) ter
- doktorskima študijskima programoma 3. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in
informatika (UP FAMNIT);
 za obdobje 3 let:
- magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Turizem (UP FTŠ Turistica).
Realizirani so bili načrtovani interni postopki podaljšanja akreditacije študijskim programom. V
nadaljnjo obravnavo Svetu NAKVIS so bile posredovane vloge za podaljšanje akreditacije za
univerzitetne študijske programe 1. stopnje Geografija, Slovenistika, Zgodovina ter Medijski študiji in
za magistrska študijska programa 2. stopnje Komuniciranje in mediji ter Zgodovina (UP FHŠ).
Študijska programa 1. stopnje Italijanistika in Dediščina Evrope in Sredozemlja ter študijska programa
2. stopnje Arheološka dediščina Sredozemlja ter Kulturni študiji in antropologija (UP FHŠ) so v
zaključnem postopku, saj so bili zanje že izvedeni obiski strokovnjakov NAKVIS z namenom presoje
programov, a odločb Sveta NAKVIS univerza še ni prejela.
Na UP FVZ potekajo interni postopki podaljšanja akreditacije, in sicer za magistrski študijski program
2. stopnje Zdravstvena nega in visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje Zdravstvena nega.
Ob tem članica načrtuje posodobitve obeh študijskih programov.
Novi študijski programi UP v letu 2013
Svet NAKVIS je akreditacijo podelil novim študijskim programom, in sicer:
- univerzitetnemu dvopredmetnemu študijskemu programu 1. stopnje Arheologija (UP FHŠ),
- magistrskim študijskim programom 2. stopnje: Jezikovno posredovanje in prevajanje, Italijanistika
(UP FHŠ) ter Biopsihologija (UP FAMNIT),
- doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Upravljanje kulturnih virov in arhivov (UP FHŠ) ter
- študijskemu programu za izpopolnjevanje: Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje (UP PEF).

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

59

V postopku obravnave na NAKVIS sta vlogi za prvo akreditacijo univerzitetnega študijskega programa
1. stopnje Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica) in magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Socialna pedagogika (UP PEF).
Dvema načrtovanima novima študijskima programoma 1. stopnje predlagateljice UP FHŠ (Angleški
jezik in kultura ter dvopredmetni Angleški jezik in kultura, v postopku obravnave sta bila sicer
preimenovana v Anglistika) Svet NAKVIS akreditacije ni podelil.
Skladno z letnim programom dela na članicah UP potekajo priprave vlog za nove študijske programe
(magistrski študijski programi 2. stopnje Inoviranje (UP FM), Študijski program za izpopolnjevanje iz
inkluzivne pedagogike (UP PEF)).
Novi interdisciplinarni študijski programi v sodelovanju s članicami UP v letu 2013
Svet NAKVIS je podelil akreditacijo dvema interdisciplinarnima študijskima programoma za
izpopolnjevanje, ki sta ju v sodelovanju pripravili in predlagali članici UP PEF in UP FHŠ: Študijski
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine in Študijski program za izpopolnjevanje
iz zgodnjega učenja angleščine.
V medsebojnem sodelovanju dveh članic UP FM in UP FHŠ je bil pripravljen nov interdisciplinarni
magistrski študijski program 2. stopnje Politologija, ki je bil posredovan v nadaljnji postopek obravnave
na NAKVIS.
Priprava načrtovanih interdisciplinarnih študijskih programov Zdraviliški in wellness turizem (1. stopnja,
UP FTŠ Turistica v sodelovanju z UP FVZ) ter Management v zdravstvu (2. stopnja, UP FM ter UP
FVZ) ni realizirana.
Skupni študijski programi v letu 2013
Svet NAKVIS je podelil akreditacijo skupnemu magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje
Latinsko-ameriške študije (UP FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP, Univerza Megatrend,
Srbija, Univerza Pecz, Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Španija).
Širitev študijskih področij
V postopku razširitve svojih študijskih področij sta dve članici UP: UP PEF – na študijsko področje (21)
umetnost ter UP FAMNIT – na študijsko področje (31) Družbene vede (psihologija).
Nove dislocirane enote
UP PEF je v letu 2013 načrtovala začetek postopka akreditacije nove dislocirane enote Radovljica,
postopek akreditacije bo izpeljan v letu 2014.
UP FVZ je na svojih organih izpeljala akreditacijo že obstoječe dislocirane enote Nova Gorica zaradi
spremembe naslova.
Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2013/2014
Tabela 30: Razlike v predvidenem številu razpisnih mest v študijskem letu 2013/2014 glede na število razpisnih mest v
študijskem letu 2012/2013 in realizacija načrtovanega

Članica

Ime novega študijskega programa

NAČRT razlike v
predvidenem
številu razpisanih
mest v 2013/2014
(v primerjavi s
študijskim letom
2012/2013)

REALIZACIJA
razpisanih mest v
2013/2014

Redni

Redni

Izredni

Izredni

1. stopnja
UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija (UN)

- 15

-

Sodobna kritična teorija in Filozofija (UN)

- 15

-

dvopredmetni Medijski študiji (UN)

- 30

-

Dediščina Evrope in Sredozemlja (UN)

-5

10

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)

- 10

30
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Članica

UP FM

UP FAMNIT

UP FTŠ
Turistica

Ime novega študijskega programa

NAČRT razlike v
predvidenem
številu razpisanih
mest v 2013/2014
(v primerjavi s
študijskim letom
2012/2013)

REALIZACIJA
razpisanih mest v
2013/2014

Redni

Redni

Izredni

Slovenistika (UN)

-5

10

Zgodovina (UN)

-5

10

dvopredmetni Antropologija (UN)

+ 15

15

dvopredmetni Dediščina Evrope in Sredozemlja (UN)

+ 15

15

dvopredmetni Kulturni študiji (UN)

+ 15

15

dvopredmetni Slovenistika (UN)

+ 10

10

dvopredmetni Filozofija (UN)

+ 10

10

Management (VS) - na dislocirani enoti v Celju

- 20

80

Management (UN) - na sedežu v Kopru

+ 40

60

Management (UN) - na dislocirani enoti v Celju

- 40

-

Bioinformatika (UN)

-5

25

Biopsihologija (UN)

-5

60

Računalništvo in informatika (UN)

-5

45

Sredozemsko kmetijstvo (UN)

-5

25

Management turističnih destinacij (VS)

- 10

Management turističnih podjetij (VS)

+ 10

50

-5

Mediacija v turizmu (VS)

60

Izredni

40
20

-10

50

Uprizoritvene študije in kreativno pisanje

-15

-

dvopredmetni pedagoški Slovenistika

-15

-

Arheološka dediščina Sredozemlja

-5

15

Geografija

-5

15

2. stopnja
UP FHŠ

Italijanistika
UP FM

15

Management

+30

30

Management ( v angleščini)

+30

30

Ekonomija in finance

-80

40

Upravljanje trajnostnega razvoja

-20

40

Pravo za management
UP FAMNIT

UP FTŠ
Turistica

UP PEF

-20

40

Matematika s finančnim inženiringom

-15

30

Biopsihologija

+30

30

Aplikativna kineziologija

+5

20

Turizem (izvedba v angleškem jeziku v Ljubljani)

+40

40

Turizem (Portorož)

+10

10

Dediščinski turizem

+10

+10

Razredni pouk

+60

+25

30

10

3. stopnja
UP FTŠ
Turistica

Inovativni turizem

-6

10
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Pojasnila k realizaciji razpisa in vpisa v študijskem letu 2013/2014
UP je na dodiplomskem študiju 1. stopnje za vpis v 1. letnik razpisala 1625 vpisnih mest, od tega 1310
mest na rednem študiju in 315 mest na izrednem študiju. Na podiplomskem študiju je bilo za vpis v 1.
letnik razpisanih 1536 razpisanih mest, in sicer 1390 mest na 2. stopnji študija (970 za redni študij in
420 za izredni študij) in 146 mest na 3. stopnji študija.
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je UP v študijskem letu 2013/2014 na dodiplomskih
študijskih programih 1. stopnje razpisala skupno 153 mest manj, od tega 158 mest manj na rednem
študiju, na izrednem študiju pa 5 mest več. Zmanjšalo se je število vpisnih mest na rednem študiju na
šestih univerzitetnih študijskih programih UP FHŠ, štirih univerzitetnih študijskih programih UP
FAMNIT ter dveh visokošolskih strokovnih študijskih programih UP FTŠ Turistice. Univerzitetnega
študijskega programa Management (UP FM) se ni razpisalo na dislocirani enoti v Celju, se pa je zato
povečalo število razpisanih mest na programu v Kopru. Na izrednem študiju je nekoliko povečala
vpisna mesta UP FTŠ Turistica.
UP je v študijskem letu 2013/2014 opustila razpis univerzitetnih študijskih programov Kulturni študiji in
antropologija, Sodobna kritična teorija in filozofija in dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje
Medijski študiji (vsi UP FHŠ), prvič pa je razpisala pet novih univerzitetnih dvopredmetnih študijskih
programov: (UP FHŠ) Antropologija, Dediščina Evrope in Sredozemlja, Filozofija, Kulturni študiji in
Slovenistika. Ker skladno z razpisnimi pogoji ni bilo doseženega števila prijavljenih oziroma vpisanih
kandidatov, se dvopredmetni programi Antropologija, Filozofija in Kulturni študiji ne izvajajo.
V študijskem letu 2013/2014 je na rednem študiju UP prvič v 1. letnik vpisanih 1093 študentov, kar
znaša 83,4% razpisanih vpisnih mest, na izrednem pa 278 študentov, kar znaša 88,2% razpisanih
vpisnih mest.
Najuspešnejše članice pri realizaciji zapolnitve razpisanih vpisnih mest so bile UP PEF, UP FVZ, UP
FM in UP FTŠ Turistica. UP PEF je načrtovala vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2012/2013 in ga tudi dosegla, tako za redni, kot za izredni študij. Prav tako UP FVZ ni
spreminjala števila razpisanih mest glede na preteklo študijsko leto. Na rednem in izrednem študiju so
zapolnjena vsa razpisana mesta, kljub temu na fakulteti opažajo, da mesta na izrednem študiju težje
zapolnijo v primerjavi s preteklimi leti. Na UP FTŠ Turistici je bilo glede na razpisana mesta za 1. letnik
rednega študija zasedenih 97% mest. Glede na manjši vpis na izrednem študiju pa na fakulteti
ugotavljajo, da so razlogi predvsem pomanjkanje zaposlitvenih možnosti (zato se študenti raje
vpisujejo v redni študij), dodatna ponudba rednega študija v Ljubljani na konkurenčnih visokošolskih
institucijah, še vedno trajajoče gospodarska kriza, ki krči družinski proračun tudi na račun plačila
šolnin izrednega študija, ter zmanjšana generacija kandidatov za vpis. UP FM je zapolnila 95%
razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Manj vpisanih je bilo le na univerzitetnem študijskem programu
Management (70%) v Kopru kar je posledica povečanja vpisni mest oziroma »premestitev« mest iz
Celja v Koper.
Na UP FAMNIT je število vpisanih študentov nekoliko manjše od pričakovanega (64,6% zasedenost
razpisanih mest), razen na študijskem programu Biopsihologija, na katerem so bila zasedena vsa
razpisana vpisna mesta. Fakulteta se bo tudi v prihodnje močno angažirala na področju promocije, pri
čemer se v zadnjih letih poleg običajnih promocijskih strategij (informativni dnevi) vse bolj usmerjajo v
promocijske strategije, za katere pričakujejo, da bodo učinkovite v daljšem časovnem obdobju
(delavnice za srednješolce, predavanja za širšo javnost, naravoslovni tabori, naravoslovni dnevi ipd.).
Dolgoročni cilj fakultete je namreč pridobiti čim več uspešnih in visoko motiviranih študentov.
Promocijske aktivnosti se zadnjih nekaj let izvajajo tudi v tujini, zlasti v državah nekdanje Jugoslavije.
Na UP FHŠ je bilo zasedenih 50% vseh razpisanih vpisnih mest. Največjo zapolnitev razpisanih mest
je fakulteta dosegla na študijskem programu Medkulturno jezikovno posredovanje (83,3%) ter na
študijskem programu Medijski študiji (70%). Najnižji vpis je bil na dvopredmetnih študijskih programih.
UP FHŠ med najpomembnejšimi razlogi izpostavlja predvsem naslednje:
- v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše,
- potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ,
- dvopredmetni študijski programi še niso povsem uveljavljeni oziroma prepoznavni,
- soočajo se s problemom koriščenja podaljšanja statusa na 1. stopnji, iz tega razloga tudi
nezasedenost mest na 2. stopnji (študentje zlasti prvih generacij na 1. stopnji se tako niso
vpisovali neposredno na 2. stopnjo, kar se je poznalo pri številu vpisanih študentov),
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- zaradi nesofinanciranja študija na 3. stopnji s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport je prišlo do upada vpisa doktorskih kandidatov.
Fakulteta je že sprejela ustrezne ukrepe za izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj
fakultete je okrepiti in povečati njeno prisotnost (s predavanji in predstavitvami ter vsestransko
promocijo) na srednješolskih zavodih, opozarjati na aplikativnost humanističnih vsebin, izpostaviti
pomembnost humanističnih vsebin za širše družbeno okolje. Fakulteta si bo še naprej prizadevala za
povečanje vpisa, predvsem z učinkovito promocijo, dostopnostjo informacij o študiju preko spleta, z
organizacijo znanstvenih sestankov in konferenc ter mednarodnih projektov.
-

Magistrski študijski programi 2. stopnje
V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je UP v študijskem letu 2013/2014 na magistrskih študijskih
programih 2. stopnje razpisala 70 mest več, vendar zaradi večjega števila razpisanih mest za izredni
študij (razpisanih 85 mest več). Za redni študij na 2. stopnji je bilo namreč razpisanih 15 mest manj.
Dva študijska programa sta bila prvič razpisana tudi za izvedbo v angleškem jeziku (kot izredni študij),
in sicer Management (UP FM) in Turizem (UP FTŠ Turistica - na dislocirani enoti v Ljubljani). Na
rednem študiju se je zmanjšalo število razpisanih vpisnih mest na dveh študijskih programih UP FHŠ
in enem programu UP FM, razpisana mesta pa sta povečali članici UP FAMNIT in UP PEF, zaradi
razpisa novih študijskih programov (UP PEF - Razredni pouk, UP FAMNIT- Biopsihologija).
UP je v študijskem letu 2013/2014 opustila razpis študijskega programa Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje ter dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Slovenistika (UP FHŠ).
Prvič se izvajajo novi študijski programi: Italijanistika (UP FHŠ), Razredni pouk (UP PEF),
Biopsihologija ter Matematika s finančnim inženiringom (UP FAMNIT).
Na rednem študiju UP je prvič v 1. letnik vpisanih 593 študentov, kar znaša 61,1% razpisanih vpisnih
mest, na izrednem pa 15 študentov, kar je le 3,6% razpisanih vpisnih mest. Na rednem študiju je
največji odstotek vpisanih študentov glede na razpisana vpisna mesta (98%) dosegla članica UP FVZ,
dober vpis (med 75% in 78%) pa imata tudi članici UP PEF in UP FTŠ Turistica. UP FM je zapolnila
71,2% razpisanih vpisnih mest.
Študijski programi, ki so bili razpisani tudi kot izredni študij, so imeli premajhno število prijavljenih
kandidatov, tako da se kot izredni študij ne izvajajo (razen programa Inkluzivna pedagogika in
Aplikativna kineziologija). Žal se zaradi premajhnega števila zainteresiranih kandidatov nista realizirali
izvedbi dveh študijskih programov v angleškem jeziku.
Doktorski študijski programi 3. stopnje
V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je UP v študijskem letu 2013/2014 na doktorskih študijskih
programih 3. stopnje razpisala 8 mest manj. Razpisana mesta niso bila zapolnjena, odstotek vpisanih
študentov v 1. letnik predstavlja slabih 24% razpisanih vpisnih mest. Največji odstotek vpisanih
študentov v 1. letniku je dosegla UP PEF, ki je zapolnila 55% razpisnih mest, najmanj pa UP FHŠ
(zasedenih 12% razpisanih vpisnih mest).
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pregled in
posodobitev
akreditiranih študijskih
programov

Ime kazalnika

Akreditiran študijski
program

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012 (na dan: 31.12.)

2013: Osnutek analize
programske ponudbe
akreditiranih študijskih
programov, kot
podlaga za pripravo
sprememb in uvedbo
notranje akreditacije
študijskih programov.

Delno realizirano

Št. akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah:
- 1. stopnja: 40
- 2. stopnja: 37
- 3. stopnja: 14

Na ravni UP se
načrtuje analiza 36
št.pr.: 1. stopnja: 20,
2. stopnja: 14, 3.
stopnja: 2)

Obrazložitev:
Priprava programske
analize je bila
predvidena v okviru
izvedbe projekta
Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti
delovanja UP.
Zaradi pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo vse
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Članice UP pa so na
podlagi lastnih analiz
izvedbe študijskih
programov pripravile
predloge večjih
sprememb, ki so bile
potrjene na organih
UP:
1. stopnja: 12,
2. stopnja:8 ,
3. stopnja: /

Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik v
študijskih programih
(ločeno: za 1., 2. in 3.
stopnjo ter ločeno za
redni in izredni študij)

2012/2013:
Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik na
ravni UP je:

2013/2014:
Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik na
ravni UP je:

Delno realizirano

1. stopnja
(dodiplomski):

1. stopnja
(dodiplomski):

- redni:

- redni:

VS programi: 49%,

VS programi: 52%,

VS programi: 63%,

UN programi: 65,2%,

UN programi: 72%,

UN programi: 69%,

- izredni VS: 75,6%;

- izredni VS: 79%;

- izredni VS: 70%;

2. stopnja
(magistrski):

2. stopnja
(magistrski):

2. stopnja
(magistrski):

- redni: 61%,

- redni: 73%,

- izredni 94,1%;

- izredni 68%;

- izredni 58%;

3. stopnja (doktorski):
83%

3. stopnja (doktorski):
74%

3. stopnja (doktorski):
88,6%

Obrazložitev:
1. stopnja
(dodiplomski):
- redni:

- redni: 65,8%,

Podatki o prehodnosti
po posameznem
študijskem programu
so prikazani v Excel
prilogi
Število let trajanja
študija na študenta na
študijskih programih
(ločeno za 1. stopnjo:
VS, UN, za 2. in za 3.
stopnjo), ločeno za
redni in izredni študij

2012: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta
(ločeno po stopnjah):

2013: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta
je:

Realizirano

Dodiplomski:

Dodiplomski:

1. stopnja: redni:

1. stopnja: redni:

- VS programi: 4,1
leta;

- VS programi: 3,4 let;

- VS programi: 4 leta;

- UN programi: 3,9 let;

- UN programi: 3,8 let;

- UN programi: 3,9 let;

- izredni VS: 4,5 leta;

- izredni VS: 3,1 let;

- izredni VS: 4,2 let;

Magistrski 2. stopnja:

2. stopnja:

Magistrski 2. stopnja:

- redni: 3,07 leta;

- redni: 2,3 let;

- redni: 2,5 let

- izredni: 3,42 leta.

- izredni: 2,1 let.

- izredni: 2,6 let.

Doktorski 3. stopnja:
3,9 leta.

Obrazložitev:
1. stopnja: redni:

Doktorski 3. stopnja:
4,5 let.
Podatki o trajanju
študija po študijskih
programih so
prikazani v Excel
prilogi
Predmeti, ki se delno
ali v celoti izvajajo s
sodobnimi oblikami in

2011/2012: Delež
predmetov na UP, ki
so se delno ali v celoti

2012/2013: Delež
predmetov, ki se
delno ali v celoti

Realizirano
Obrazložitev: članice
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

metodami

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

izvajali s sodobnimi
oblikami in metodami
je 70 %. (UP FHŠ: 20
% (e-učilnica), UP
FM: 100%, UP
FAMNIT: 92 %, UP
FTŠ TURISTICA: 70
%, UP FVZ: 75 %)

izvajajo s sodobnimi
oblikami in metodami
je 76 %. (UP FHŠ:
30%, UP FM se
ohranja na 100%, UP
FAMNIT 94 %, UP
FTŠ TURISTICA:
80%, UP FVZ: 80%)
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
UP so v študijskem
letu 2012/2013 pri
izvedbi predmetov
uporabljale sodobne
oblike in metode

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ime kazalnika
Tuji študenti, vpisani v
študijske programe

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012/2013: Delež tujih
študentov (vsi, ki niso
državljani RS),
vpisanih v študijske
programe (ločeno po
stopnjah študija in
redni, izredni) je:

2013/2014: Delež tujih
študentov, vpisanih v
študijske programe
(ločeno po stopnjah)
je:

1. stopnja: 3%,

2. stopnja: 4,6%,

2. stopnja: 2,2%,

3. stopnja in dr.
programi: 11%.

3. stopnja in dr.
programi: 9 %.
2012/2013: skupno je
na UP vpisanih 2,7%
tujih študentov.

Predmeti, ki se
izvajajo v tujem jeziku

2011/2012: Delež
predmetov, ki so se
izvedli v tujem jeziku
na rednem študiju:
(ločeno po stopnjah):

1. stopnja: 2,9%,

2013/2014: skupno je
na UP vpisanih 4%
tujih študentov.

2012/2013:Delež
predmetov, ki se
izvajajo v tujem jeziku,
na rednem študiju je:

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Število vpisanih tujih
študentov se je
povečalo, na 1. in 3.
stopnji je preseglo
načrtovani delež.
1. stopnja: 3,4%,
2. stopnja: 1,9%,
3. stopnja: 11,4%.
2013/2014: na UP so
skupno vpisani 203
tuji študenti, kar znaša
3,3% vseh vpisanih
študentov na UP.
Realizirano
Obrazložitev:

- 1. stopnja: 4%,

- 1. stopnja (redni):
6%,

- 1. stopnja redni
študij: 3%,

- 2. stopnja: 5%,

- 2. stopnja: 6%,

- 2. stopnja: 6%,

- 3. stopnja: 5%.

- 3. stopnja: 6%.

2013/2014: Število
študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku se
poveča na (ločeno po
stopnjah): dva
študijska programa na
2. stopnji

Nerealizirano

- 3. stopnja: 3%.
Število študijskih
programov, ki se v
celoti izvajajo v
angleškem jeziku

2012/2013: Število
študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku
(ločeno po stopnjah):
0.

Obrazložitev:
Obrazložitev: UP je
razpisana dva
študijska programa za
izvedbo v angleškem
jeziku. Zaradi
premajhnega interesa
kandidatov za vpis, se
noben od razpisanih
programov ne izvaja v
angl. jeziku.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

2012: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:

2013: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Realizirana sta:

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2 interdisciplinarna
študijska programa 2.
stopnje

se poveča za 2
programa na 2. stopnji
in 1 nov študijski
program za
izpopolnjevanje.
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Študijski program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
italijanščine in
Študijski program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
angleščine, ki sta bila
akreditirana
(sodelovanje članic
UP PEF in UP FHŠ).
V nadaljnjo obravnavo
je bil posredovan nov
interdisciplinarni
študijski program
Politologija
(sodelovanje članic
UP FHŠ in UP FM).

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Članice so se usmerile v prenovo in posodobitve študijskih programov predvsem na 1. in 2. stopnji ter
v razvijanje novih inovativnih študijskih programov. Krepile so medsebojno sodelovanje, akreditirana
sta bila dva nova interdisciplinarna študijskega programa za izpopolnjevanje, ki ga je UP PEF
pripravila v sodelovanju z UP FHŠ. V medsebojnem sodelovanju pripravljata nov interdisciplinarni
študijski program 2. stopnje Politologija članici UP FHŠ in UP FM, ki je v postopku akreditacije na
NAKVIS. V sodelovanje na že akreditiranem interdisciplinarnem magistrskem študijskem programu 2.
stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja (članic UP FM, UP FHŠ, UP FVZ) se je v postopku prenove
programa vključila še članica UP FTŠ Turistica.
Prehodnost: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na študijskih programih 1. stopnje je bila nekoliko
nižja od načrtovane, predvsem na visokošolskih strokovnih študijskih programih (nižja za približno
14% od načrtovane). Do največjih odstopanj med načrtovano stopnjo prehodnosti in realizacijo le-te je
prišlo na študijskih programih Italijanistika (UP FHŠ), Biodiverziteta (UP FAMNIT) in Turizem (UP FTŠ
Turistica). Najvišjo prehodnost v 2. letnik (prek 80%) dosegajo vsi študijski programi UP PEF,
Management UN (UP FM) in Aplikativna kineziologija (UP FAMNIT), medtem ko je najnižja
prehodnost (nižja od 30%) na študijskih programih Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT) in
Management VS (UP FM).
Na rednem študiju magistrskih študijskih programov 2. stopnje je prehodnost nižja od načrtovane in
znaša 65,8%. Do največjih odstopanj med načrtovano stopnjo prehodnosti in realizacijo le-te je prišlo
na študijskih programih Komuniciranje in mediji, Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina,
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje (vsi UP FHŠ), Ekonomija in finance (UP FM), Biodiverziteta
(UP FAMNIT) in Dediščinski turizem (UP FTŠ Turistica). 100% prehodnost v 2. letnik je bila dosežena
na dvopredmetnih pedagoških študijskih programih Geografija in Zgodovina (UP FHŠ) ter Zgodnje
učenje (UP PEF), visoko prehodnost (prek 80%) pa je zabeležena tudi na ostalih programih UP PEF
ter na programih Varstvo narave (UP FAMNIT) in Dietetika (UP FVZ). Najnižja prehodnost (nižja od
30%) je bila na študijskem programu Komuniciranje in mediji (UP FHŠ).
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na doktorskih študijskih programih 3. stopnje je za 14% višja od
načrtovane.
Diplomanti: Podatki o skupnem številu diplomantov v letu 2013 kažejo, da je študij zaključilo manjše
število študentov (994) od načrtovanega. Še vedno študij zaključujejo študenti na študijskih programih,
sprejetih pred 11. 6. 2004. Največje odstopanje od načrta je na rednem študiju študijskih programov 2.
stopnje, saj je študij zaključilo približno 46% študentov od načrtovanega števila, ter prav tako na
doktorskih študijskih programih 3. stopnje. Na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje pa je študij
zaključilo več študentov, kot je bilo načrtovano, tako na rednem kot izrednem študiju. Največ
diplomantov v letu 2013 je bilo na UP PEF, sledi ji UP FM, najmanjše število pa je na UP FAMNIT.
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Povprečno število let trajanja študija: Povprečno število let trajanje študija se je v primerjavi s prejšnjim
letom še podaljšalo. Na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je sicer podobno načrtovanemu.
Trajanje študija na študijskih programih Mednarodno poslovanje (UP FM), Medkulturno jezikovno
posredovanje (UP FHŠ), Aplikativna kineziologija, Bioinformatika in Biopsihologija (UP FAMNIT) je
bilo najkrajše (manj kot 3 leta oziroma manj kot je čas trajanja študijskega programa), medtem ko so
na dveh študijskih programih UP FM, treh visokošolskih strokovnih študijskih programih UP FTŠ
Turistice, na programih Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina (UP FHŠ), Matematika,
Računalništvo in informatika ter Biodiverziteta (UP FAMNIT) študenti študij zaključili več kot eno leto
po času trajanja študijskega programa (triletni študijski programi: čas trajanja je več kot 4 leta).
Pregled po posameznih študijskih programih pokaže tudi, da se trajanja študija na nebolonjskih
študijskih programih podaljšuje, študenti namreč študij še zaključujejo.
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje je trajanje rednega študija daljše od načrtovanega, saj
je študij v povprečju trajal 3,07 leta, medtem ko je izredni študij krajši od načrtovanega. Študij na
študijskih programih Komuniciranje in mediji ter Slovenistika - enopredmetni pedagoški (UP FHŠ) je bil
najkrajši – malo več kot je čas trajanja študijskega programa, medtem ko so na študijskih programih
Matematične znanosti (UP FAMNIT) in Zdravstvena nega (UP FVZ) študenti študij zaključili več kot
dve leti po času trajanja študijskega programa.
Na doktorskih študijskih programih 3. stopnje je trajanje študija krajše od načrtovanega, in sicer so
doktorandi za zaključek študija v povprečju potrebovali 3,9 leta.
Deloma tudi zaradi koriščenja možnosti podaljšanja statusa študenta pa je trajanje študija še vedno
nekoliko daljše od trajanja študijskega programa, na vseh treh stopnjah študija.
Tuji študenti, vpisani na UP: Delež vpisanih tujih študentov na UP se je v primerjavi s študijskim letom
2012/2013 povečal. Na UP so v študijskem letu 2013/2014 vpisani 203 tuji študenti, kar predstavlja
3,3% delež vpisanih (2012/2013: 2,7% delež). Število tujih študentov se je povečalo na dodiplomski
ter doktorski stopnji študija. Ciljna vrednost za študijsko leto 2013/2014 je bil 4% delež vpisanih tujih
študentov na ravni UP, ki pa ni bil dosežen. Načrtovani delež na 1. stopnji je bil celo presežen,
medtem ko na 2. stopnji ni bil realiziran. Tako UP kot njene članice bodo tudi v prihodnje študijske
programe predstavljale v tujini in spodbujale zanimanje tujih kandidatov za študij na UP, s čimer bi se
zagotovila tudi izvedba študijskega programa v angleškem jeziku.
Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali študija niti
ponavljali je v študijskem letu 2013/23014 še vedno previsok, predvsem na visokošolskih strokovnih
študijskih programih 1. stopnje (45,6%), medtem ko na univerzitetnih študijskih programih delež nižji
(29,4%). Podoben delež študentov, ki s študijem niso nadaljevali, je tudi na magistrskih študijskih
programih 2. stopnje (29,1%).
Končna ocena: Članice UP so pristopile k izboljšanju doseganja ciljev pri kazalnikih, pri katerih le-teh
niso dosegale, s številnimi aktivnostmi, kot na primer: posvetiti večjo pozornost in spodbujanje
visokošolskih učiteljev pri pripravi celovitega učnega gradiva za vse predmete študijskih programov,
nadaljnje uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poučevanja v pedagoški
proces, izboljšanje dostopa študijskega gradiva študentom, predvsem v dislocirani enoti, kakovostna
organizacija in izvedba kliničnih vaj v učnih bazah šole, sistematično spremljanja študentov in njihovo
učinkovitost pri študiju (analizo vpisa po različnih merilih, analizo izpitnih obdobij, prehodnost med
letniki, dolžino trajanja študija, vidni uspehi študentov) ipd.
Prav tako se članice usmerjajo h kakovostnim premikom v smeri hitrejšega zaključka študija na
dodiplomski in podiplomski stopnji (povečanje števila diplomantov) z usmerjenimi aktivnostmi, kot so:
spodbujanje študentov k čim prejšnjem zaključku študija z individualnim in skupinskim svetovanjem
kot obliko pomoči pri izbiri ustrezne teme diplomske naloge in pristopu k njeni pripravi, sistematično
spremljanje študentov pri pisanju diplomskega dela, izčrpno informiranje študentov o zaposlitvenih
potrebah; o možnostih nadaljevanja študija, skupinsko in individualno svetovanje na področju
zaposlovanje in kariernega razvoja, spremljanje trajanja študija, motiviranje študentov k začetku
pisanja nalog v zadnjem letniku študija ipd.
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7.1.2 PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Programi za izpopolnjevanje
Svet NAKVIS je v letu 2013 podelil akreditacijo trem novim študijskim programom za izpopolnjevanje,
in sicer:
- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (UP PEF v sodelovanju z UP
FHŠ);
- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (UP PEF) in
- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (UP PEF v sodelovanju z
UP FHŠ).
Realizacija izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja
Tabela 31: Pregled načrtovanih aktivnosti
NAČRT (Študijsko leto
2012/2013)

REAILIZACIJA (Študijsko leto
2012/2013)

Število programov

Število programov

Študijski programi za izpopolnjevanje

1

1

Deli študijskega programa

8

0

Posamezni predmeti

9

2

Program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju

8

7

Poletne/ zimske šole

24

42

Tečaji, seminarji, delavnice

69

97

Predavanja in druge javne prireditve

5

10

Konference

8

2

132

161

1

1

Vrsta programa aktivnosti VŽU

Tabori
SKUPAJ

Opomba: *Podrobnejši opis aktivnosti se nahaja v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost, tabela 1B_VŽU.

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Ime kazalnika
Programi za
izpopolnjevanje

Deli študijskega
programa

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2011/2012: število
izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

2012/2013: število
izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

Realizirano

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 95,
število vključenih
študentov: 6

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 56,,
število vključenih
študentov: 9

Realizirano

2011/2012: število
izvedenih delov
programov: 0

2012/2013: Število
izvedenih delov
programov: 8

Nerealizirano
Obrazložitev:
Članici UP FM in UP
FTŠ Turistica nista
izvedli predvidenih
delov študijskih
programov

Programi nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
delavcev v vzgoji in
izobraževanju

2011/2012: število
izvedenih programov:
2

2012/2013: število
izvedenih programov:
9

Delno realizirano
Obrazložitev:
V letu 2013 sta bila
potrjena in izvedena 2
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 90.

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 210
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
posodobitvena
programa.
Realizirano
Obrazložitev:
V okviru izvedbe 2
programov je bilo
vključenih 59
udeležencev

Poletne/zimske šole in
druge sorodne
organizirane oblike
izobraževanja

2011/2012: število
izvedenih: 8

2012/2013: število
izvedenih: 8

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvedeno je bilo 7
poletnih šol

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 246

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 268

Realizirano
Obrazložitev:
V okviru izvedbe 7-ih
poletnih šol je bilo
vključenih 228
udeležencev

Število drugih
organiziranih oblik
izobraževanja (tečaji,
seminarji, konference
…)

2011/2012: število
izvedenih: 91

2012/2013: število
izvedenih: 106

Realizirano
Obrazložitev:
Izvedeno je bilo 151
dogodkov

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 2570

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 3335

Realizirano
Obrazložitev:
Vključeno je bilo
6.435 udeležencev,
od tega 3.790
študentov, kar znaša
58,9%

Skupna ponudba
vseživljenjskega
učenja (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Katalog VŽU na UP
2012/2013
2011/2012: ocena
število udeleženih
študentov na
ponujenih programih v
okviru VŽU UP: 1659

Pripravljen Katalog
VŽU na UP za
2013/2014, ki bo
vključeval navedbo
kompetenc,
pridobljenih po
posameznem
opravljenem
programu.

Realizirano.
Obrazložitev:
Skupno število
vključenih študentov
je 3.836, kar znaša
56,89 %

2012/2013: število
študentov, ki se
udeležijo ponujenih
programov v okviru
VŽU UP, se poveča
na 2.217

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Podatki o številu izvedenih oblik vseživljenjskega izobraževanja v študijskem letu 2013 kažejo, da je
bilo skupno načrtovano število aktivnosti skupno realizirano, pri čemer se število načrtovanih in
izvedenih oblik izobraževanja glede na vrsto programa oz. aktivnosti nekoliko razlikuje. V letu 2013
smo povečali delež izvedenih vsebin za 23,6 % glede na preteklo študijsko leto.
Podatki o številu udeležencev programov aktivnosti vseživljenjskega učenja kažejo, da je bila
dosežena oziroma presežena načrtovana rast števila udeležencev: Od načrtovanih 3929 udeležencev,
je bilo dejansko vključenih v programe 6778, kar pomeni 58 % več od načrtovanega. V letu 2013 je bil
delež vključenih študentov 56,59 %, od tega je bilo 98,8 % vključenih v druge organizirane oblike
izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice, konference), kar kaže na visoko stopnjo zanimanja
študentov za vključevanje v aktivnosti, namenjene pridobivanju dodatnega znanja in kompetenc.
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Navedeni rezultati vključevanja uporabnikov v oblike vseživljenjskega izobraževanja nakazujejo tudi
na koristnost priprave skupnega Kataloga VŽU na UP.
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje mladih
raziskovalcev (iz
Slovenije in tujine) in
skrb za raziskovalni
podmladek

Ime kazalnika
Število MR - jev
(ARRS)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

63

63

Delno realizirano
Obrazložitev:
56 MR jev, v
evalvacijskem
postopku nismo
dosegli načrtovanega
števila mentorstev.

Delež zaposlenih
mlajših raziskovalcev
(do 35 let)

UP FHŠ: 1,3%

UP FHŠ: 3,7%

Realizirano

UP FM: 17,17%

UP FM: 18,18%

Obrazložitev:

UP FAMNIT: 35,35%

UP FAMNIT: 35,90%

UP FHŠ: 3,7%

UP PEF: 0%

UP PEF: 0,01%

UP FM:31 %

UP FTS Turistica: 0%

UP FTS Turistica: 0%

UP FAMNIT: 30,23%

UP FVZ: 10,53%

UP FVZ: 9,53%

UP PEF: 0,01%

UP ZRS: 41,84%

UP ZRS: 43,93%

UP FTS Turistica: 0%

UP IAM: 50%

UP IAM: 44,6%

UP FVZ: 8,77%
UP ZRS: 49,40%
UP IAM: 49,20%

Število podoktorskih
raziskovalcev

7

10

Delno realizirano
Obrazložitev:
Univerza izvaja 8
podoktorskih
projektov (v evalvaciji
načrtovani niso bili
sprejeti v
sofinanciranje).

Število podeljenih
podoktorskih pozicij
raziskovalcem do 35
let

6

Število vključenih
dodiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

12

Število vključenih
podiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

- št. študentov 2.
stopnje: 19

- št. študentov 2.
stopnje: 24

- št. študentov 3.
stopnje: 18

- št. študentov 3.
stopnje: 24

6

Realizirano
Obrazložitev:
Podeljenih je bilo 6
podoktorskih pozicij.

14

Realizirano
Obrazložitev:
Vključeno je bilo 15
dodiplomskih
študentov.
Delno realizirano
Obrazložitev:
- št. študentov 2.
stopnje: 16
- št. študentov 3.
stopnje: 24

Število sofinanciranih
doktorskih študentov

70

102

Delno realizirano
Obrazložitev:
Število sofinanciranih
študentov 71;
generacija 2010
vključenih 5
študentov; generacija
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

4. faza implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Izvedba 4. faze
implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Zaključena 4. faza
implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Delno realizirano

Število prijav na
nacionalne razpise

110

125 (ob predpostavki,
da bodo ustrezni
razpisi na nacionalni
ravni objavljeni)

Realizirano

94

Delno realizirano

Ime kazalnika

Število prijav na
mednarodne razpise s
področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

89

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

57

71

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
2011 vključenih 33
študentov; generacija
2012 vključenih 33
študentov (za
generacijo 2012 je
bilo predvidenih večje
število prijav)

Obrazložitev:
Akcijski načrt in
dopolnitev akcijskega
načrta je pripravljena
za obravnavo na
organih UP

Obrazložitev:
oddanih je bilo153
prijav

Obrazložitev:
Oddanih 51 prijav
(zaradi zaključka
finančne perspektive
2007-2013)

Število pridobljenih
mednarodnih
projektov s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

19

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

19.361,01

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A' + A'')
(NADPOVP)

7.744,81

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice
(CITATI)

13.748,00

70 (ob predpostavki,
da bodo ustrezni
razpisi na nacionalni
ravni objavljeni)

Realizirano

20

Delno realizirano

Obrazložitev:
Pridobljenih 72
projektov (na novo 15
pridobljenih projektov)

Obrazložitev:
16 pridobljenih
projektov (zaradi
zaključka finančne
perspektive 20072013)
19.941,84

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo število
SICRIS točk:
20.153,54

7.977,15

Realizirano
Obrazložitev:
Dosežena NADPOVP:
8.750,41

14.160,44

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo normirano
število čistih WOS in
SCOPUS citatov :
22.103.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice
(ČLANKI)

72

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

144

148

Realizirano
Obrazložitev:
Doseženo 196 objav v
Število SCI, SSCI in
AHCI

Priprava pravilnika o
dodeljevanju sredstev
za individualno
raziskovalno delo na
podlagi SCI, SSCI in
A&HCI objav

0

1

Realizirano

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

57

58

Delno realizirano: 44

Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

Število organiziranih:

Število organiziranih:

Realizirano:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

Obrazložitev:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 13

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 15

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

Št. raziskovalcev, ki
se vračajo v domovino
in sodelujejo z UP

12

13

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

275

Obrazložitev:
Izdanih 44
znanstvenih
monografij (publikacije
z letom izida za 2013
še vedno izhajajo,
dokončno število bo
znano v maju 2014).

Število organiziranih:
- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 21
- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 19
- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):1
- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 5
Obrazložitev:
Raziskovalci, ki so se
vrnili v domovino in
sodelujejo z UP: 15

294

Delno realizirano
Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

73

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Raziskovalci vključeni
v pedagoško delo:
281 (posledica
zmanjšanje števila
raziskovalcev na ravni
UP).

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotoviti povečanje
stabilnega deleža
financiranja
raziskovanja na
nacionalni in
mednarodni ravni

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Število infrastrukturnih
programov

1

1

Realizirano

Število raziskovalnih
programov ARRS

13

12

Realizirano

Matični UP: 6

Matični UP: 5

Obrazložitev:

Soizvajanje UP: 7

Soizvajanje UP: 7

12 raziskovalnih
programov:

Ime kazalnika

- Matični UP: 5 (7,91
FTE)
- Soizvajanje UP: 7
(2,03 FTE)
Število temeljnih
projektov ARRS

36

39

Delno realizirano

Matični UP: 22

Matični UP: 21

Obrazložitev:

Soizvajanje: 14

Soizvajanje: 18

37 TRP:
- Matični UP: 21
(15,79 FTE)
- Soizvajanje: 16 (4,02
FTE)
V evalvacijskem
postopku nismo
dosegli načrtovano
število pozitivno
ocenjenih projektov.

Število aplikativnih
projektov ARRS

13

11

Realizirano

Matični UP: 8

Matični UP: 7

Obrazložitev

Soizvajanje UP: 5

Soizvajanje UP: 4

14 aplikativnih
projektov:
- Matični UP: 10 (5,37
FTE)
- Soizvajanje UP: 4
(0,67 FTE)

Število CRP projektov
ARRS

16

4

Nerealizirano.

Matični UP: 8

Matični UP: 3

Obrazložitev:

Soizvajanje UP: 9

Soizvajanje UP: 1

Razpis ARRS za CRP
ni bil objavljen.

Število drugih
nacionalnih projektov
po tipu in viru
financiranja

54

50

Realizirano

Število bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in
promocij znanosti
(ARRS)

- št. bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja: 35

- št. bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja: 32

- št. promocij znanosti

- št. promocij znanosti

Obrazložitev:
79 projektov
Delno realizirano.
Obrazložitev:
- št. bilateralnih
projektov znanstveno-
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
(ARRS): 12

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
(ARRS): 10

74

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
raziskovalnega
sodelovanja: 28
- št. promocij znanosti
(ARRS): 5
V evalvacijskem
postopku nismo
dosegli načrtovano
število pozitivno
ocenjenih projektov.

Število mednarodnih
projektov s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela po
tipu in viru financiranja

62

61

Delno realizirano
Obrazložitev:
47 projektov.
V evalvacijskem
postopku nismo
dosegli načrtovano
število pozitivno
ocenjenih projektov.

K28: Nadaljnji razvoj
raziskovalne
dejavnosti UP

Stara strategija na
področju raziskovanja

Predlog nove
strategije na področju
raziskovanja

Realizirano

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ime kazalnika
Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

11

32

Realizirano
Obrazložitev:
38 projektov

Število projektov z
drugimi uporabniki
znanja

27

15

Realizirano
Obrazložitev:
28 projektov

Število vloženih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popolni
preizkus patentne
prijave

0

Število odobrenih
patentnih prijav

1

Število inovacij

3

0

1 patenta prijava.
Obrazložitev:
Kljub temu, da ni bilo
načrtovanih vloženih
patentnih prijav na
patentni urad, je bila
decembra 2013
vložena 1 patentna
prijava v sodelovanju
UP s tujim partnerjem.

0

Obrazložitev:
V letu 2013 še ni bila
odobrena nobena
patentna prijava.

4

Realizirano:
Obrazložitev:
4 inovacije UP IAM v
skladu z internimi
pravili in rezultati
projekta

Število skupnih
znanstvenih objav
raziskovalcev UP in
raziskovalcev iz

8

15

Realizirano
Obrazložitev:
16 skupnih objav
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

75

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število doktorjev
znanosti, ki so na UP
doktorirali v povezavi
z gospodarstvom

0

0

Obrazložitev: V letu
2013 ni bilo doktorjev
znanosti, ki so na UP
doktorirali v povezavi
z gospodarstvom

K36: Povezovanje
dejavnosti obstoječih
struktur UP v
sodelovanju z okoljem

Prijava na razpis
MGRT – konzorcij za
prenos tehnologij KTT

Uspešno pridobljen
projekt v konzorciju

Realizirano

V letu 2012 smo
začeli s ciklusom
srečanj s predstavniki
gospodarstva. V letu
2012 je bilo
realizirano eno
srečanje.

V letu 2013
načrtujemo
organizacijo 5 srečanj.

Delno realizirano

Pripravljena strategija
za sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2012

Sprejeta strategija na
ravni UP

Ime kazalnika

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

gospodarstva

Obrazložitev:
Organizirana so bila 4
srečanja

Delno realizirano
Obrazložitev:
Strategija še ni bila
sprejeta zaradi
usklajevanja na ravni
UP.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
V letu 2013 je Univerza na Primorskem za prednostne kratkoročne cilje na področju znanstveno
raziskovalne dejavnosti opredelila spodaj navedene cilje. V nadaljevanju je navedena realizacija
posameznega cilja v letu 2013 glede na leto 2012:
1. KC 1: Pridobivanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov:
‐ Število prijav na nacionalne razpise: povečanje na 153 prijav v primerjavi z letom 2012, cilj je
bil presežen - 39,01% povečanje glede na leto 2012);
‐ Število prijav na mednarodne razpise: upad na 51 projektov, kar pomeni znižanje za 42,7%
glede na leto 2012;
‐ Število pridobljenih mednarodnih projektov (upad za 15,8%).
2. KC 2: Povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo:
‐ Upoštevano število SICRIS točk, ki jih dosegajo registrirani raziskovalci članice (SICRIS):
povečanje za 4,1%, cilj je bil presežen;
‐ Nadpovprečna znanstvena uspešnost, ki jo dosegajo registrirani raziskovalci članice (ocena
A') (NADPOVP), povečanje za 12,9%, cilj je bil presežen;
‐ Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov, ki so jih v preteklih desetih koledarskih letih
dosegli registrirani raziskovalci članice (CITATI), povečanje za 60,7%, cilj je bil presežen;
‐ Število SCI, SSCI in AHCI objav članice (ČLANKI), povečanje za 32%, cilj je bil presežen;
‐ Število znanstvenih monografij, ki jih izdajo raziskovalci članice (upad za 22,9%);
‐ Število organiziranih mednarodnih in nacionalnih znanstvenih konferenc in sestankov na UP
ali v sodelovanju z UP (cilj je bil presežen, saj je imela UP na ravni celotne univerze
predvideno organizacijo vsaj 4 mednarodnih znanstvenih konferenc in 8 znanstvenih
sestankov, cilj je bil presežen;
‐ Število raziskovalcev, ki se vračajo v domovino in sodelujejo z UP (pridobiti vsaj 3
raziskovalce na ravni celotne univerze), cilj je bil realiziran, povečanje iz 12 v letu 2012, na 15
v letu 2013;
‐ Število raziskovalcev, ki so vključeni v pedagoško delo (ohranitev vključenosti na ravni iz leta
2012 za celotno univerzo) cilj je bil delno realiziran.
V nadaljevanju so navedene obrazložitve doseganja ciljev članic UP:

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

76

UP FHŠ je v letu 2013 v glavnem dosegla zastavljene cilje na področju Kazalnikov raziskovalne
uspešnosti, ki se predvsem nanašajo na individualno raziskovalno delo posameznih raziskovalcev
(kazalci citiranosti, števila znanstvenih monografij, SSCI in AHC objav, raziskovalna uspešnost na
splošno). Določeno uspešnost je UP FHŠ pokazala tudi v svojem prizadevanju za okrepitev
raziskovalnega dela v sklopu fakultete, in sicer zlasti v obliki prijav temeljnih projektov, tako tistih, kjer
je UP FHŠ vodilni partner, kot tudi tistih, kjer UP FHŠ nastopa kot sodelujoča raziskovalna ustanova (v
letu 2013 je UP FHŠ oddal skupaj 13 prijav na razpis ARRS, 6 kot nosilec, 7 kot sodelujoča
raziskovalna ustanova). V sklop raziskovalne in razvojne dejavnosti spadajo tudi že omenjeni
mednarodni raziskovalni projekti.
Podatki v priloženih kazalnikih kažejo, da je UP FM v letu 2013 uspela preprečiti nadaljnje upadanje
obsega raziskovalne dejavnosti, ki je bilo izkazano v letu 2012. Pri kratkoročnem letnem cilju povečati
kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo je zaposlenim UP FM uspelo celo preseči načrte. V letu
2013 so dosegli po Wosu 36 objav, po SICRISu pa 57 objav v revijah, ki jih indeksira SCI, SSCI in
AHCI. Kakovost objav se odraža v nadpovprečni znanstveni uspešnosti. UP FM je zbrala 1.435,81
točk za A' - zelo kvalitetni dosežki in 301,73 točk za A'' - izjemni dosežki (upoštevani zaposleni vsaj
21%). UP FM beleži rast tudi pri številu SICRIS točk in številu normiranih čistih citatov.
Kazalniki za leto 2013 prikazujejo ohranitev obsega dejavnosti v primerjavi z letom 2012. UP FM je
izvajala dva raziskovalna programa, ki sta bila podaljšana za leto dni (do konca 2014) in bila
financirana v enakem letnem obsegu. Partnerska udeležba pri 3 projektih 7.OP je v letu 2013, preko
mehanizma vpetosti v letu 2012, doprinesla dodatna sredstva raziskovalnemu programu, ki ga UP FM
izvaja kot nosilec. V okviru raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih) in projektih
ciljno-raziskovalnega programa so bile aktivnosti usmerjene predvsem v prijavljanje na razpise
objavljene v letu 2013, da se nadomesti projekte, ki so se zaključili. Po dolgotrajnem pričakovanju
rezultatov, se je v letu 2013 začel izvajati en temeljni raziskovalni projekt in en podoktorski temeljni
projekt.
Število mladih raziskovalcev je v začetku leta 2013 rahlo upadlo (iz 11 na 8). UP FM je zaposlila dve
novi mladi raziskovalki, ki so ju raziskovalci z UP FM pridobili na razpisu v letu 2012. Neprekinjeno
enkrat letno prijavljanje na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem omogoča
kontinuiteto zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev na UP FM tudi v prihodnjih letih.
Pri mednarodnih projektih so se v letu 2013 na UP FM nadaljevale aktivnosti za dosego nemotenega
in učinkovitega vsebinskega, finančnega ter administrativnega izvajanja treh projektov 7.OP, treh
projektov Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, enega projekta programa Central
Europe in treh projektov/programov v okviru EU.
Pri številu prijav je UP FM v letu 2013 dosegla načrtovano število le-teh v vseh kategorijah projektov.
Sistem natančnega beleženja števila podiplomskih študentov, ki se vključujejo v raziskovalne projekte,
se je v letu 2013 nadaljevalo preko Študentske borze. Navkljub temu se število podiplomskih
študentov vključenih v raziskovalne projekte ni povečalo.
Trenutno finančno stanje na trgu se odraža pri sodelovanju z lokalnim okoljem in gospodarstvom. Na
UP FM se je v letu 2013 nadaljevalo izvajanje že sklenjenih dogovorov za projekte v sodelovanju z
gospodarstvom, daljše od enega leta, število projektov z drugimi uporabniki znanja pa se je
zmanjšalo.
Rezultat dela delovne skupine za področje tehnične administracije raziskovalno-razvojnih projektov za
popis in analizo procesov, ki obstajajo na posameznih članicah UP s področja tehnične administracije
projektov je Predloga ustanovitve projektne pisarne na ravni Univerze na Primorskem, ki je bila
predstavljena na Kolegiju dekanov in direktorjev Univerze na Primorskem. Svoj prispevek je s
članstvom v tej delovni skupini doprinesla tudi UP FM.
Leto 2013 je bilo na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja za UP FAMNIT zelo
uspešno. Fakulteta je razvijala in nadgradila rezultate iz preteklih let ter nadaljevala svoje uveljavljanje
na področju raziskovanja in mednarodne vpetosti. Uvodoma velja omeniti, da na področju
raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na
Primorskem (UP IAM), na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega
interesa med UP FAMNIT in UP IAM. Na UP IAM opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih
učiteljev in sodelavcev fakultete, prav tako se po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM
večina temeljnih in aplikativnih projektov, programov ter drugih znanstvenoraziskovalnih projektov
izvaja na UP IAM. V te projekte fakulteta vključuje tudi študente. Med pomembnejšimi uspehi v letu
2013, ki posegajo (tudi) na področje raziskovalne dejavnosti, bi izpostavili zlasti naslednje:
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kot je razvidno iz predstavljenih bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti Raziskovalna
skupina UP FAMNIT izkazuje v letu 2013 bistveno rast kazalcev uspešnosti v primerjavi z letom
poprej;
prof. dr. Dušanka Janežič, visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT, je prejela Zoisovo
nagrado za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju;
UP FAMNIT je pridobila prvi nacionalni raziskovalni program (ARRS), in sicer raziskovalni
program s področja psihiatrije »Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora«, ki ga vodi
prof. Diego de Leo, DSc.;
prav tako je UP FAMNIT v letu 2013 pridobila še enega mladega raziskovalca (usposabljanje je
pričel 1.12.2013), začela izvajati dva nova temeljna nacionalna projekta (ARRS), pri katerih je
soizvajalka ter mednarodni projekt, ki ga vodi Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije
(CO Vesolje-Si) in pri katerem je UP FAMNIT sodelujoča institucija;
Univerza na Primorskem je preko UP FAMNIT skupaj z University of the Basque Country (Bilbao,
Španija) prijavila patent v Španiji;
v letu 2013 smo sodelovali pri prijavi dveh projektov na prvo fazo Era-net+ WodWisdom razpisa,
pri enem kot vodilni partnerji, s katerim smo se tudi uvrstili v 2. fazo, vendar projekt žal ni bil
pridobljen. V 2. fazi smo se kot partnerji priključili še k prijavi projekta W3B, ki pa je bil pri prijavi
uspešen in ga bomo pričeli izvajati marca 2014;
izvedenih je bilo 14 mednarodnih raziskovalnih dogodkov v organizaciji oz. soorganizaciji UP
FAMNIT, med katerimi bi posebej izpostavili zlasti tri – 4th Triple I: Intuition, Imagination and
Innovation in Suicidiology, CSASC 2013 – Joint Mathematical Conference in MATCOS – MiddleEuropean Conference on Applied Theoretical Computer Science;
v letu 2013 sta UP FAMNIT in UP IAM gostila 31 tujih profesorjev in raziskovalcev iz 17 držav Argentina (2), Avstralija (1), Češka (1), Filipini (1), Finska (1), Hrvaška (3), Italija (1), Japonska (1),
Južna Koreja (2), Kitajska (1), Madžarska (2), Nemčija (3), Norveška (2), Poljska (1), Rusija (2),
ZDA (4), Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (3). Gostujoči profesorji in
raziskovalci so sodelovali pri izvedbi študijskih programov (izvedba sklopov predavanj, zlasti na
podiplomskih programih), vključevali pa so se tudi v znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti in
inštitutu. Vsa gostovanja smo predstavili tudi na spletni strani fakultete (na vstopni strani rubrika:
Gostujoči profesorji);
omeniti velja tudi izdajanje revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki jo fakulteta izdaja v
sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Revija je bila v letu
2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI), kar je zgodovinski dogodek slovenske
matematike na nacionalni ravni. Glavna urednika revije sta naša profesorja in raziskovalca prof.
dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski. UP FAMNIT je v letu 2013 uspešno kandidirala na
javnem razpisu ARRS za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih publikacij v letih 2013 in
2014 in pridobila sofinanciranje revije AMC za letu 2013 in 2014.
UP FAMNIT je v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem projektov, ki so se pričeli izvajati v preteklih letih,
in sicer:
3 nacionalni temeljni projekti ARRS (pri enem kot nosilka); projekt, pri katerem je UP FAMNIT
nosilna institucija, se je zaključil 30.4.2013 (podaljšan rok do 31.12.2013);
prav tako se 30.11.2013 zaključil projekt znanstveno-raziskovalnega sodelovanja (Slovenija –
Republika Indija), ki se je pričel izvajati leta 2010;
nadaljevalo se je usposabljanje mladega raziskovalca Sameda Bajrića;
UP FAMNIT prek svojih sodelavcev sodeluje v projektu GreGAS, prvem evropskem
matematičnem projektu, ki je koordiniran iz Slovenije in združuje 16 projektov. Projekt se je začel
izvajati v letu 2012, nosilna organizacija projekta je UP IAM;
v 2013 je potekalo drugo leto izvedbe projekta Operativnega programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija – Italija 2007-2013 »Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj
obnovljivih virov energije« (EnergyViLLab). Nosilna institucija je Unione Regionale delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija, kot partnerske institucije pa
poleg UP FAMNIT sodelujejo še 4 partnerji iz Slovenije ter 10 partnerjev iz Italije. V letu 2013 je
UP FAMNIT, v sklopu projekta, izvedla številne mednarodne delavnice, v katere je vključenih tudi
veliko število podjetij;
FAMNIT pa je izvajala tudi projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper).
Poleg navedenih aktivnosti posamezni visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo v projektih, ki jih
izvaja UP IAM. Sodelovanje med članicama UP poteka na podlagi že omenjenega Memoranduma o
medsebojnem sodelovanju na področjih interesa UP FAMNIT in UP IAM.
-
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Kot je razvidno iz podatkov je bila UP FAMNIT v letu 2013 aktivna tudi pri prijavi na razpise za
pridobitev novih projektov, učitelji in sodelavci UP FAMNIT pa so bili aktivni tudi v okviru prijav UP
IAM.
Kot smo že zapisali, je fakulteta soorganizatorica odmevnih znanstvenih konferenc ter spodbuja
aktivno udeležbo učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno
vpetost nasploh, zlasti še raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem
in raziskovalnem procesu fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem
posebno pozornost posveča mladim sodelavcem.
Tudi v prihodnje bodo v ospredju prijave na nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne
razpise, ob tem pa načrtujemo tudi tesnejše povezovanje z gospodarskimi subjekti na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni.
Zaradi povečevanja števila raziskovalnih projektov in programov postaja vse pomembnejši vidik
tekoče spremljanje projektov z vidika finančnih virov. Za ustrezno ureditev tega področja je fakulteta v
letu 2013 pripravila informacijske rešitve, ki so v pomoč tako raziskovalcem kot administratorjem
projektov pri spremljanju projektov. Informacijsko podporo bomo nadgrajevali tudi v prihodnjih letih.
V letu 2013 je UP PEF, kot partner, nadaljevala z izvajanjem raziskovalnega programa, ki ga
sofinancira ARRS, Jeziki in kulture Afrike in Azije. Poleg tega je pridobila še raziskovalni program
Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, ki je bil ponovno odobren za sofinanciranje za
nadaljnja štiri leta. Poleg tega je UP PEF v letu 2013 izvajala temeljni projekt 800 - RAZKORAK
Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med
aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu, pri
katerem sodeluje kot partner. Načrtovana je bila sicer pridobitev enega ciljnega raziskovalnega
projekta, vendar v letu 2013 ni bilo objavljenega ustreznega javnega razpisa, na katerega bi se UP
PEF lahko prijavila. Poleg nacionalnih projektov je bila UP PEF kot partner vključena tudi v
mednarodni raziskovalni projekt v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija Interaktivna
določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju.
V okviru edicije Annales Ludus je UP PEF v letu 2013 izdala naslednje znanstvene monografije:
Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje (dopolnjeni ponatis), Glasbene dejavnosti
in vsebine, Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu, Poti do participacije otrok v
vzgoji. Samostojno pa je UP PEF izdala še znanstveni monografiji Darovitosti i daroviti u nastavi
(matematike) primarnog obrazovanja in Pedagoške dileme sodobne šole.
Poleg tega je UP PEF izdala še visokošolski učbenik English for Education Studies.
V letu 2013 je UP PEF sklenila tudi sporazum s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru o skupnem
izdajanju revije z naslovom Revija za elementarno izobraževanje od leta 2014 dalje.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnost so bile v letu 2013 na UP PEF izvedene raziskave v
okviru prijavljenih raziskovalnih programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem raziskovalne
projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …). V
današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v svojih projektih
raziskuje in oblikuje nove paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in
humanističnih ved. Na podlagi tega UP PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki
jih je uspešno predstavila na znanstvenih srečanjih doma in v tujini.
Kazalniki iz leta 2013 vodijo do ugotovitve o večinski realizaciji ciljev na področju raziskovalne
dejavnosti. Uspešno so se izvajali mednarodni in nacionalni projekti. Delno je bilo uspešno prijavljanje
na nacionalne razpise, saj UP PEF ni uspela pridobiti toliko projektov kot jih je načrtovala, prav tako ni
dosegla zadostnega števila prijav projektov. Realizacija ciljev v letu 2013 vodi do ugotovitve o potrebi
po izboljšanju uspešnosti prijavljanja na nacionalne razpise in mednarodne razpise s področja
raziskovanja. V letu 2013 je UP PEF želela motivirati raziskovalce k intenzivnejšemu objavljanju
znanstvenih člankov v nacionalnih in mednarodnih indeksiranih publikacijah. Predvideva se, da bi
izboljšanje kazalnika publiciranja znanstvenih del bistveno pripomoglo k uspešnosti pri prijavljanju na
razpise ARRS, Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) itd.. Ob aktivnosti na nacionalni
ravni se je za leto 2013 načrtovalo intenzivnejše sodelovanje pri mednarodnih projektih. V tem
kontekstu je bilo načrtovano izboljšanje sistema vzpostavljanja partnerstva s sorodnimi organizacijami
na področju edukacijskih ved v Evropski uniji in izven nje.
Cilj UP FTŠ Turistice na raziskovalno razvojnem področju je še vedno okrepiti znanstveno
raziskovalno razvojno in svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos znanja v
gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
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usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov pri katerih smo
še vedno neuspešni. Prav tako, nam v letu 2013 ni uspelo pridobiti nobenega raziskovalnega
programa. Uspešni smo bili pri prijavah na mednarodne projekte saj smo jih v letu 2013 prijavili 7 in
izvedli tri mednarodne projekte na področju raziskovanja.
Kljub temu znanstveno raziskovalno delo na UP FTŠ Turistici še ne dosega potrebnega obsega in
rezultatov (relativno ozek krog sodelavcev dosega vrhunske rezultate in objave), kar pomeni, da bo
treba sistemsko pristopiti k spodbujanju in motiviranju raziskovalcev za znanstveno raziskovanje in
objavljanje ter pridobivanje znanstveno raziskovalnih projektov. Razlog je deloma v pedagoški
preobremenjenosti visokošolskih učiteljev in deloma v neustreznem finančnem nagrajevanju za
opravljeno znanstveno-raziskovalno delo. Nujno je potrebno povečati obseg razpisanih sredstev pri
ARRS, in spodbujati prenos znanja v gospodarstvo. V letu 2013 pa se je pokazal napredek v
povečanju znanstvenih objav kar se pozitivno izraža na kazalnikih kot so število SICRIS točk,
nadpovprečna znanstvena uspešnost in normirano število citatov. Kazalniki se iz leta v leto
povečujejo.
UP FVZ je registrirana kot raziskovalna organizacija pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
Registrirana je ena raziskovalna skupina s tridesetimi raziskovalci in s tremi strokovnimi sodelavci.
Raziskovanje raziskovalne skupine UP FVZ zajema področje medicinskih in družboslovnih ved. Na
področju raziskovanja je UP FVZ v letu 2013 nadaljevala delo na dveh temeljnih projektih, kjer je UP
FVZ nosilec ter na treh temeljnih projektih, kjer je UP FVZ sodelujoči partner v projektu. Dva projekta z
zaključkom v letu 2012 sta bila podaljšana v leto 2013. V letu 2013 pa se je delo nadaljevalo tudi na 2
raziskovalnih programih P3-0003 in P4-0092, kjer UP FVZ sodeluje kot sodelujoča partnerka. V letu
2013 je UP FVZ izvajala tudi en bilateralni projekt in sicer Slovenija – Finska. V letu 2013 sta na UP
FVZ sodelovala 2 mlada raziskovalca, od katerih je eden uspešno zaključil šolanje. V letu 2013 se je
na UP FVZ usposabljala tudi 1 podoktorska raziskovalka, ki je bila izbrana na razpisu za podoktorske
pozicije UP. UP FVZ ima že od leta 2011 zaposleno eno podoktorsko raziskovalko, ki izvaja
raziskovalno delo na projektu TRANS2CARE, ki je bil pridobljen v okviru INTERREG Javnega razpisa
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013.
UP FVZ je v letu 2013 prijavila tri mednarodne projekte (MARF in 2x M-ERA.NET), sodelovala pa je
na 3 mednarodnih projektih in sicer TRANS2CARE (INTERREG Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija - Italija 2007-2013), SURFUNCTI (MNT-ERA.NET) in COST TD 1104 (European network for
development of electroporation – based technologies and treatments). Vsi trije prijavljeni projekti so še
v postopku evalvacije. UP FVZ se je v letu 2013 prijavila tudi na razpis za temeljne projekte ARRS (2x
UP FVZ kot nosilec, 4x UP FVZ kot sodelujoči partner), na razpis za podoktorski študij (2 projekta), na
razpis za bilateralne projekte (2 projekta: SLO-HRV in SLO-SRB), na razpis ARRS za izbor mentorjev
novim mladim raziskovalcev (3 prijave) in na razpis za raziskovalne programe (2 prijavi). Trenutno so
vsi projekti še v evalvaciji, razen 1 raziskovalnega programa, ki smo ga uspešno pridobili na razpisu
ARRS (P1-0386) in bo trajal od 2014 do 2017. V letu 2013 se je UP FVZ prijavila na najavo razpisa
CRP – »Zagotovimo si hrano za jutri 2011-2020«. Skupaj z gospodarstvom (Educell d.o.o.) smo
prijavili projekt na razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, ki pa je bil žal zavrnjen.
Fakulteta je svoje raziskovalne dosežke raziskovalcev in visokošolskih učiteljev predstavila v letu 2013
na dveh mednarodnih seminarjih, ki ju je gostila v svojih prostorih – Bilirubin on Translational Medicine
in Cancer Workshop. V letu 2013 je UP FVZ nadaljevala in intenzivirala promocijo znanstvenih
dosežkov raziskovalcev in drugih delavcev UP FVZ v okviru Ciklusov raziskovalnih srečanj UP FVZ. V
letu 2013 je bilo izvedenih 7 tovrstnih srečanj. Zastavljene ciljne vrednosti kazalnikov znanstvene
odličnosti je raziskovalna skupina UP FVZ tudi v letu 2013 precej presegla. Število SICRIS točk je bilo
več kot podvojeno glede na načrt in sicer so raziskovalci UP FVZ dosegli 1.234,57 točk. Prav tako je
bila več kot podvojena nadpovprečna znanstvena uspešnost (A´ in A´´), ki jo dosegajo registrirani
raziskovalci UP FVZ in sicer so dosegli 750,73 točk. Presegli smo tudi število načrtovanih citatov in
sicer jih je bilo v letu 2013 1.713. Tudi pri število objavljenih člankov smo presegli načrtovane objave
in sicer je bilo le-teh 33 v SCI in SSCI. V letu 2013 so bile objavljene 3 skupne znanstvene objave
raziskovalcev UP FVZ in raziskovalcev iz gospodarstva. En raziskovalec UP FVZ se je v letu 2013
prijavil na razpis za štipendije Sigma Theta Tau International Small Grants, ki pa je še v evalvaciji.
UP ZRS je v letu 2013 uspešno izvajalo 10 temeljnih, 5 aplikativnih in 3 podoktorske projekte. Kot
sodelujoča organizacija je nastopalo v 9-ih raziskovalnih projektih. V letu 2013 smo v okviru UP ZRS
izvajali tudi dva prilagojena projekta (projekti sofinancirani s strani ARRS - razpisa ERC in ESF v
mednarodni recenziji pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC oz. ESF). V letu
2013 se je nadaljevalo izvajanje 2 programskih skupin (Kineziologija za kakovost življenja in
Sredozemlje in Slovenija). V letu 2013 smo na javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za
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naslednje obdobje financiranja oddali dve prijavi programskih skupin (Območja kulturnega stika v
integracijskih procesih in Varstvena biologija od molekul do ekosistema), katerih izvajanje in
financiranje se bo pričelo s 1.1.2014.
Obenem se je v letu 2013 na UP ZRS usposabljalo 29 mladih raziskovalcev, na nov razpis ARRS
smo v letu 2013 oddali 11 prijav kandidatov za mentorje, za katere pa še nismo prejeli rezultatov.
Za delovanje UP ZRS ima velik pomen tudi infrastrukturna dejavnost, ki trenutno deluje na UP infrastrukturna skupina UP ZRS in smo jo tudi v letu 2013 uspešno izvajali, trenutno financiranje
preneha v letu 2014, zato se že pospešeno pripravljamo na novo prijavo.
Na področju mednarodnega sodelovanja in mednarodnih projektov je UP ZRS nadaljevalo z
izvajanjem 20 tekočih mednarodnih projektov, v letu 2013 sta se začela izvajati še dva nova projekta,
ki smo ju pridobili v letu 2012 ter en nov projekt, ki smo ga pridobili v letu 2013. Štirje projekti,
pridobljeni v letu 2013, se bodo začeli izvajati v letu 2014. Pričakujemo rezultate več razpisov na
katerih imamo v evalvaciji 25 mednarodnih projektov. V prihodnje se
zavzemamo za večjo
angažiranost pri pripravi izhodišč za novo finančno perspektivo, v sklopu katere bi nadaljevali z
izvedbo obstoječih raziskovalnih projektov in njihovo interdisciplinarno nadgradnjo.
UP ZRS je v letu 2013 izvajalo 9 bilateralnih projektov. UP ZRS je v letu 2013 oddalo 8 novih prijav
bilateralnih projektov in eno prijavo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini.
Javnega poziva za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2013 ni bilo
Osnovna dejavnost UP IAM je raziskovanje, zato ključne cilje navajamo v tem poglavju, saj so vsi
(čeprav niso strogo vezani zgolj na raziskovalno dejavnost) usmerjeni v razvoj raziskovanja kot ključne
razvojne prednosti. UP IAM namreč kljub nenaklonjenim okoliščinam nadaljuje s prijavami na projekte
in uspešno izvaja že pridobljene. Posebno pozornost namenja vzpostavljanju in ohranjanju
dolgoletnih, trdnih partnerstev tako z domačimi kot s tujimi organizacijami ter z gospodarskimi
družbami. Tako je UP IAM tudi v letu 2013 namenil posebno pozornost področjem:
- raziskovalne odličnosti: uspešno je bilo povečanje števila mladih raziskovalcev (predvsem tujih),
povečanje interdisciplinarnih prijav na projekte, spodbujali smo povečanje števila točk, objav in
citatov (tudi pri mlajših raziskovalcih), žal pa zaradi zunanjih okoliščin (manjše število razpisov)
nismo dodatno okrepili raziskovalno infrastrukturo (zgolj v okviru že obstoječih) projektov, kar je
sicer naša konkurenčna prednost;
- družbene aktivnosti: povečane promocije aplikativnih projektov in povečanja zavedanja o
doprinosu UP IAM v širši javnosti (predvsem področji e-storitev in duševnega zdravja);
- mednarodne vpetosti: spodbujanje prijav in izvajanja projektov promocije in bilateralnih projektov,
organizacije mednarodnih konferenc, delavnic, poletnih šol z najuglednejšimi gosti, zaradi
pomanjkanja kadra pa nismo realizirali cilja prevoda spletne strani v angleščino, kar je ena od
priložnosti za povečanje uspešnosti;
- sodelovanja z gospodarstvom: posebno pozornost smo v letu 2012 namenili ciljnemu sodelovanju
z gospodarstvom, ki je vidna v ustanovitvi Centra za sodelovanje z industrijo in se je izkazala za
uspešno pri pridobivanju raziskovalnih vavčerjev, okrepljena je bila usmeritev v partnersko
sodelovanje z gospodarstvom na dolgi rok, odločitev se je izkazala za pravilno, saj raziskovalni
rezultati in zadovoljstvo naročnika posledično prineseta (tudi) sodelovanje pri večjih projektih,
obenem se je v 2013 okrepilo sodelovanje z Luko Koper, saj smo prijavili še en skupen projekt;
- stimulativnega delovnega okolja (poenostavljeno administrativno delo na projektih): raziskovalcem
želimo nuditi čim bolj stimulativno okolje za delo, kjer je čas, potreben za administrativno delo na
projektu, minimalen, obenem želimo skrajšati čas, ki ga za pridobivanje podatkov potrebujejo v
projektni pisarni, saj bo to še okrepilo podporo raziskovalcem - v ta namen je v letu 2013 potekala
implementacija sistema za informatizacijo spremljanja projektov, ki pa še ni v celoti dodelan, je
bila pa decembra raziskovalcem predstavljena aplikacija za poročilo raziskovalca, ki olajša sam
proces poročanja, obenem pa raziskovalcem omogoča sprotno spremljanje svojega dela. Obe
aplikaciji sta bili med zaposlenimi pozitivno sprejeti.
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7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ime kazalnika
Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013: Povečanje št.
medinstitucionalnih
bilateralnih
sporazumov (2013) za
3%.

- Krovni sporazumi:
58, od tega 56
bilateralnih in 2
multilateralna
- Erasmus sporazumi
(2011/12): 283

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Krovni sporazumi: 62,
od tega 60 bilateralnih
in 2 multilateralna (v
letu 2013 je UP
sklenila 4
meduniverzitetne
sporazume o
sodelovanju)
Erasmus sporazumi
(2012/13): 291

Število sklenjenih
medfakultetnih
sporazumov

Število včlanitev v
združenja in mreže
oziroma članstev

Povečanje
(mednarodne in

Število študentov,
vključenih v izmenjave

2012 skupaj: 259

2013 skupaj: 302

Realizirano

- VŽU-Erasmus: 248

- VŽU-Erasmus: 285

Obrazložitev:

(UP FHŠ: 73, UP FM:
95, UP FAMNIT: 27,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 43, UP
FVZ: 5, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

(UP FHŠ: 80, UP FM:
98, UP FAMNIT: 32,
UP PEF: 20, UP FTŠ
TURISTICA: 48, UP
FVZ: 7, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Skupaj v 2013: 310

- Splošni sporazumi:
11

- Splošni sporazumi:
17

(UP FHŠ: 4, UP FM:
0, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 0)

(UP FHŠ: 5, UP FM:
1, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 3,
UP IAM: 0)

2012 skupaj: 27

2013 skupaj: 28

Realizirano

- Združenja: 15

- Združenja: 15

Obrazložitev:

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
1, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP)

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
1, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Skupaj v 2013: 63

- Mreže: 12

- Mreže: 13

(UP: 7; UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 1,
UP IAM: 0)

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 1,
UP IAM: 0)

2012 skupaj: 96

2013 skupaj: 114

Nerealizirano

- VŽU-Erasmus: 79

- VŽU-Erasmus: 99

Obrazložitev:

- VŽU-Erasmus: 291
(UP FHŠ: 84, UP FM:
100, UP FAMNIT: 27,
UP PEF: 21, UP FTŠ
TURISTICA: 55, UP
FVZ: 4, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)
- Splošni sporazumi:
19
(UP FHŠ: 11, UP FM:
1, UP FAMNIT: 6, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- Združenja: 50
(UP: 8, UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
2, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 33*,
UP IAM: 0)
- Mreže: 13
(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 3,
UP IAM: 0)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ime kazalnika
v tujini

Število tujih
študentov, vključenih
v izmenjavo na UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(UP FHŠ: 20, UP FM:
12, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 37, UP
FVZ: 4)

(UP FHŠ: 26, UP FM:
13, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 18, UP FTŠ
TURISTICA: 36, UP
FVZ: 2)

- CEEPUS: 3

- CEEPUS: 5

(UP FHŠ: 2, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 2, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

- Bilaterale: 1

- Bilaterale: 1

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

- Drugi programi: 13

- Drugi programi: 9

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 5
(medn. poletne šole),
UP PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 8)

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 9)

2012 skupaj: 248

2013 skupaj: 248

Nerealizirano

- VŽU-Erasmus: 146

- VŽU-Erasmus: 168

Obrazložitev:

(UP FHŠ: 31, UP, FM:
54, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 10, UP FTŠ
TURISTICA: 38, UP
FVZ: 9)

(UP FHŠ: 33, UP FM:
77, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 42, UP
FVZ: 3)

Skupaj v 2013: 235

- CEEPUS: 16

- CEEPUS: 10

(UP FHŠ: 7, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 8, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 3, UP FM:
3, UP FAMNIT: 1
(Freemover), UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 3, UP
FVZ: 0)

- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 86
(UP FHŠ: 28 (META
2012), UP FM: 33
(poletna šola), UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 25, UP
FVZ: 0)
Število visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

82

- Bilaterale: 1
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 69
(UP FHŠ: 35 (META
2013), UP FM: 13
(poletna šola), UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 19, UP
FVZ: 0)

Skupaj v 2013: 93
- VŽU-Erasmus: 82
(UP FHŠ: 23, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 6, UP FTŠ
TURISTICA: 40, UP
FVZ: 1)
- CEEPUS: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 2
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 9
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 9)

- VŽU-Erasmus: 151
(UP FHŠ: 25, UP FM:
68, UP FAMNIT: 3,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 43, UP
FVZ: 3)
- CEEPUS: 14
(UP FHŠ: 3, UP FM:
4, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 70
(UP FHŠ: 38, UP FM:
11, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 19, UP
FVZ: 0)

2012 skupaj: 79

2013 skupaj: 91

Nerealizirano

- VŽU-Erasmus: 39

Porast za 10%

Obrazložitev:

(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6,

- VŽU-Erasmus: 62
(UP FHŠ: 15, UP FM:

Skupaj v 2013: 85
- VŽU-Erasmus: 54

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

UP PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5)

13, UP FAMNIT: 7,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 6)

- CEEPUS: 1
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 39
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 32)

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

(UP FHŠ: 0, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 27

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 8)
- CEEPUS: 2
(UP FHŠ: 0, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 0, UP FM:
1, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 22)

- Drugi programi: 29

2012 skupaj: 83

2013 skupaj: 95**

Realizirano

- VŽU-Erasmus: 37

Porast za 10%

Obrazložitev:

(UP FHŠ: 5, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 2, UP FTŠ
TURISTICA: 13, UP
FVZ: 5)

- VŽU-Erasmus: 43

2013 skupaj: 109

(UP FHŠ: 8, UP FM:
15, UP FAMNIT: 1,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 12, UP
FVZ: 2)

- VŽU-Erasmus: 33

- CEEPUS: 4
(UP FHŠ: 0, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 42

Število študentov UP,
ki so del študija
opravili na drugi
slovenski univerzi oz.
visokošolskem

- CEEPUS: 2

83

- CEEPUS: 6
(UP FHŠ: 2, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 3, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 3, UP FM:
0, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 22)

(UP FHŠ: 10, UP FM:
12, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 8, UP
FVZ: 2)
- CEEPUS: 3
(UP FHŠ: 1, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 14 (META
2012; 13 (ostale
poletne šole –
dokumentarni film,
muzeologija,PSD,
podiplomski program),
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 8, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 0)

- Drugi programi: 46**
(UP FHŠ: 12, UP FM:
0, UP FAMNIT: 24,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5)

- Drugi programi: 73

2012: 3

2013: 5

Nerealizirano

(UP FHŠ: 23, UP FM:
0, UP FAMNIT: 26,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 17, UP
FVZ: 7)

Obrazložitev: 1
(UP FAMNIT)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

zavodu

84

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Študentje UP niso
izkazali interesa za
opravljanje dela
študija na drugi
slovenski univerzi oz.
visokošolskem
zavodu.

Število študentov
drugih slovenskih
univerz in
visokošolskih
zavodov, ki so del
študija opravili na UP

2012: 10

Število diplomantov, ki
so v času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

2012: 41

2013: 45

Nerealizirano

(UP FHŠ: 20, UP FM:
0, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 0)

Porast za 5%

Obrazložitev: 36

(UP FHŠ: 21, UP FM:
0, UP FAMNIT: 7, UP
PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 14, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 21, UP FM:
0, UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 0)

Število tujih gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod UP
in ne bodo sodelovali
v pedagoškem
procesu

2012 skupaj: 49

2013 skupaj: 52***

Realizirano

- Raziskovalci: 39

Porast za 5%
Raziskovalci: 32***

Obrazložitev: 69

Nerealizirano
Obrazložitev: 1
(na UP FAMNIT)
Študentje drugih
slovenskih univerz in
visokošolskih zavodov
niso izkazali interesa,
da bi del študija
opravili na UP.

(UP FHŠ: 0, UP FM:
12, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 21)
- Strokovni sodelavci:
10
(UP FHŠ: 3, UP FM:
4, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Število raziskovalcev
in strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu

2013: 16

(UP FHŠ: 0, UP FM:
3, UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 22)
- Strokovni sodelavci:
20
(UP FHŠ: 2, UP FM:
14, UP FAMNIT: 1,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Raziskovalci: 48
(UP FHŠ: 6, UP FM:
3, UP FAMNIT: 9, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 29)
- Strokovni sodelavci:
21
(UP (International
Week 2013): 18, UP
FHŠ: 3, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

2012 skupaj: 61

2013 skupaj: 64

Realizirano

- Raziskovalci: 53

Porast za 5%

Obrazložitev: 71

(UP FHŠ: 0, UP FM:
19, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 32)

- Raziskovalci: 48

- Raziskovalci: 49

(UP FHŠ: 0, UP FM:
9, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 1,
UP IAM: 33)

(UP FHŠ: 6, UP FM:
5, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 35)

- Strokovni sodelavci:
16

- Strokovni sodelavci:
22

(UP FHŠ: 2, UP FM:
5, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,

(UP REKTORAT: 4,
UP FHŠ: 4, UP FM: 0,
UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP

- Strokovni sodelavci:
8
(UP FHŠ: 2, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 2, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
UP IAM: 2)

Število učiteljev, ki
koristijo sobotno leto

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

Povečati število
mednarodnih
projektov s področja
izobraževanja

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
FVZ: 0, UP ZRS: 5,
UP IAM: 3, UP ŠD: 1)

2012: 0

2013: 3

Realizirano

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

(UP FHŠ: 0, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Obrazložitev: 3

2011/12:

2012/13:

Delno realizirano

- 3 članice UP so
sodelovale v CEEPUS
mrežah (UP FHŠ: 3,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 1, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže
(UP FHŠ: 4, UP FM:
2, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Obrazložitev:

- 6 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
(UP FHŠ: 3, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)
Število prijav
projektov s področja
izobraževanja na
mednarodne razpise

2012: 19

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer je univerza
nosilka projekta

2012: 4

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer univerza v
projektu sodeluje

2012: 9

85

(UP FHŠ: 0, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže
(UP FHŠ, UP FM, UP
FAMNIT, UP FTŠ
TURISTICA)

- 8 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
(UP FHŠ: 4, UP FM:
2, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- 7 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
(UP FHŠ: 3, UP FM:
2, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0) – 1 mreža
(UP FHŠ) ni bila
odobrena.

2013: 19

Delno realizirano
Obrazložitev: 16
(UP (projekt UP in
svet –
internacionalizacija;
Erasmus IP »3R for
Cultural Tourism« v
Komnu): 2, UP FHŠ:
5, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 1, UP PEF:
5, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 3, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

2013: 5

Delno realizirano
Obrazložitev: 4
(UP FHŠ: 1, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

2013: 14

Realizirano
Obrazložitev: 17
(UP FHŠ: 4, UP FM:
3, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 3, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti
izven EU (nosilec ali
sodelujoči)

86

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012: 0

2013: 0

Realizirano
Obrazložitev: 1
(UP FM)

Opombe:
* UP ZRS je včlanjen v 33 združenj, pri čemer do včlanitev ni prišlo v letu 2013, temveč je članica opozorila, da je v letu 2012
pomotoma navedla napačno izhodiščno vrednost.
** Pri kazalniku »število tujih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) na izmenjavah na UP« je bilo
pod ciljno vrednostjo »2013 skupaj« pomotoma navedeno število 96 namesto 95 in pri kategoriji »Drugi programi« je bilo pod
ciljno vrednostjo pomotoma navedeno število 47 namesto 46 (napačen seštevek).
*** Pri kazalniku »število tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli raziskovat na visokošolski zavod
UP in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu» je bilo pod ciljno vrednostjo »2013 skupaj« pomotoma navedeno število 53
namesto 52 in pri kategoriji »Raziskovalci« je bilo pod ciljno vrednostjo pomotoma navedeno število 33 namesto 32 (napačen
seštevek; saj je bila pri UP PEF upoštevana izhodiščna vrednost 1 namesto 0, kot jo je določila članica).

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja lahko delovanje UP v letu 2013
ocenimo kot uspešno, saj smo realizirali 9 zastavljenih ciljev in delno realizirali 3 zastavljene cilje.
Nadaljeval se je trend naraščanja mednarodne mobilnosti, zlasti pri »incoming« visokošolskih učiteljih
in sodelavcih (s 83 na 109) ter »outgoing« raziskovalcih in strokovnih sodelavcih (z 61 na 71). Pri
incoming« raziskovalcih in strokovnih sodelavcih je bila ciljna vrednost 51 presežena, saj jih je prišlo
69. Pri »incoming« študentih ni bila dosežena ciljna vrednost (248), saj je na UP na izmenjavo v letu
2013 prišlo 235 tujih študentov. Pri »outgoing« visokošolskih učiteljih in sodelavcih zastavljeni cilj 10%
porasta ni bil dosežen. Število te kategorije mobilnosti je sicer naraslo v primerjavi z letom 2012 (z 79
na 85), ni pa bila dosežena načrtovana ciljna vrednost 91. Načrtovana ciljna vrednost (114) ni bila
dosežena niti pri »outgoing« študentih, ki jih je bilo 93. V povezavi s kazalnikom »outgoing« študentov
je tudi kazalnik »število diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1
KT«, kjer pa ciljna vrednost 45 ni bila dosežena, saj je bilo takih diplomantov 36.
Uspešno je bil realiziran cilj porasta števila učiteljev, ki koristijo sobotno leto (3), medtem ko ni bil
realiziran cilj porasta nacionalne mobilnosti (1 »incoming« in 1 »outgoing« študent).
Podobno kot v preteklih letih, je bila UP v letu 2013 zelo uspešna pri navezovanju novih stikov s
sorodnimi institucijami, tako da je za 4 naraslo število sklenjenih krovnih sporazumov o sodelovanju.
V februarju 2013 je UP, v sodelovanju z dvema članicama – UP FHŠ in UP FTŠ Turistica, prijavila na
razpis VŽU – Leonardo da Vinci – mobilnost na trgu dela, a projekt »Improving Knowledge Abroad IKA« ni bil odobren. Odobren pa je bil projekt Erasmus IP »Remnants of First World War – Research,
Renovation and Rejuvenation of Cultural Tourism Sites (3R for Cultural Tourism)« – poletno šolo smo,
pod koordinacijo Sektorja za mednarodno sodelovanje UP in v sodelovanju z Univerzo v Trstu (Italija)
in Univerzo na Reki (Hrvaška), izvedli v septembru 2013 v Komnu. Uspešni smo bili tudi s prijavo na
razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije – Erasmus individualna mobilnost (IM) 2013
za sofinanciranje mobilnosti študentov v okviru programa VŽU-Erasmus v študijskem letu 2013/14.
V marcu 2013 je Sektor za mednarodno sodelovanje UP pripravil publikacijo »Study at the University
of Primorska: Enrollment Guide for Foreigners«, namenjeno tujim študentom, ki se želijo vpisati na
študij na našo univerzo. V maju 2013 je UP prvič izvedla »International Week« (13. - 17. maj 2013), ki
se ga je udeležilo 45 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev s partnerskih
univerz iz 19 držav. V pestrem programu s številnimi aktivnosti jim je bila predstavljena univerza in
njene članice, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja na področju izobraževanja in raziskovanja. V
istem terminu smo gostili tudi skupino študentov in profesorjev z Martindale Center, ZDA.
V juniju 2013 je nacionalna agencija CMEPIUS na UP izvedla nadzor nad izvajanjem mobilnosti VŽUErasmus in pozitivno ocenila naše aktivnosti.
V letu 2013 je UP prek predstavnic v meduniverzitetni delovni skupini RK RS za internacionalizacijo
sooblikovala predlog rabe tujih jezikov na slovenskih univerzah in predlog zakonske spremembe.
V letu 2013 smo na posameznih članicah in univerzi gostili predstavnike številnih tujih institucij, med
katerimi Univerze v Kijevu (Ukrajina), Univerze Bielsko-Biala (Poljska), Swami Vivekanand University
(Indija) in Nan Tien Institute (Avstralija).
Kot dva zelo pomembna dosežka UP na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja
v letu 2013 velja izpostaviti pridobitev nove Erasmus univerzitetne listine – ECHE, ki univerzi omogoča
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aktivnosti v okviru programa Erasmus Plus, in pridobitev projekta »UP IN SVET - Mednarodna
vpetost Univerze na Primorskem« v višini 999.907,09 € na javnem razpisu MIZŠ za sofinanciranje
aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva.
V nadaljevanju so predstavljene ocene doseganja zastavljenih ciljev posameznih članic UP, kot
izhajajo iz njihovih letnih poročil.
UP FHŠ
Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ skrbi za mobilnost študentov in visokošolskih
učiteljev v okviru mednarodnih programov izmenjav (Vseživljenjsko učenje - VŽU-Erasmus, CEEPUS,
bilaterale, drugo), za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, vodi evidenco sklenjenih pogodb in
sporazumov o sodelovanju, obvešča zaposlene o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s
tujimi izobraževalnimi institucijami, nudi strokovno tehnično-administrativno pomoč predavateljem pri
prijavljanju, upravljanju in poročanju evropskih razvojnih projektov.
UP FHŠ vodi oz. je projektna partnerica pri več mednarodnih projektih. V letu 2013 je bila organizator
poletne šole META humanistika 2013. Fakulteta se je ponovno prijavila na razpis Erasmus IP, vendar
je bila poletna šola Beyond Multilingualiasm and Plurilingualism uvrščena na rezervno listo in ni
možnosti, da bi bila odobrena zaradi premalo finančnih sredstev.
Mednarodni projekti s področja izobraževanja, v katerih je UP FHŠ v letu 2013 sodelovala kot partner,
so:
- HOPE: Giving hope to victims of abuse through vocational guidance and counselling, LLP
Leonardo da Vinci;
- IEREST - Intercultural Education Reseurces for Erasmus Students and their Teachers, LLP
Erasmus centralizirana akcija;
- Languages for Specific Purposes - Language Centres for Cultural Heritage Perservation, LLP
- Languages; Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Hercegovina (BIHERIT),
Tempus.
UP FHŠ se je v letu 2013, kot partner, prijavila na naslednje mednarodne razpise:
- TeaMit, LLP, COMENIUS Multilateral projects (neodobren);
- CitiDi - Citizens in Dialogue, Programme Culture (ni rezultatov);
- Strengthening language teaching in BiH through implementation of new Master study in
Conference interpreting – CIBIH, TEMPUS (ni rezultatov);
- Improvement of Higher Education System through Reform of Student Representative Bodies –
IMPRESS, TEMPUS (ni rezultatov);
- Teachers – Cores for Education and Lifelong Learning (T-CELL), TEMPUS (ni rezultatov).
Samostojno pa se je prijavila na javni razpis MNZ za izvajanje programov vzpodbujanja
medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav, a projekt SkupajSmo ni bil odobren.
UP FM
UP FM je v letu 2013 dosegla večino zastavljenih ciljev na področju mednarodne dejavnosti: imela je
98 veljavnih sporazumov za Erasmus izmenjave študentov in zaposlenih, vključena je bila v 2
CEEPUS mreži, hkrati pa tudi v nacionalno mobilnost študentov. Vključena je bila tudi v 2 mednarodni
združenji: CEEMAN in ECBE.
UP FM je v letu 2013 gostila 118 študentov in 14 visokošolskih učiteljev iz tujine. V tujino je odšlo 19
študentov, kar je nekoliko manj od načrtovanega, je pa imela večje število realiziranih izmenjav
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na izmenjavah v tujini, kot je bilo načrtovano, in
sicer 12. Tudi na področju mednarodnih projektov s področja izobraževanja je dosegla zastavljene
cilje - sodelovala je pri treh projektih s področja študijske dejavnosti iz EU ter pri enem mednarodnem
projektu s področja študijske dejavnosti izven EU.
UP FAMNIT
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je ena od temeljnih usmeritev UP FAMNIT. Učno
in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM, s katerim fakulteta tesno sodeluje, je izrazito
mednarodno: raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske,
Slovaške, Italije, Švedske, Nizozemske, Rusije, Kitajske, Argentine, ZDA in Kanade. Fakulteta ima
tesne raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in z
drugimi državami.
V zadnjih letih se povečuje število tujih študentov, vpisanih v študijske programe fakultete. V
študijskem letu 2013/14 je v študijske programe UP FAMNIT vpisanih skupaj 52 tujih študentov (oz.
6,7% vseh vpisanih študentov). Dodiplomski študenti prihajajo iz Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in
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Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Črne gore in Ukrajine, magistrski študenti s Hrvaške in iz
Srbije ter doktorski iz Argentine, Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Mehike, Poljske, Rusije in
ZDA. Mednarodna vpetost fakultete se kaže tudi v njeni privlačnosti za doktorsko in podoktorsko
usposabljanje tujcev. Med mladini raziskovalci UP FAMNIT in UP IAM prevladujejo tujci – od skupaj
12 mladih raziskovalcev (2 UP FAMNIT, 10 UP IAM) je 7 tujcev (Argentina, BiH, Mehika, Poljska,
Rusija, Slovaška).
Prav tako fakulteta postopoma povečuje število Erasmus študentov. V okviru programa mobilnosti
VŽU-Erasmus sta se v študijskem letu 2012/13 študentskih izmenjav v tujino udeležila 2 od
načrtovanih 9 študentov UP FAMNIT. Incoming izmenjav preko programov VŽU-Erasmus in CEEPUS
so se udeležili skupno 4 študenti od načrtovanih 5. Od načrtovanih 6 pedagoških delavcev, ki so
sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini, se jih je Erasmus izmenjave v tujini udeležilo 5. V letu
2013 je prišlo do razširitve mreže partnerjev v tujini, saj je fakulteta sklenila 9 novih Erasmus
bilateralnih sporazumov. V mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences znotraj programa
CEEPUS pa je UP FAMNIT v letu 2013 sodelovala z organizacijo Doktorske poletne šole Course on
Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki je potekala od 16. do 21. junija 2013 na
Rogli.
Fakulteta sodeluje v številnih bilateralnih projektih (tudi v sodelovanju z UP IAM).
Visokošolski učitelji in sodelavci so se tudi v letu 2013 aktivno udeleževali mednarodnih znanstvenih
konferenc in posvetov ter poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih
konferencah so nastopili tudi kot vabljeni (keynote) govorci. Prav tako so predavali na tujih univerzah
kot vabljeni gostujoči učitelji.
V letu 2013 je fakulteta gostila 31 tujih profesorjev in raziskovalcev iz 17 držav - Argentina (2),
Avstralija (1), Češka (1), Filipini (1), Finska (1), Hrvaška (3), Italija (1), Japonska (1), Južna Koreja (2),
Kitajska (1), Madžarska (2), Nemčija (3), Norveška (2), Poljska (1), Rusija (2), ZDA (4), Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (3). Med gostujočimi je bil na dvomesečnem gostovanju
tudi svetovno priznani znanstvenik, prof. dr. Alexander A. Ivanov z Imerial College London (Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), ki deluje na področju teorije grup. Gostujoči profesorji in
raziskovalci so sodelovali pri izvedbi študijskih programov (izvedba sklopov predavanj, zlasti na
podiplomskih programih), vključevali pa so se tudi v znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti in
inštitutu. Gostovanja tujih profesorjev in raziskovalcev na UP FAMNIT in UP IAM so pregledno
predstavljena tudi na spletni strani fakultete (na vstopni strani rubrika: Gostujoči profesorji).
Fakulteta je tudi v letu 2013 organizirala in soorganizirala konference in znanstvena srečanja.
Izvedenih je bilo 14 mednarodnih raziskovalnih dogodkov v organizaciji oz. soorganizaciji UP FAMNIT,
med katerimi bi posebej izpostavili zlasti tri – 4th Triple I: Intuition, Imagination and Innovation in
Suicidiology, CSASC 2013 – Joint Mathematical Conference in MATCOS – Middle-European
Conference on Applied Theoretical Computer Science. Vsi raziskovalni dogodki so predstavljeni na
spletni strani fakultete (na vstopni strani rubrika: Znanstvena srečanja in konference).
Fakulteta prek svojih učiteljev in raziskovalcev aktivno sodeluje na različnih področjih, vezanih na
mednarodno okolje: kot soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica
Contemporanea«, ki je v letu 2011 dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI.
Od leta 2012 na fakulteti deluje Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, ki koordinira
aktivnosti na tem področju.
Fakulteta bo v letu 2014 še povečala aktivnosti na področju internacionalizacije fakultete. Za vpis v
študijskem letu 2014/15 je prvič razpisala vzporedno izvedbo dodiplomskega študija Matematike tudi v
angleškem jeziku, kar bo zagotovo dodatno privabilo tuje študente. V letu 2014 je predvidena še
aktivnejša promocija študijskih programov v tujini (udeležba na izobraževalnih sejmih v tujini ipd.) ter
priprava publikacij in predstavitvenega videa o fakulteti v angleškem jeziku. Še bolj kot v preteklih letih
bo fakulteta spodbujala izmenjave študentov, učiteljev in strokovnega osebja, saj je število izmenjav,
zlasti pri študentih, še vedno nizko.
UP PEF
UP PEF je v letu 2013 realizirala vse načrtovane aktivnosti v okviru mednarodnih projektov s področja
izobraževanja. V okviru programa VŽU-Grundtvig je UP PEF nosilka projekta Enable Network of ICT
Supported Learning for Disabled People. Prav tako v okviru programov VŽU pa je soizvajalka
naslednjih projektov: European Policy Network on School Leadership (EPNoSL), BALANCE – Health
coaching for adult education professionals in Lingu@network.
Glede na zastavljene cilje in kazalnike je UP PEF v letu 2013 ohranila mednarodno znanstvenoraziskovalno in izobraževalno delo na kakovostni ravni. Povečala je mobilnost visokošolskih učiteljev
in sodelavcev v okviru programa VŽU-Erasmus. Prav tako je zaradi iztekajoče programske sheme
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VŽU-Erasmus za študijsko leto 2013/2014 obnovila nekatere bilateralne sporazume z evropskimi
univerzami.
Ciljna vrednost kazalnika, da bo na tuji partnerski univerzi 15 študentov UP PEF opravljalo del
študijskih obveznosti v okviru programa VŽU-Erasmus, ni bila realizirana zaradi odpovedi izmenjav s
strani študentov. Prav tako bodo trije študenti v tujini opravljali prakso šele v študijskem letu
2013/2014 (leto 2014). Kazalnik, ki izkazuje število tujih študentov na UP PEF, ki naj bi opravili del
svojih obveznosti na UP PEF, je bil v celoti realiziran.
Načrtovana mobilnost visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev je bila v celoti realizirana.
Kazalnik mobilnosti tujih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev pa je bil le delno realiziran
zaradi odpovedi izmenjav s strani visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.
Število izmenjav strokovnih sodelavcev se je povečalo zaradi odpovedi izmenjav s strani strokovnih
sodelavcev z drugih članic UP, zaradi česar so se izbrani kandidati UP PEF, ki so bili na rezervni listi,
lahko udeležili izmenjave.
UP FTŠ TURISTICA
V letu 2013 je UP FTŠ Turistica realizirala zastavljene cilje. Nadaljevala je s projektom Erasmus IP in
organizirala poletno šolo z naslovom Inovativni marketing obalnih turističnih destinacij, na kateri je
sodelovalo 19 mednarodnih študentov in 7 mednarodnih gostujočih predavateljev. S tem je bil
zaključen tri letni ciklus izvedbe intenzivnih programov na UP FTŠ.
Turistica na področju mednarodnega sodelovanja sodeluje z mednarodnimi organizacijami in združenji
ter s številnimi tujimi univerzami v programu VŽU-Erasmus in programu Ceepus. Kljub stalnemu
interesu vključevanja tujih študentov za opravljanje dela študija na članici (mobilnost), je potrebno
izpostaviti težave, povezane s ponujenim naborov predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku. Nabor
predmetov je bil v zadnjih letih skrčen zaradi sistemske neurejenosti vodenja obremenitev
pedagoškega kadra, ki izvajajo predavanja za tuje študente.
Na podlagi evalvacije, ki jo je pripravila mednarodna služba fakultete, je opaziti porast interesa za
mobilnost zaposlenih, tako za poučevanje kot usposabljanje, kar pozitivno vpliva na mednarodno
vpetost fakultete.
Težave, ki nastajajo pri delovanju na mednarodnem področju, so povezane predvsem s krčenjem
človeških kadrov zaradi ZUJF-a. Rešitve so v pridobivanju evropskih projektov in s tem možnosti
sofinanciranja dela plače zaposlenega. UP FTŠ Turistica bo še naprej zasledovala trende naraščanja
mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov ter se vključevala v mednarodne raziskovalne in
izobraževalne projekte.
UP FVZ
Poleg finančne ovire (nizka Erasmus štipendija) je ena izmed ovir za doseganje višjega števila
mednarodne mobilnosti študentov jezik. Študenti UP FVZ se večinoma ne čutijo dovolj kompetentne
za komunikacijo oz. opravljanje študijskih obveznosti v katerem izmed tujih strokovnih jezikov,
študentom iz tujine pa še ne ponujamo predmetov v angleškem jeziku, kar večini onemogoča prijavo
na študijsko mobilnost, saj ne obvladajo slovenskega jezika. Nabor predmetov, ki bi se lahko izvajali v
angleškem jeziku v okviru obeh študijskih programov je že pripravljen, zato fakulteta predvideva, da
bo v kratkem ponudila tudi to možnost. Študentom iz tujine, ki bodo želeli na UP FVZ opravljati
praktično usposabljanje, bodo še naprej v pomoč ponudili študente-tutorje, s katerimi lahko v paru
izpeljujejo svoje zadolžitve v učnih bazah in tako premoščajo ovire v komunikaciji s pacienti. Število
incoming mobilnosti je vsako leto drugačno, saj je odvisno predvsem od promocijskih aktivnosti
partnerskih institucij, na kar lahko fakulteta le delno vpliva, npr. s »ciljanimi« mobilnostmi
pedagoškega in nepedagoškega osebja UP FVZ, ki v okviru svojih gostovanj v tujini promovira
fakulteto in univerzo. S povečanjem mobilnosti pedagoškega in nepedagoškega kadra fakulteta
vzdržuje in na novo vzpostavlja stike z večino partnerskih institucij.
V letu 2013 je UP FVZ oddala 2 prijavi projektov s področja izobraževanja na mednarodne razpise, in
sicer projekt TEMPUS: »Education and innovations in higher education of actors – personal and
structural upport of homecare patients´daily living and coping, EIHESHP« in projekt Leonardo da
Vinci: »Preparation of nursing homes staff for the transfer of innovative assistive technologies in
nursing homes«, ki pa nista bila odobrena.
UP IAM
UP IAM je močno vpet v mednarodni prostor. Prizadeva si za dolgotrajno, partnersko sodelovanje, z
namenom zagotavljanja trajnosti prenosa znanja in močnih vezi. Sodelovanje z domačimi in s tujimi
institucijami poteka predvsem preko:
- raziskovalnih obojestranskih obiskov in skupnih raziskav;
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- obiskov in organizacije (ter soorganizacije) mednarodnih konferenc, posvetov in srečanj;
- sodelovanja na mednarodnih projektih;
- skupnih prijav na mednarodne projekte.
Raziskovalci sodelujejo z univerzo v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, različnimi inštituti, društvi in
organizacijami. V mednarodnem okolju sodelujejo z univerzami v tujini in svoje povezave gradijo preko
sodelovanj v različnih združenjih.
Odličnost mednarodnega raziskovanja UP IAM poudarja v dvosmernem delovanju – tako z obiski tujih
mednarodnih strokovnjakov pri nas kot s prenosom odličnih znanstveno-raziskovalnih praks
raziskovalcev UP IAM v mednarodni prostor. Uspešnost povezav je razvidna tudi iz dejstva, da je od
10 mladih raziskovalcev, ki so se usposabljali v 2013 na UP IAM, kar 5 tujcev. Tudi mlada
raziskovalka, ki bo z usposabljanjem pričela v letu 2014, je tujka.
Strokovno javnost raziskovalci z dosežki seznanjajo na konferencah, raziskovalnih obiskih in preko
delovanj v različnih združenjih. V letu 2013 je bilo tako izvedenih 7 konferenc z mednarodno udeležbo,
raziskovalci pa so vključeni tudi v organizacijo konferenc na različnih slovenskih inštitucijah.
Inštitut je v letu 2013 mednarodno vpetost povečal tudi s spodbujanjem prijav na Erasmus izmenjave
strokovnega kadra – tako so se 3 zaposlene udeležile izmenjav v tujini v letu 2013 (dve na Poljskem in
ena v Italiji), 2 pa sta bili uspešni na razpisu, ki jima omogoča obisk v letu 2014 (Danska in Nemčija).
UP ŠD
UP ŠD sodeluje s Sektorjem za mednarodno sodelovanje UP in s članicami UP pri nastanitvah
študentov, ki prihajajo na mednarodne izmenjave. Zaradi pomanjkanja števila ležišč v študentskih
domovih je to sodelovanje omejeno predvsem na pomoč pri nameščanju tujih študentov pri
zasebnikih. UP ŠD želi vzpostaviti sodelovanje z drugimi študentskimi domovi v tujini ter prenesti
dobro prakso njihovega delovanja v svoje okolje.
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Umetniška dejavnost – UP razvija umetniško dejavnost na področju razvojne, študijske in mednarodne
dejavnosti ter v okviru nacionalnega sodelovanja slovenskih univerz. V letu 2013 je UP pripravila
strategijo področja umetniške dejavnosti za obdobje od 2013 do 2020. Cilj postavljene strategije je
povečevanja pomena vseh umetniških področij v okviru dejavnosti univerze. UP je tudi v letu 2013 v
sodelovanju z KUD Ars Haliaeti in Glasbeno šolo Koper organizirala Mojstrske tečaje Masterclasses
Haliaeti 2013, na katerih so gostovali tako priznani domači in tuji umetniki kot tudi tečajniki. Z
Glasbeno šolo Koper je UP pričela sodelovala tudi pri raziskovalni dejavnosti. UP je v letu 2013
pripravila več dogodkov s priznanimi in tujimi umetniki, tako je UP gostila več koncertnih nastopov
(koncert flavtistke Alenke Zupan in pianistke Maje Tanjšek, koncert harf Zlate nitke, Glasbene šole
Koper), razstavo mozaikov dr. Boštjana Žvanuta ter razstavo priznane fotografinje Anje Čop. V okviru
olimpijskega leta pa v sodelovanju z Veleposlaništvom Grčije v Sloveniji tudi razstavo »Zgodovina
grškega maratona«.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica –
visokošolski učitelji in
sodelavci ter
raziskovalci.
(K8 - umetnost
dosežki)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Št. umetniških
dosežkov: 6 (UP
PEF).

Št. umetniških
dosežkov: 23 UP
PEF).

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 5, od tega

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 7, od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 1;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 4;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 2

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: : 1

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0.

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 4

2. Druga
dokumentirana

2. Druga
dokumentirana

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano.
Št. umetniških
dosežkov: 27.
Obrazložitev v
opombah:
1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 11, od tega
- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 235;
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 536
- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 137
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 338

35

Sodelovanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Primorske. Koncert ob 85-letnici skladatelja
Jakoba Ježa (Ljubljana, Slovenska filharmonija)
36
Samostojna razstava Ede Patru, Bleščeče metamorfoze (Koper, prostori UP, marec 2013). Samostojna razstava Lare Kobal,
Spogledovanje Akvarelov in Akrilov (Šentrjur, Zavod Eksena). Sodelovanje na mednarodnem Slikarskem Extemporu Ptuj 2013
(Lara Kobal, slika Esenca življenja). Samostojna razstava novomedijske umetnosti, novomedijska instalacija, Tilen Žbona,
Lepota bi bila , če le zmoreš (Solkan, galerija Dimenzija napredka). Zgoščenka Maja Cilenšek (zborovodkinja), Pesmi na dlani
(MPZ in DPZ GŠ Koper).
37
Sodelovanje na IKKO-TRE_Atlas, Venice collateral events Biennale di Venezia, Tilen Žbona, virtualna geolokacija sodobnega
kiparstva, prostorska umestitev.
38
Sodelovanje na mednarodni skupinski razstavi sodobne umetnosti 16. Međunarodna izložba minijatura, Novi Dvori (Lara
Kobal, slika Lepeza) ter na Slikarskem Extemporu Grožnjan 2013 (Lara Kobal, sliki Gospodična Istra in Razglednice iz Istre ali
jesen v Istri).

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

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

Ime kazalnika

Število nacionalnih in
mednarodnih nagrad
ter nominacij s
področja umetnosti, ki
so jih v preteklem
koledarskem letu
prejeli visokošolski
učitelji, sodelavci ali
raziskovalci članice.
(K9 - umetnost
nagrade)*

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 16.

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 1
(UP PEF), 3 (UP
FHŠ)

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 5
: 5 (UP PEF).

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
1 (UP PEF), 0 (UP
FHŠ)
Št. drugih nagrajenih
umetniških del, objav
ali predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: skupaj 0 (UP
PEF in UP FHŠ).
Št. nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: 2 (UP
PEF).

Povečevanje deleža
zaposlenih z izvolitvijo
v naziv s
priznavanjem
pomembnih
umetniških del

Delež zaposlenih z
izvolitvijo v naziv s
priznavanjem
pomembnih
umetniških del v FTE.

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
2 (UP PEF).
Št. drugih nagrajenih
umetniških del, objav
ali predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: 2 (UP PEF).
Št. nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve:12 (UP
PEF).
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1639
Realizirano.
Obrazložitev:
Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni:
240
Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
341
Št. drugih nagrajenih
umetniških del, objav
ali predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: 442
Št. nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: 1243.

2012 skupaj 1,5 %:

2013 skupaj 2,5 %:

Delno realizirano.

- 1,5 % FTE (U PEF)

- 2,5% FTE (UP PEF),

- / % FTE (UP FHŠ)

- / % FTE (UP FHŠ).

Obrazložitev: V letu
2013 je UP PEF imela
1,8 % FTE.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazujejo študenti na
članici.

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Št. umetniških
dosežkov: 45 (UP
PEF).

Št. umetniških
dosežkov: 77 (UP
PEF).

Skupaj realizirano 81.

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 44, od tega

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

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 4, od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot

- ki ga stroka
opredeljuje kot

- ki ga stroka
opredeljuje kot

Obrazložitev:

39

Ilustracija knjige Tatjane Vlašič, Srečanja s teboj. Javna predstavitev kipa na festivalu Županovo vino in olje, Rogaška 2013.
Vodenje zborovske delavnice za otroške in mladinske pevske zbore (Murska Sobota). Članstvo v strokovnih žirijah na festivalih
in tekmovanjih pevskih zborov (Naša pomlad 2013, Corovivo – Trst, Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov, Ljubljana).
Pogovor z glasbenikom Andrejem Makorjem o njegovem ustvarjalenm opusu, v okviru koncerta Opoldne z glasbo Andreja
Makorja.
Vodenje laboratorijev in lutkovnih delavnic ter predavanja na temo kamišibaja (Piran), raziskovanja mejnih področij gledališča
(gledališče Zapik, Sela na Krasu), vodenja gledaliških in lutkovnih delavnic s priseljenci (Ljubljana, Projekt globalna lutka).
Sodelovanje Jelene Sitar Cvetko, Ivana Lešnika in Bogdane Borota v mednarodnem projektu TAARLoG na temo glasba in
ljudska dediščine treh narodov, v okviru katerega je bila izvedena lutkovna predstava Vržja njiva (Pula, oktober 2013). V okviru
projekta so bili izvedeni pogovori z umetniki.
40
Zlato priznanje za tekmovalni program in posebno priznanje za najboljšo izbiro programa (Maja Cilenšek, zborovodja).
41
Jelena Sitar Cvetko, prejemnica glavne nagrade za predstavo Ko je Šlemil šel v Varšavo (7. Bienale lutkarstva, Bugojno,
BIH); nagrada strokovne žirije in glavna nagrada za predstavo v celoti Močeradek gre čez cesto (7. Bienale slovenskega
lutkarstva, Maribor).
42
Nagrade za glasbo ali likovno podobo ter nagrade občinstva v lutkovnih predstavah, ki jih je režirala Jelena Sitar Cvetko.
43
Nominacije lutkovnih predstav na bienalih in festivalih doma ter pevskih srečanj tekmovalnega značaja doma in v tujini.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 1;

vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 43;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 144

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0.

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 345.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 76.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 7746.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ime kazalnika
Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
nacionalni ravni.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012: 2

2013: 10

Realizirano: 12

Izobraževalne
institucije: 0 (0 UP
FHŠ, 0 UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 3 (1 UP
FHŠ, 2 UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 3 (1 UP
FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije:7 (3
UP FHŠ, : 4 UP PEF)

Druge institucije: 9 (3
UP FHŠ, 6 UP PEF).
Obrazložitev:
UP PEF:
Vzpostavljene so
povezave z Ustanovo
lutkovnih ustvarjalcev,
Lutkovnim
gledališčem Ljubljana,
Lutkovnih gledališčem
Maribor ter s
Strokovnim odborom
za gledališko in
lutkovno dejavnost.
Sodeluje tudi z

44

Lutkovna predstava študentov ob 70-letnici Marka Kravosa z naslovom Vojna med leviči in desniči (Koper, maj 2013).
Mentorstvo študentom pri izvedbi lutkovnih predstav Moj dežnik je lahko balon (Banja Luka, Gledališče Jazavac), Hruške gor,
hruške dol (Devin, predstava je prejela nagrado strokovne žirije festivala zamejskih amaterskih gledališč za petje in likovno
podobo) in Zajec in kikirikijevo maslo (udeležba na mednarodnem festivalu Histeria, julij 2013).
46
Likovne razstava študentov pod mentorstvom likovnih pedagogov: samostojna razstava študentke Tanje Mikulič, Risbe;
razstava študentov UP PEF, Čustvena barvitost;
Glasbeni nastopi študentov v okviru slavnostnih akademij, inavguraciji doktorjev znanosti in drugih dogodkov na UP pod
mentorstvom Ivana Lešnika in Barbare Kopačin ter glasbeni nastopi študentov v okviru drugih dogodkov in praznovanj (Ivan
Lešnik, Barbara Kopačin, Bojana Kralj). Tradicionalni Novoletni koncert študentov UP PEF (krstna izvedba priredbe Mirko
Slosar, Siničja tožba).
Koncerti in samostojni nastopi študentov UP PEF pod mentorstvom Ivana Lešnika, Barbare Kopačin in Maje Cilenšek. Študentje
sodeluje v MeAPZ UP PEF ter v vokalno-instrumentalni skupini in glasbeni skupini. Odmevnejši nastopi: Opoldne z glasbo
Andreja Makorja (maj 2013), trije samostojni nastopi vokalno-instrumentalne skupine. ŽeAPZ UP PEF je sodeloval na
Primorska poje (krstna izvedba priredbe Mirka Slosarja, Siničja tožba).
Javna predstavitev in izvedbe glasbene pravljice Peter Klepec (glasba Mirko Slosar), 40 ponovitev.
Lutkovne produkcije študentov Pozor Miš! (Gledališče Koper).
45
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
mednarodni ravni.

94

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Obalnimi galerijami in
Glasbeno šolo Koper,
Pedagoško fakulteto v
Mariboru ter Društvom
prijateljev mladine
Koper.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:3

2013:3

Realizirano 2.

Izobraževalne
institucije: 1 (0 UP
FHŠ, 1 UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 2 (1 UP
FHŠ, 1UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 2 (1 UP
FHŠ, 1 UP PEF).

Druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije: 1( 1
UP FHŠ, 0 UP PEF)

Obrazložitev:
UP PEF:
Vzpostavljeno je
sodelovanje s
Sveučilištem Jurja
Dobrile u Puli.
Druge institucije: 1
(UP FHŠ)

Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju.

2012: Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju

2013: Povezovanje in
okrepljeno
sodelovanje med člani
Univerzitetnega
umetniškega
observatorija na
naslednjih prioritetnih
področjih:
- boljša vključitev
področja umetnosti v
poslanstva univerz,
- skupna promocija
umetnosti na vseh
institucijah,
- razvoj kriterijev
kakovosti za področje
umetnosti,
- identifikacija
aktivnosti za področje
umetnosti na
posameznih
institucijah,

Realizirano (UP FHŠ
in UP PEF).
Obrazložitev:
UP PEF : Sprejeta
strategija in vizija
razvoja UP za
obdobje 2014-2020 z
vključitvijo umetnosti v
vizijo in izdelanim
akcijskim načrtom za
dosego ciljev s
področja umetnosti.
Izdelani so kriteriji in
kazalniki kakovosti.
Na UP PEF se
razvijajo področja
uprizoritvene ter
likovne in glasbene
umetnosti.
Študentje so aktivni
na vseh umetniških
področjih.

- vključevanje
študentov.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov

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

2012 skupaj: 53

2013 skupaj: 100

Skupaj realizirano 113
(5 UP FHŠ, 108 UP
PEF).

IZVEDENI
UMETNIŠKI
DOGODKI

IZVEDENI
UMETNIŠKI
DOGODKI

Režija: 1

Režija: 4

UP FHŠ

Dramaturgija: 2

Dramaturgija: 1

Razstave: 2

Avtorska glasba: 2

Avtorska glasba: 1

Glasbene priredbe: 1

Glasbene priredbe: 2

Okrogla miza –
Akademska kultura: 1

Gledališke uprizoritve:

Gledališke uprizoritve:

- lutkovne: 4

- lutkovne: 20

Delavnici –
sodelovanje z ZRS
UP: 2

- glasbene: 30

- glasbene: 40

UP PEF

- plesne: 0

- plesne: 0

Režija: 2

Koncerti: 2

Koncerti: 4

Dramaturgija: 2

Razstave: 2

Razstave: 10

Avtorska glasba: 1

Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Druge prireditve: 8

Druge prireditve: 8

Glasbene priredbe: 2

Bienale: 0

Bienale: 1

Gledališke uprizoritve:

Umetniške delavnice:
1

Umetniške delavnice:
7

- lutkovne: 20

Okrogla miza,
pogovori: 0

Okrogla miza,
pogovori: 3

- plesne: 0

- glasbene: 40

Koncerti: 4
Razstave: 12
Druge prireditve: 15
Bienale: 047
Umetniške delavnice:
7
Okrogla miza,
pogovori: 3

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
UP FHŠ
Že vse od ustanovitve UP FHŠ na fakulteti deluje področje umetnosti in umetniške dejavnosti, poleg
tega je bila kot prva, in do sedja edina, fakulteta na UP akreditirana za področje umetnosti (21 –
KLASIUS). Med prvimi umetniškimi programi je fakulteta akreditirala doktorski študijski program
Teorija in filozofija vizualne kulture. V študijskem letu 2005/06 so se na UP Fakulteti za humanistične
študije prvič pričeli izvajati predmeti s področja umetnosti in zgodovine umetnosti, s študijskim letom
2006/07 pa študijski program 2. stopnje Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja in z letom
2010/11 študijski program 2. stopnje Uprizoritvene študije in kreativno pisanje. UP FHŠ ima že
podpisane sporazume s številnim javnimi zavodi s področja umetniških dejavnosti in kulture, s katerimi
tesno sodeluje in pri katerih študenti tudi opravljajo svojo študijsko prakso.
UP FHŠ je v letu 2013 aktivno sodelovala pri pripravi strategije razvoja umetniške dejavnosti na UP,
članica delovne skupine je bila dekanja UP FHŠ.
Vsebine s področja umetnosti in umetniške ustvarjalnosti so vpete v študijske programe, s poudarkom
na programih Slovenistika, Kulturna dediščina, Arheologija. Prav tako je UP FHŠ na različne načine
povezana z umetniško in kulturno dejavnostjo, ki jo skupaj z lokalnim okoljem predstavlja širši
zainteresirani javnosti.
V letu 2013-2014 smo organizirali gostovanja dveh razstav v sodelovanju s CPA-ZVKDS (Poleti v
preteklost: 21.3.-18.4.2013; Preventivna arheologija v Centru: 4.12.2013-7.1.2014),okroglo mizo na
temo Akademska kultura, 2 delavnici s na temo mozaikov in keramike v sodelovanju z ZRS UP,
spodbujali umetniško dejavnost študentov in umetniško delo Riharda Lobeweina uporabili kot čestitko
fakultete. Z Veleposlaništvom Republike Indije smo pripravili Dneve indijskega filma, s FSK gostovanje
in predavanje umetnostne zgodovinarke, kustosinje iz Beograda. Prav tako ne smemo prezreti dela na
področju literature.
UP PEF
UP PEF pomembno sooblikuje kulturni in umetniški prostor tako znotraj UP kot tudi širše. Nudi
potrebno okolje za razvijanje umetniškega izražanja in snovanja. Visokošolski učitelji in sodelavci ter
študentje delujejo na področjih uprizoritvene, likovne in glasbene umetnosti. osrednje umeritve razvoja
umetniških zvrsti izhajajo iz kulturno-estetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode
umetniškega izražanja in delovanja. V letu 2013 so bili sprejeti strategija in cilji razvoja umetnosti na
UP PEF. Fakulteta je sodelovala pri pripravi kazalnikov kakovosti in akcijskega načrta za razvoj
umetnosti na UP. V ospredju pa je prioritetna naloga vzpostavljanja pravnih podlag za snovanje in
razvoj študijskih programov s področja umetnosti. Zato je v postopku širitev delovanja fakultete na
področje umetnosti. V ta namen se vzpostavljajo tudi različne oblike sodelovanja z drugimi kulturnimi
in izobraževalnimi ustanovami.

47

V okviru umetniških dejavnosti, poimenovanih ArtPEF, se bo bienale izvedel v koledarskem letu 2014.
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Številni in raznovrstni so umetniški dogodki, ki postajajo stalnica kulturno-umetniškega delovanja UP
PEF znotraj UP in širše. Sodobnost umetniškega izražanja in delovanja je prepoznana v umetniških
procesih in poustvarjalnih dosežkih ter v pretoku novih idej, ob istočasnem negovanju kulturne zavesti
in ohranjanju kulturno-umetniške dediščine kot identitete posameznika in naroda. Na kvantitativni
ravni, rezultati kažejo na uspešno sodelovanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov na
bienalih, festivalih in tekmovanjih. Uspešno je bilo tudi sodelovanje UP PEF v mednarodnem
umetniškem projektu TAARLoG. Glede na presežene kazalnike za leto 2013 in uspehe umetniškega
snovanja, kaže razmisliti o nadaljnjem načrtovanju razvoja v smeri pridobivanja novih kadrov ter
raziskovanja umetniških podlaga za snovanje novih predmetov in programov s področja umetnosti.
Ciljna vrednost kazalnika za leto 2013 je presežena za štiri umetniške dogodke oziroma umetniška
dela. Opazna sta razvoj likovne produkcije in raziskovanje sodobnih smeri vizualne umetnosti v
povezavi z računalniško in video tehnologijo. V mednarodnem prostoru sta bila prepoznana kot
vrhunska dosežka režija in dramaturgija lutkovnih predstav.
V letu 2013 so bila umetniška dela nominirana na dvanajstih natečajih, festivalih in tekmovanjih.
Prejetih je bilo kar devet nagrad na nacionalni in mednarodni ravni. Še posebej izstopajo uspešne
nominacije na festivalih in bienalih lutkarstva ter uspeh zborovodje na zborovskem tekmovanju
dekliških pevskih zborov. Uspehi potrjujejo visoko umetniško raven delovanja visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na UP PEF. So iskani sogovorniki na okroglih mizah in vodje laboratorijev in umetniških
delavnic.
Umetnost je na različne načine vtkana v vse študijske programe, ki se izvajajo na UP PEF.
Visokošolski učitelji in sodelavci svoje umetniško delovanje in raziskovanje nadgrajujejo v delu s
študentki, kot mentorji in umetniški vodje glasbenih skupin. Študentje imajo tudi v okviru izbirnih
predmetov raznovrstne možnosti za razvoj lastnih ustvarjalnih potencialov. Glasbeni nastopi, likovne
razstave in lutkovne predstave so tradicionalno vpete v kulturno dogajanje na UP in širše. Na tej ravni
so vzpostavljena sodelovanja z Gledališčem Koper, Društvom prijateljev mladine Koper, Glasbeno
šolo Koper ter bienali in festivali po Sloveniji.
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7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Oblikovanje skupnega
repozitorija slovenskih
univerz

Ime kazalnika
Vzpostavitev virtualne
knjižnice UP UK kot
dela repozitorija
slovenskih univerz

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Digitalna knjižnica UP
ni vzpostavljena

Vzpostavljena
digitalna knjižnica UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
neusklajeni zakonski
akti.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Vzpostaviti
uporabnikom prijazen,
kakovosten in
kompetenten
knjižnični informacijski
sistem UP

Združitev lokalnih baz
v skupno bazo
knjižničnega gradiva

Obstoječe knjižnične
baze članic UP so
ločene

Zagotovljen dostop do
obstoječih knjižničnih
baz na članicah preko
skupnega e-portala

Realizirano

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnik

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

Obstoječe prostorske
zmogljivosti knjižnice
UP ne zadoščajo
potrebam uporabnikov

Povečanje prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Nerealizirano
Obrazložitev:
posledica ZUJF je
zmanjšanje investicij.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Tehnološka prenova
in prehod na
platformo COBISS3

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Konverzija zaloge

Zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam knjižnice
članice

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam UP UK,
pregled in popravki na
optimalno stanje ter
oprema gradiva z
novimi črtnimi kodami

Realizirano

COBISS3/Katalogizac
ija

Uporaba platforme
COBISS2/Katalogizac
ija

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: prehod na
platformo
COBISS3/Katalogizac
ija

Realizirano

Izvedeno testiranje
okolja
COBISS3/Katalogizac
ija

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: opravljena
konverzija
bibliografskega dela
zapisov in združitev v
skupno bazo UP UK
COBISS3/Izposoja

UP FHŠ, UP FM, UP
FTŠ-Turistica, UP
PEF, UP FVZ in UP
ZRS: delo v
COBISS2/Izposoja
UP FAMNIT: delo v

UP FHŠ, UP FM,
FTŠ-Turistica, UP
FVZ, UP ZRS: prehod
na COBISS3/Izposoja

Realizirano

UP FAMNIT: prehod
na oddelčno izposojo
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
okrnjenem segmentu
COBISS3/Izposoja

Ime kazalnika

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

in delo v nadgrajenem
segmentu
COBISS3/Izposoja

Tabela 32: Uporabniki knjižnice
Uporabniki

Število v letu 2012

Načrtovano število za leto
2013

Realizacija v letu 2013

Študenti – dodiplomski, redni

6229

4790

6661

Študenti – dodiplomski,
izredni

1802

577

554

Študenti – podiplomski

1165

628

768

2

1

2

870

790

481

Upokojenci

1

1

7

Tuji državljani

10

11

12

2424

720

9178

Srednješolci
Zaposleni

Drugi uporabniki

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
UP UK je s svojimi organizacijskimi enotami na posameznih članicah UP podpirala študijski in
raziskovalni proces, tako da je izvajala svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in
druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur je bil omogočen dostop do osnovnih storitev.
Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za
uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se je opravljalo v sistemu COBISS vodenje bibliografij za
visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce.
V 2012 so se pričele aktivnosti delovanja UP UK na področju združevanja lokalnih baz gradiva v
enotno bazo v sistemu COBISS. Aktivnosti v sistemu COBISS tudi na področju izposoje so se
zaključila novembra 2013. Zaradi priprave na združitev knjižnic v UP UK, je bilo potrebno številne
uporabnike knjižnice preveriti in v skladu z veljavno zakonodajo (21. člen Zakon o varstvu osebnih
podatkov in 15. člen Zakon o knjižničarstvu) tudi urediti. Zaradi tega in združitve knjižnic s 1.
novembrom 2013 v skupno UP UK, realizacija v 2013 višja kot je bilo načrtovanih uporabnikov
knjižnice in odstopa od števila načrtovanih za leto 2013.
V sklopu delovanja UP UK je bil omogočen tudi oddaljen dostop za študente in zaposlene UP do
elektronskih virov preko konzorcijev, v katerih sodelujemo s CTK, NUK in CBK (JSTOR, SpringerLink,
ScienceDirect, Willey Online, EBSCOHost, Emerald, SAGE, CAB Abstract, FSTA) ter dostop do zbirke e-knjig
Ebrary, ki vključuje 90.000 e-knjig. Dostop do obsežne zbirke e-knjig je prinesel dodatno strokovno in
znanstveno literaturo za uporabnike knjižnice. V letu 2013 je bilo prenesenih 54.361 elektronskih virov
preko konzorcijev, vendar številka ni dokončna. Statistika uporabe konzorcija Wiley za mesec
december 2013 na dan, ko poročamo, še ni znana.
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7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
UP ŠD so si prizadevali zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki naj bi ustrezale razvoju univerze in
zadoščale potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti. V okviru srednjeročnega
cilja UP, da bi do leta 2013 dosegli materialne standarde primerljive z univerzama v Ljubljani in
Mariboru, bi UP ŠD morali zagotovili povečanje bivanjskega standarda in nastanitvenih kapacitet v
študentskih domovih. UP ŠD bi tako moral dvigniti pokritost namestitve vpisanih v visokošolske
programe na Primorskem z javnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in sicer s sedanjih 3,6% na 15 %. Za
dodatno približevanje standardu UL in UM na tem področju, bi tudi ob uresničevanju načrtovanih
gradenj v kampusih Sonce in Livade treba zagotoviti še dodatne zmogljivosti z interventnimi odkupi ali
najemi prostorov.
Načrt dela UP ŠD za leto 2013 je bil usmerjen v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v študentskih
domovih glede na število vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki
delujejo na Primorskem.
V letu 2013 so ŠD svojo dejavnost širili tudi na nekatera druga pomembna področja, nujna za
vzpostavitev boljših bivanjskih razmer študentov in študija nasploh. Izvedenih je bilo več aktivnosti, ki
so vplivale na boljšo povezovanje članice z vsemi deležniki.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Povečanje števila
ležišč - v lastnem
upravljanju, v dijaških
domovih in pri
zasebnikih.

Število postelj na
študenta

2012: 226 postelj v
ŠD, 360 v DD in 700
pri zasebnikih

2013: 356 postelj v
ŠD, 400 v DD in 730
pri zasebnikih

Nerealizirano:

Višji standard bivalnih
pogojev kapacitet
študentov v ŠD

Kakovost bivalnih
pogojev

2012: Zagotovljeni
minimalni standardi
bivalnih pogojev

2013: Boljši pogoji
bivanja študentov

Delno realizirano

Obrazložitev: Naloga
je bila odvisna od
zagotovitve sredstev
MIZS ; s strani UP ŠD
so bile izvedene vse
potrebne aktivnosti

Obrazložitev:
Nabavljena je bila le
najnujnejša opreme in
izvedena so bila le
najnujnejša IVD

Povečan delež tržne
dejavnosti (turistične
dejavnosti), kot
dopolnitvena
dejavnost in večja
prepoznavnost ŠD

Delež tržne dejavnosti
/Število nočitev
turistov

Boljše sodelovanje s
študentskimi domovi
doma in v tujini

Sodelovanje z drugimi
ŠD

2012: Delež ležišč iz
naslova tržne
dejavnosti: 53 %

2013: Dvig deleža
ležišč iz naslova tržne
dejavnosti na 73 %

Realizirano
Obrazložitev:
Dosežen 82,8% delež
iz naslova tržne
dejavnosti.

2012: Ustanovitev
združenja

2013: Oblikovanje
reprezentativnega
združenja ŠD s ciljem
zagotavljanja:

Realizirano

- večjih sinergijskih
učinkov,
- profesionalne in
kakovostnejše
izvedbe skupnih
aktivnosti,
- vsebinske podpore
za večjo promocijo in
prepoznavnost ŠD.
Število skupno
izvedenih dogodkov

2012: 3 (izvedeno
število):

2013: 6 (načrtovano
število)

- Usposabljanja: 1

- Usposabljanja: 2

Delno realizirano
Obrazložitev:
ŠD niso izvedle vseh
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Organizirana
obštudijska dejavnost

Ime kazalnika

Število izvedenih
aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
(izvedeno število)

(načrtovano število)

- Izobraževalni
seminarji: 1
(izvedeno število)

- Izobraževalni
seminarji: 2
(načrtovano število)

- Delavnice: 1
(izvedeno število)

- Delavnice
(načrtovano število) 2

2013: 6 (izvedeno
število)

2013: 12 (načrtovano
število)

- Število predavanj: 1

- Število predavanj: 2

- Število razstav: 1

- Število razstav: 2

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 2

- Število likovnih
delavnic: 1

- Število likovnih
delavnic: 2

- Število glasbenih
delavnic: 1

- Število glasbenih
delavnic: 2

- Število športnih
delavnic: 1

- Število športnih
delavnic: 2

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

100

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
predvidenih dogodkov

Realizirano

Tabela 33: Kazalniki za študentske domove
Študijsko leto 2012/2013

Kazalnik
% študentov UP, ki bivajo v
študentskih domovih ali pri
zasebnikih v skladu s
Pravilnikom o
subvencioniranju bivanja
študentov 48

14%

Kapaciteta študentskih
domov 49

224

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2013/2014
16%

Realizacija v študijskem
letu 2013/2014
Nerealizirano
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
izgradnje novih ŠD ; s strani
UP ŠD so bile izvedene vse
potrebne aktivnosti

354

Nerealizirano
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
izgradnje novih ŠD ; s strani
UP ŠD so bile izvedene vse
potrebne aktivnosti

Stanovanje v Izoli

2

2

Realizirano

Število tujih študentov, ki
bivajo v študentskih domovih

4

4

Nerealizirano
Obrazložitev:
Tuji študentje so nastanjeni
večinoma v dijaških domovih
in pri zasebnikih oziroma
koncesionarjih. V javnih
domovih sicer prednostno
zagotavljamo bivanje
študentom Cepusovega
programa. Ostalim tujim
študentom pa le v primeru, ko
so ležišča v javnih domovih

48

Študentje FPP in študentje Univerze v NG niso upoštevani v odstotku študentov ŠD kar 40 študentov iz FPP (31,1%) – UL;
torej iz druge univerze. Skupno število študenti FPP in študentov UP (927/6167). Realizacija študentskih ležišč (UP ŠD in
zasebnikov) v letu 2013 je bila 14%, ker niso bile zagotovljene načrtovane študentske kapacitete v novih ŠD . Kapacitete UP ŠD
so: v ŠD Portorož, ŠD Koper in v stanovanju v Izoli.
49
Povzetek vseh razpisanih študentskih ležišč 2013:
v študentskih domovih v Kopru, Portorožu in študentskem stanovanju v Izoli je 226 ležišč (130+94+2);
v dijaških domovih v Kopru, Portorožu, Izoli in Novi Gorici je skupaj 360 ležišč (160+80+50+70);
v zasebnem študentskem domu je 56 ležišč (Dom železničarjev-Nova Gorica) in 32 ležišč (Študentski center Jadro);
pri zasebnikih je 730 subvencioniranih študentskih ležišč.
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Kazalnik

Število vseljenih študentov

Študijsko leto 2012/2013

1271

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2013/2014

1574

101

Realizacija v študijskem
letu 2013/2014
še prosta (tudi v primerih
odhodov naših študentov na
mednarodno izmenjavo).
Nerealizirano:
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
izgradnje novih ŠD ; s strani
UP ŠD so bile izvedene vse
potrebne aktivnosti

Število prosilcev s sklepom o
vselitvi

1271

1574

Nerealizirano
Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna od
izgradnje novih ŠD ; s strani
UP ŠD so bile izvedene vse
potrebne aktivnosti

Število prosilcev

1616

1800

Delno realizirano
Obrazložitev:
Prejetih je bilo manj prošenj
od načrtovanih, in sicer 1768

Število prosilcev (vse prejete
vloge)

1678

1850

Delno realizirano
Obrazložitev:
Prejetih je bilo manj prošenj
od načrtovanih, in sicer 1768

Turistična dejavnost študentskih domov
UP ŠD je v letu 2013 v sodelovanju s Študentskim svetom stanovalcev v času poletnih študijskih
počitnic ponujali del nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje tržne dejavnosti oziroma prodaje blaga
(storitev) na trgu. Ponudba za trg je potekala s pomočjo dela študentov, ki prebivajo v UP ŠD – tako v
Študentskem domu v Portorožu in v Študentskem domu v Kopru. Sredstva, pridobljena z oddajanjem
prostih ležišč v juliju in avgustu so UP ŠD namenili za dvig standarda bivanja oziroma za nakup
opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v ŠD Portorož in ŠD Koper in sicer po prioritetah,
ki so si jih UP ŠD določili skupno s študenti ter Svetom UP ŠD in na ta način prav s pomočjo izvedbe
tržne dejavnosti dvigovali standard bivanja študentov ter delno pokrivali dejansko ceno ležišča. Tako
je bila tudi cena za študenta v ŠD nižja in sicer za cca 11-15 EUR mesečno od dejanske – polne cene.
Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Tudi v letu 2013 je bila osnovna delovna usmeritev UP ŠD zagotavljanje dodatnih nastanitvenih
zmogljivosti za potrebe študentov na območju Primorske; pri tem imajo pomembno nalogo in so
partner UP ŠD tudi zasebni najemodajalci – fizične osebe in teh je preko 400, ki oddajajo študentom
730 postelj, kar pa predstavlja pomemben dejavnik v regiji. Z njimi je zavod v letu 2013 vzpostavil
aktivnejše sodelovanje, se sestal na več sestankih ter pripravil potrebne obrazce in izhodišča za
izvedbo čim uspešnejše namestitve študentov.
Omeniti velja tudi izvedbo investicijskega vzdrževanja stavb ŠD, ki je bila v letu 2013 izvedena v
skladu s študijo in smernicami o energetski učinkovitosti in izvedena dela – energetske sanacije,
neposredno vplivajo na zmanjševanje stroškov energentov ter seveda na okolje. Rešitve, ki smo jih v
UP ŠD izvedli, bi lahko bile - po prepričanju strokovnjakov, vzorčen primer sanacije energetsko
potratnih objektov.
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Tabela 34: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2013
Razmerje
nastanitve
v javnih
domovih:
nastanitve
pri
zasebnikih
(zaokrožen
o)

Število
vseh
zaposlenih

Razmerje
zaposleni v
UP ŠD/
nastanjeni
študentje

6.167

226*

3,6

730

1:3,2

6

1:159

samostojni
javni
visokošolski
zavod

45.607

7459

16,3

1000

7,4:1

110**

1:77

članica
univerze

17.974

2799

15,6

0

34

1:82

UP ŠD

članica
univerze

ŠD LJ

Število
nastanjenih
študentov v
ŠD

Število
nastanjenih
študentov
pri
zasebnikih
s
subvencijo

ŠD MB

Status

Število
vseh
študentov
(dodipl. in
podipl.)

Odstotek
nastanjenih
študentov v
ŠD: število
vseh
študentov

Opomba:
* V ŠD Portorož je bilo v letu 2013 od skupnega števila nastanjenih študentov – 128
** V podatku za ŠD LJ so vključeni poleg upravnih tudi strokovno tehnični delavci (nekateri zaposleni, ki jih ŠD UP in ŠD UM
nimajo – kuharice, sobarice..)
Tabela 35:: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem

DIJAKI

ŠTUDENTJE

ODSTOTEK ŠTUDENTOV
glede na celotno število
stanovalcev

Dijaški dom Koper

116

160

58

Dijaški dom Nova Gorica

200

70

26

Dijaški dom Portorož

27

80

75

Dijaški dom Izola

93

50

35

DIJAŠKI DOM
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7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
1. PROMOCIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Ime kazalnika
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Število predstavitev
UP dijakom

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1478

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1685

(UP FHŠ: 100, UP
FM: 150, UP FAMNIT:
370, UP PEF: 278,
UP FTŠ – Turistica:
280, UP FVZ: 300)

(UP FHŠ: 110, UP
FM: 170, UP FAMNIT:
450, UP PEF: 305,
UP FTŠ – Turistica:
300, UP FVZ: 350 )

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 438

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 473

(UP FHŠ: 20, UP FM:
200, UP FAMNIT: 70,
UP PEF: 53, UP FTŠ
– Turistica: 45, UP
FVZ: 50, UP ZRS:,
UP IAM:)

(UP FHŠ: 25, UP FM:
150, UP FAMNIT: 90,
UP PEF: 58, UP FTŠ
– Turistica: 50, UP
FVZ: 100, UP ZRS: ,
UP IAM: )

Število dijakov, ki se
poslužujejo
organiziranega
prevoza na
informativne dneve:
102 prijavljena

Število dijakov, ki se
poslužujejo
organiziranega
prevoza na
informativne dneve:
100 prijavljenih

Število predstavitev
na sejmih: 10 (na teh
sejmih se je
predstavila UP z
vsemi članicami)

Število predstavitev
na sejmih: 15

(UP FHŠ: 6, UP FM:
1, UP FAMNIT: 132,
UP PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 4, UP FVZ:
1, UP ZRS: , UP IAM:)
Število predstavitev
na SŠ: 1 skupna - s
posvetovalnimi
službami, preostalo so
pedagoške članice
obiskovale SŠ
(UP FHŠ: 52, UP FM:
30, UP FAMNIT: 21,
UP PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
2)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 5000
(UP FHŠ: 80, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
350, UP PEF: 40, UP

(150, UP FHŠ: 8, UP
FM: 1, UP FAMNIT:
150, UP PEF: 10, UP
FTŠ – Turistica: 3, UP
FVZ: 1, UP ZRS: , UP
IAM)
Število predstavitev
na SŠ: 2 skupni (ena
z ravnatelji, ena s
posvetovalnimi
službami SŠ)
(UP FHŠ: 55, UP FM:
35, UP FAMNIT: 21,
UP PEF: 10, UP FTŠ
– Turistica: 9, UP
FVZ: 3, UP ZRS: , UP
IAM:)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 6000

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1633
(UP FHŠ:110, UP FM:
180, UP FAMNIT:350,
UP PEF: 343, UP FTŠ
Turistica:300, UP
FVZ: 350)
Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 457
(UP FHŠ:30, UP FM:
200,UP FAMNIT: 60,
UP PEF: 67, UP FTŠ
Turistica: manj kot 50,
UP FVZ: 50)
Število dijakov, ki se
poslužujejo
organiziranega
prevoza na
informativne dneve:
100 prijavljenih
Realizirano
Število predstavitev
na sejmih: 15 (članice
so se skupno
predstavile na sejmu
Informativa in na
Univerzi v Rijeki)
(UP FHŠ: 8, UP FM:
3, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 2, UP FTŠ
Turistica: 3, UP FVZ:
2)
Število predstavitev
na SŠ: 54
(UP FHŠ: 10, UP FM:
30, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: /, UP FTŠ
Turistica: 6, UP FVZ:
3
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 6000

(UP FHŠ: 100, UP
FM: 5000, UP
FAMNIT: 360, UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: 390, UP

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Povečanje
prepoznavnosti UP na
slovenskih srednjih
šolah

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Informiranje širšega
družbenega okolja o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

FTŠ – Turistica: 310,
UP FVZ: 200, UP
ZRS: , UP IAM: , )

FVZ: 300, UP ZRS: ,
UP IAM: , )

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 8

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 12

(UP FHŠ: 8, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 15, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
/, UP ZRS: , UP IAM: ,
)

(UP FHŠ: 12, UP FM:
/, UP FAMNIT: 10, UP
PEF: 20, UP FTŠ –
Turistica: 9, UP FVZ:
5, UP ZRS: , UP IAM:
,)

Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:

Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:

Za 102 programa je
bilo:

Načrtovano število
dogodkov je
2012/2013 je 132, za
te pa predvidenih
najmanj 132 objav, za
leto 2013/2014 pa je
predvidenih 210
dogodkov in
posledično najmanj
210 objav.

102 objavi prek
Informatorja in prek
spletnih strani UP in
članic UP ter prek
družabnih spletnih
strani (objava tudi v
Katalogu VŽU in na
letakih)
30 objav v medijih
Število prejemnikov ebrošure:

Število prejemnikov ebrošure: najmanj 700
za oba dogodka
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Realizirano
Število predstavnikov
SŠ, s katerimi so se
srečali predstavniki
fakultet: 60
(UP FHŠ: 6, UP
FM:30, UP FAMNIT:
10, UP PEF: /, UP
FTŠ Turistica: 9, UP
FVZ: 5)
Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2012/2013 je
bilo izvedenih 161, za
te pa predvidenih
najmanj 161 objav, za
leto 2013/2014 pa je
predvidenih 210
dogodkov in
posledično najmanj
210 objav.
Število prejemnikov ebrošure: najmanj 700
v e-obliki ter
obiskovalci spletni
strani.

700 prejemnikov prek
Informatorja
Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za podporo
pridobivanja tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Število prejemnikov ebrošure: 250
(SLOVIK, NG, Reka,
Celovec)

Število prejemnikov ebrošure: 300

Delno realizirano

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
141 (21 partnerskih
institucij ERASMUS,
120 (gradivo
razdeljeno na stojnici
na dogodku, ki ga v
zamejstvu organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )
Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 250
(UP FHŠ: 10, UP FM:
/, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 50, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
141 (21 partnerskih
institucij ERASMUS,
120 (gradivo
razdeljeno na stojnici
na dogodku, ki ga v
zamejstvu organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )
Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 300
(UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

Število prejemnikov ebrošure: 226
Ker je brošura
objavljena tudi na
spletu, je dejanskih
bralcev brošure več.
(UP FHŠ: /, UP FM:
200, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: /, UP FTŠ
Turistica:/ UP
FVZ:21)
Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 136
SLOVIK (organizrator)
je sejem v Trstu (oz.
Gorici) odpovedal.
(UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: /, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

IAM: , )
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

2. PROMOCIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti
znanstvene produkcije
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Število udeležencev
skupaj: cca. 2500

Število udeležencev:
cca. 3000

Realizirano

(UP FHŠ: 1500, UP
FM: /, UP FAMNIT:
10, UP PEF: 100, UP
FTŠ – Turistica: 79,
UP FVZ: 479 (135 –
konferenca s področja
zdravstvenih ved, 204
– Slovenski dan
dietetike, 140 – 7
srečanj AD
SALUTEM), UP ZRS:
_40 na dogodek, UP
IAM: /)

(UP FHŠ: 1700, UP
FM: /, UP FAMNIT:
10, UP PEF:100, UP
FTŠ – Turistica: /, UP
FVZ: 140 (7 srečanja
AD SALUTEM), UP
ZRS: __50 na
dogodek, UP IAM:
120 (20 na manjših
dogodkih, 100 na
večjih dogodkih)

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 5
objav na
pomembnejše
dogodke
(UP FHŠ: 150, UP
FM: /, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 3, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: 5
(2 – dve konferenci, 1
– ciklus raziskovalnih
srečanj Ad Salutem, 2
– promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 80, UP IAM: /)
Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
65
(UP FHŠ: 36, UP FM:
/, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
1 (prispevek/oddaja
na RTV SLO glede
raziskovalnega dela
UP FVZ), UP ZRS:
10, UP IAM: /)

Skupaj udeležencev:
3240
UP FHŠ: 2000, UP
FM: 500, UP FAMNIT:
500, UP PEF:100, 7
znanstvenih
monografij, intervjuji
zaposlenimi, UP FTŠ
Turistica: /, FVZ: 140
(7 srečanja AD
SALUTEM)

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 6
objav na
pomembnejše
dogodke

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 6
objav na
pomembnejše
dogodke

(UP FHŠ: 200, UP
FM: /, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: 9
(7 – ciklus
raziskovalnih
predavanj Ad
Salutem, 2 –
promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 100, UP IAM: 6
(1 objava ob večjem
dogodku in 5 objav)

(UP FHŠ: 200, UP
FM: /, UP FAMNIT:
10, UP PEF: 5, UP
FTŠ – Turistica: /, UP
FVZ: 9 (7 – ciklus
raziskovalnih
predavanj Ad
Salutem, 2 –
promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 100, UP IAM: 6
(1 objava ob večjem
dogodku in 5 objav)

Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
70

Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
75

(UP FHŠ: 40, UP FM:
/, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
2, UP ZRS: 15, UP
IAM: 1
intervju/dosežek)

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti v

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012:

2013:

Delno realizirano.

- Število prejemnikov
e-predstavitve in

- Število prejemnikov
e-predstavitve in

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ime kazalnika
lokalnem okolju in
gospodarstvu

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

odzivov: v povprečju
cca. 1000 / obvestilo –
v odvisnosti od
področja

odzivov: v povprečju
cca. 1000 /obvestilo

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 150, UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 0, UP IAM: /)
- Št. objav v lokalnih
(55) in nacionalnih
medijih (38) o
rezultatih
raziskovanja: vse
skupaj - 103
(UP FHŠ: 10, UP FM:
/, UP FAMNIT: 4,2=6,
UP PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
6,1,=7, UP ZRS:
45,35=80, UP IAM: /)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev: (UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 0, UP IAM: /)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 2
(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 1 prek
Informatorja, UP PEF:
0, UP FTŠ – Turistica:
/, UP FVZ: /, UP ZRS:
0, UP IAM:1 prek
Informatorja)

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 150, UP
PEF: 750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 30, UP IAM:
100)
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
odzivov: nerealizirano
- Število objav v
lokalnih in nacionalnih
medijih o rezultatih
raziskovanja: delno
realizirano
- Noč obiskovalcev ni
bila organizirana.

- Št. objav v lokalnih
(86) in nacionalnih
medijih (79) o
rezultatih
raziskovanja: 190
(UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT: 5,3=8,
UP PEF: 10, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
6,1=7, UP ZRS:
55,45=100, UP IAM:
20,30=50)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev:
(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: 2, UP IAM:
skladno s cilji
dogodka)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 24
(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: -,
UP ZRS: 2, UP IAM:
20)

3. PROMOCIJA NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za uspešno izpeljavo
dogodka

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012:

2013:

Delno realizirano

- Število udeležencev:

- Število udeležencev:

Obrazložitev:

Dogodek v letu 2012
ni bil organiziran.

30

- Število udeležencev
je razvidno v poglavju
o mednarodnem
sodelovanju.

(UP FHŠ: 3, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: , UP IAM: , )
- Število medijskih
objav o dogodku: (UP FHŠ: 5, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –

(UP FHŠ: 5, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: 7 (gostujoči
predavatelji), UP FVZ:
2 (gostujoča
predavatelja; dogodek
organiziran na ravni
univerze), UP ZRS: ,
UP IAM: , )

- Število medijskih
objav o dogodku: vse
članice so svoje
dogodke objavile na
svojih spletnih straneh
ter na družabnem
portalu FB

- Število medijskih
objav o dogodku: 5

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /, UP IAM: /)

Povečanje
prepoznavnosti UP na
področju
mednarodnega
sodelovanja
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
(UP FHŠ: 7, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 4, UP FTŠ –
Turistica: 1, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: /, UP IAM: /)

2012:

2013:

Realizirano

- Št. študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 250

- Št. študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 300

- Št. študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na sejmih

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 40, UP FTŠ –
Turistica: 1, UP FVZ:
120 (dogodek, ki ga
organizira
S.L.O.V.I.K), UP ZRS:
, UP IAM: , )

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 50, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

- Število medijskih
objav o dosežkih: 30
(UP FHŠ: 10, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
1 (I PRO-ACTE
2012), UP ZRS: /, UP
IAM: /)

Obrazložitev: podatek
je razviden v poglavju
o mednarodnem
sodelovanju
- Število medijskih
objav o dosežkih:
najmanj 20

- Število medijskih
objav o dosežkih:
(UP FHŠ: 12, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
2 (izmenjava na
Norveškem, IP PROACTE 2013), UP
ZRS: /, UP IAM: /)

4. PROMOCIJA NA PODROČJU UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocije umetnosti
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012:

2013:

Realizirano

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP

(UP FHŠ: 200, UP
FM: /, UP FAMNIT: ,
UP PEF: 180, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
, UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )

(UP FHŠ: 250, UP
FM: /, UP FAMNIT: ,
UP PEF: 200, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
, UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP in
članicah: cca. 50/
dogodek, večji
dogodki pa do 200
ljudi/dogodek

- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:
90 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:
120 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

(UP FHŠ: 50, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 3, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

(UP FHŠ: 55, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 8, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:
180 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strani UP in/ali članic
na dogodek)
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5. PROMOCIJA NA RAVNI UP
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
KC1: Podpora
vodstvu in članicam
pri uspešnem
komuniciranju znotraj
in izven UP

Ime kazalnika
Strateško usmerjanje
promocije UP in članic

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012:

2013:

Delno realizirano

Št. dokumentov
»Standardi
komunikacije UP«: 0

Št. dokumentov
»Standardi
komunikacije UP«: 1

Obrazložitev:

Št. dokumentov
»Strategija
komuniciranja UP«: 1
(neuporaben)

Št. dokumentov
»Strategija
komuniciranja UP«: 1

V pripravi so
dokumenti: Standardi
komunikacije UP,
Strategija
komuniciranja UP,

Št. dokumentov »Letni
načrt komunikacijskih
aktivnosti« s
finančnim
ovrednotenjem: 1

Letni načrt
komunikacijskih
aktivnosti« s
finančnim
ovrednotenjem: 1

Ažuriranje in skrb za
kakovostno spletno
stran UP; vnos vsebin
v ITA jeziku, sprotne
dopolnitve v ANG
jeziku

Ažuriranje in skrb za
kakovostno spletno
stran UP; v pripravi je
postavitev vsebin v
ITA jeziku, sprotne
dopolnitve v ANG
jeziku

Št. dokumentov »Letni
načrt komunikacijskih
aktivnosti« s
finančnim
ovrednotenjem: 0
Vzpostavitev
kvalitetne in ažurne
spletne strani UP

Vzpostavljenih je več
spletnih podstrani:
poletna šola Komen,
KC UP, vpis.upr.si
Aktivna vključitev
promocijske skupine v
dejavnosti interne
komunikacije na ravni
UP in članic

2012:

2013:

Delno realizirano

Št. dokumentov
»Metodologija
merjenja uspešnosti
promocijskih
aktivnosti UP«: 0

Št. dokumentov
»Metodologija
merjenja uspešnosti
promocijskih
aktivnosti UP«: 1

Obrazložitev:

Št. dokumentov
»Pravilnik delovanja
promocijske skupine«:
0

Št. dokumentov
»Pravilnik delovanja
promocijske skupine«:
1

Zaradi
spremenjenega in
načina delovanja
promocijske skupine
je ugotovljeno, da
predlagana
dokumenta ni bilo
potrebno sprejeti.

Število ključnih
dogodkov/sporočil
interni javnosti z
vključeno promocijsko
skupino: 30

Število ključnih
dogodkov/sporočil
interni javnosti z
vključeno promocijsko
skupino: 40

Število ključnih
dogodkov/sporočil
interni javnosti z
vključeno promocijsko
skupino: 180
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7.8 SKUPNE UPRAVNE NALOGE
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model z asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Urejen notranji nadzor
na UP

Upravljanje s tveganji
na UP

Urejeno evidentiranje
posrednih stroškov

Ime kazalnika
Notranji nadzor UP

Tveganja poslovanja
UP

Upravljanje in nadzor
posrednih stroškov

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Urejen notranji nadzor
na UP

Nadaljnjo
zagotavljanje
učinkovitega
notranjega nadzor na
UP

Delno realizirano

Izjava o oceni
notranjega nadzora
javnih financ UP na
tistih področjih,kjer je
verjetnost nastanka
tveganja velika in
posledice pomembne;
opisna ocena

Izboljšanje opisnih
ocen v izjavi o oceni
notranjega nadzora
javnih financ

Delno realizirano

Postopkovno
evidentiranje
posrednih stroškov ni
poenoteno

Poenoten sistem
evidentiranja
posrednih stroškov

Delno realizirano.

Obrazložitev:
3 strokovne komisije
od 15-ih niso oddale
poročila.

Obrazložitev:
Predlog strokovne
komisije o poenotenju
po članicah in
rektoratu še ni
sprejet.

Obrazložitev:
Nekatere članice so
pripravile sodila za
razmejevanje
stroškov, nekateri so v
zaključni fazi priprave.

Urejeno finančno
računovodsko
spremljanje
znanstveno
raziskovalne
dejavnosti

Finančno računovodsko podprta
znanstvenoraziskovalna
dejavnost

2012: Priprava
priročnika za finančno
upravljanje projektov

2013: Uvedba ključnih
procesov za izvedbo
projektov

Nerealizirano

Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Oblikovanje skupnih
služb na ravni
univerze

Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

Nova organizacijska
struktura univerze, I
faza predvideva
reorganizacijo na
področju:

Delno realizirano

- finančnoračunovodskega
poslovanja,
- raziskovalne
dejavnosti.

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih

Število izobraževanj
na zaposlenega na
UP

144 (pridobivanje
formalne izobrazbe)

140 (pridobivanje
formalne izobrazbe)

Obrazložitev: V letu
2013 je bila
načrtovana
reorganizacija skupnih
služb, med drugim
tudi skupne službe za
raziskovalno
dejavnost. Ker do
realizacije
vzpostavitve skupne
projektne pisarne ni
prišlo ostaja cilj
nerealiziran.

Obrazložitev:
Sprejet je bil nov Akt o
sistemizaciji in
organizaciji delovnih
mest na UP ter
spremenjena Pravila o
notranji
organiziranosti, ki
dajejo pravno podlago
za reorganizacijo
strokovnih služb na
področju finančno
računovodskega
poslovanja,zaradi
zaključka leta se
prerazporeditve
zaposlenih niso
izvedle.
Delno realizirano
Obrazložitev:
V letu 2013 je bilo 104
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
oseb vključenih v
pridobivanje formalne
izobrazbe.
Zaradi ukrepov ZUJF,
ki ne dovoljuje več
sofinanciranja
izobraževanja
zaposlenim, se manj
zaposlenih odloča za
nadaljevanje študija.
V letu 2013 so bila
izvedena tudi
usposabljanja iz
varstva pri delu in
požarne varnosti.

UPRAVNE NALOGE NOTRANJEGA NADZORA (UPRAVLJANJE S TVEGANJI, NOTRANJE
KONTROLE TER NOTRANJI NADZOR)
Splošni namen notranjega nadzora je, na podlagi neodvisnega presojanja vseh vidikov delovanja UP,
poslovodstvu zagotoviti ustrezne spoznavne podlage za uresničevanje njegove kontrolne naloge.
Glede na posamezna področja delovanja notranjega nadzora so iz splošnega namena notranjega
nadzora izpeljani naslednji specifični nameni in sicer presojanje in poročanje poslovodstvu na
področju:
- zakonitosti delovanja (skladno z zakoni in drugimi predpisi),
- organizacijski disciplini (skladnosti internih navodil in nalogi poslovodstva),
- učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja,
- učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema,
- resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
Cilj

Realizacija v letu 2013 z obrazložitvijo razlik

Z JN izbrati zunanjo revizorsko hišo, ki bo za UP opravila notranjo
revizijo poslovanja za leto 2011 in za leto 2012

Realizirano

Imenovanje delovnih skupin po posameznih poslovnih področjih na
podlagi načrta nadzora za leto 2013

Realizirano

Zagotovitev upravljanja s tveganji na UP ter dosledno izvajanje Načrta
integritete, ki ga je UP sprejela v letu 2012

Delno realizirano
Obrazložitev:
Realizirano na določenih področjih.

Izvedba postopkov notranjih kontrol za povečanje učinkovitosti
spoštovanja izvajanja internih aktov UP

Realizirano
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7.9 NACIONALNO POMEBNE NALOGE
7.9.1 VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA
Prijavno-sprejemni postopek v prvem in drugem prijavnem roku za študijsko leto 2013/2014 za vpis
slovenskih državljanov in državljanov držav članic Evropske unije v 1. letnik študijskih programov 1.
stopnje na UP je skladno z obstoječim pooblastilom izvedla Visokošolska prijavno-informacijska
služba Univerze v Ljubljani - VPIS UL. Prijavno-sprejemne postopke v 3. prijavnem roku so izvedle
pedagoške članice UP.
V letu 2013 so se v okviru Sektorja za izobraževanje UP izvajale splošne naloge službe s področja
dela službe in prijavno-sprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih
državljanov (izven Evropske unije) v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje na UP.
Prav tako je Sektor za izobraževanje UP pedagoškim članicam nudil potrebno strokovno podporo in
skrbel za informiranje kandidatov glede splošnih zadev, vezanih na prijavno-sprejemne postopke in
vpis v študijske programe Univerze na Primorskem.
V decembru 2013 je UP ustanovila lastno Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UP (VPIS UP),
ki s pričetkom prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijskem letu 2014/2015 samostojno
prevzema prijavno-sprejemni postopek v prvem in drugem prijavnem roku za vpis slovenskih
državljanov in državljanov držav članic Evropske unije v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje UP.
Vzpostavljena VPIS UP bo tako skrbela za vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske
programe 1. stopnje Univerze na Primorskem, izvajala postopke priznavanja tujega izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji na Univerzi na Primorskem, sodelovala s svetovalnimi
službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov,informirala in svetovala kandidatom za vpis,
sodelovala pri informativnih dnevih in izdelovala različne analize in statistična poročila.
Služba še naprej deluje znotraj Sektorja za izobraževanje UP in ima zagotovljene prostore za
nemoteno delovanje in je dostopna kandidatom.
Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Spremljanje prijavnosprejemnega
postopka za vpis
2013/2014

Ime kazalnika

Vpis UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Prijavno-sprejemne
postopke za vpis
kandidatov v 1. letnik
dodiplomskih
študijskih programov
UP izvaja VPIS UL

Aktivno spremljanje
prijavno-sprejemnega
postopka za študijsko
leto 2013/14 v
sodelovanju v z VPIS
UL.

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Vzpostavljena
samostojna VPIS UP.
Izvedba prijavnosprejemnega
postopka kandidatov
za vpis v študijskem
letu 2014/2015.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Prijavno-sprejemni postopek v prvem in drugem prijavnem roku za študijsko leto 2013/2014 (kot tudi
za vsa pretekla študijska leta od ustanovitve UP dalje) za vpis slovenskih državljanov in državljanov
držav članic Evropske unije v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje na UP, je skladno z obstoječim
pooblastilom izvedla Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani - VPIS UL.
UP si je nenehno prizadevala za vzpostavitev lastne visokošolske prijavno-informacijske službe, s
čimer bi se lahko še bolj približala kandidatom za vpis v lastne študijske programe.
Z vzpostavitvijo lastne VPIS UP ob koncu leta 2013 in prevzemom vseh prijavno-sprejemnih
postopkov si tako UP zagotavlja neposredne stike s kandidati, ki si želijo vpisati na univerzo. Na
takšen način se vzpostavlja tudi boljši pregled nad kandidati, prav tako pa omogoča lažje sodelovanje
že v času njihovega prijavno-sprejemnega postopka. Ob enem pa bo UP preko VPIS UP in
neposrednega stika s kandidati dobivala tudi neposredne povratne informacije o poteku prijavno-
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sprejemnih postopkov, ki bodo temelj za izboljševanje samih postopkov in pripravo ukrepov za
povečanje vpisa v študijske programe univerze.

7.9.2 SKRB ZA SLOVENŠČINO
Ena od prednostnih nalog skrbi za slovenščino je pripraviti in izvesti programe slovenščine kot
drugega/tujega jezika, saj se z migracijskimi procesi veča zanimanje za učenje slovenščine kot
drugega/tujega jezika tako med tujimi študenti (dodiplomski, podiplomskimi) kot tudi med dijaki tujci,
tujimi raziskovalci, poslovneži itd. Slovencem po svetu in zamejstvu želimo nuditi možnost
revitalizacije slovenskega jezika in kulture. S tečaji slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika jim
želimo omogočiti čim kvalitetnejše pridobivanje in utrjevanje jezikovne zmožnosti, kar bo osnova za
samozavestno in učinkovito vključevanje v različne sporazumevalne situacije. S takimi programi ne
skrbimo le za ohranjanje in izboljšanje slovenščine v zamejstvu in po svetu, temveč tudi poskrbimo za
promocijo učenja slovenščine tako doma kot v tujini.
Področja dela Centra za slovenski jezik in kulturo na UP FHŠ so organizacija celoletnih tečajev in
krajših tečajev slovenskega jezika za tuje študente in študente na izmenjavi, organizacija Poletnih
tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, koordinacija
študentske prakse – individualna pomoč študentov slovenistike dijakom tujcem in študentom na
izmenjavi pri usvajanju slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika, izvajanje izpitov iz slovenščine
kot drugega jezika za tuje študente Univerze na Primorskem, ki jih študenti potrebujejo za zaključek
študija na UP.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Razvijati nove oblike
posredovanja znanja

Poletni tečaji
slovenskega jezika na
slovenski Obali
»HALO, TUKAJ
SLOVENSKI
MEDITERAN!«

43 udeležencev 20.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali

38 udeležencev 20.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali

Realizirano

Dosegati odličnost pri
posredovanju znanja
znotraj
vseživljenjskega
učenja

Erasmus intenzivni
tečaj slovenskega
jezika (EILC) za
študente na izmenjavi
Erasmus po programu
Vseživljenjsko učenje

36 študentov Erasmus
(zimski, letni
semester)

18 študentov Erasmus
(samo zimski
semester)

Nerealizirano

Dosegati odličnost v
učenju in poučevanju
v prostoru stika etnij,
jezikov in kultur

Lektorat slovenščine
kot drugi/tretji jezik
tipa C

5 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov

2 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov

Realizirano

Tečaj in izpit iz znanja
slovenščine kot tujega
jezika za študente UP
brez slovenskega
državljanstva

8 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

10 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

Realizirano

2 študenta, ki sta
opravljala izpit iz
znanja slovenščine
kot tujega jezika

10 študentov, ki
opravljajo izpit iz
znanja slovenščine
kot tujega jezika

Obrazložitev: V letu
2013 je CSJK UP bil
uvrščen na čakalno
listo na razpisu
CMEPIUS-a in
Erasmus-sredstev
tako ni dobil

Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Razvoj Centra za
slovenski jezik in

Ime kazalnika
Izvedba predavanj in
delavnic v okviru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Projekt
Razsvetljenstvo

139 dijakov drugega
letnika Gimnazije

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra
v širši regiji

projekta
Razsvetljenstvo

Spodbujati študente in
diplomante k
sodelovanju z lokalno
skupnostjo

Dodatna učna pomoč
dijakom tujcem
koprskih srednjih šol
in študentov UP brez
slovenskega
državljanstva v
sodelovanju z drugimi
članicami UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
Koper

5 študentk
slovenistike na UP
FHŠ je nudilo dodatno
učno pomoč 20
dijakom tujcem na
Srednji tehniški šoli
Koper

2 študentki
slovenistike bosta
nudili dodatno pomoč
dijakom tujcem in/ali
študentom UP brez
slovenskega
državljanstva
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Obrazložitev:
beležimo manjše
število študentov
Slovenistike, ki so se
odločile za tovrstno
obliko študijske
prakse
Realizirano

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Center za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ je v letu 2013 doživel bistveno redukcijo finančnih
sredstev na nacionalni ravni.
Za delovanje Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ je bila v letu 2013 pomembna ukinitev
financiranja intenzivnih tečajev slovenščine za študente ERASMUS /EILC/, ko je v skladu s Sklepom
CMEPIUS-a o izboru izvajalcev Erasmus-tečajev slovenščine v letu 2013 bil Center za slovenski jezik
in kulturo UP FHŠ uvrščen na 10. mesto v čakalni listi kandidatov. Ne glede na pritožbo UP in UL, je
odločba CMEPIUS-a ostala nespremenjena, kar je pomenilo ukinitev sredstev za izvedbo tovrstnih
dejavnosti.
Nastali primanjkljaj v izvedbeni dejavnosti centra smo poskušali nadomestiti z uvedbo semestrskih
tečajev slovenščine kot tujega jezika, ki jih je UP FHŠ ponudila kot zunanje izbirni predmet vsem
članicam UP, ki imajo redno vpisane tuje študente. Zato je center v študijskem letu 2013/2014 izvedel
2 tečaja slovenščine za študente tujce – začetnega in nadaljevalnega, ki ga je obiskovalo skupaj 25
tujih študentov UP z različnih fakultet (FAMNIT, FZV, UP FTŠ, UP FHŠ).
Druga redukcija sredstev na nacionalni ravni je vezana na ukinitev štipendij za izvajanja Poletne šole
slovenskega jezika. V letu 2013 nam je uspelo pridobiti samo sredstva na podlagi odločbe Urada za
Slovence v svetu, v obliki enkratnega financiranja. V primeru nekontinuiranega financiranja nacionalno
pomembnih nalog Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ je delovanje le-tega dolgoročno
ogroženo in odvisno od tržnega učinka siceršnjih dejavnosti in morebitnem načrtovanju novih tržnih in
promocijskih dejavnosti (nova spletna stran, videopromocija).

7.9.3 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj 4:Dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Sodelovanje v
nacionalnem sistemu
in postopkih
subvencioniranja
nastanitve študentov

Število postopkov
nastanitve

2012: Izvedba
postopkov razpisa in
nastanitve študentov
(v študentskih
domovih, v dijaških
domovih, za bivanje
pri zasebnikih, v
zasebnih študentskih
domovih) za vse
študente, ki podajo
vloge in izpolnjujejo
pogoje

2013: Izvedba
postopkov razpisa in
nastanitve študentov
(v študentskih
domovih, v dijaških
domovih, za bivanje
pri zasebnikih, v
zasebnih študentskih
domovih) za vse
študente, ki podajo
vloge in izpolnjujejo
pogoje

Realizirano

Ustrezno financiranje
pisarne za študentske

Sredstva za
financiranje pisarne

2012: Zmanjšan
obseg sredstev -

2013: Dodelitev
sredstev za nemoteno

Nerealizirano
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
za študentske
domove

domove

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
priznavanje zgolj
nastanitev v
študentskih domovih
za tekoče izvajanje
nalog pisarne za
študentske domove

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
delovanje priznavanje
nastanitvenih
študentov skladno s
pravilnikom in v njem
določenih nalog
pisarne
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Obrazložitev:
Kljub številnim
pozivom in dopisom
(UP in UP ŠD)
resornemu ministrstvu
financiranje še ni
urejeno, saj MIZŠ ne
financira nastanitev
pri zasebnikih –
financira se iz tržne
dejavnosti UP ŠD.

Tabela 36: Kazalniki za dejavnost študentskih domov
Ocena za študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto 2012/2013

Kazalnik

Realizacija v študijskem
letu 2013/2014

Število študentov, za katere
se ugotavlja izpolnjevanje
pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja

1709

1800

1768 - delno realizirano
prejetih je bilo nekaj manj
prošenj od načrtovanih

Število študentov, za katere
se ponovno (na podlagi
pritožbe) ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril
za subvencioniranje bivanja

0

0

0 – ni bilo pritožb

Število tujih študentov v
javnih študentskih domovih,
na krajših izmenjavah v RS

4

4

Nerealizirano
Obrazložitev:
Pri nastanjevanju študentov
je ob uspehu, materialnem
stanju, oddaljenosti študenta
upoštevana tudi zakonska
obveza slovenskega
državljanstva, zato so v javnih
ŠD nastanjeni predvsem
slovenski študentje. Tujim
študentom so skladno s
pogodbo zagotovljena mesta
v ŠD le v primeru, ko so
ležišča v javnih domovih še
prosta in sicer prednostno se
zagotavlja bivanje študentom
Cepusovega programa.
Zaradi navedenega so bili tuji
študenti nastanjeni v dijaških
domovih in pri zasebnikih.

Število tujih študentov v
0
javnih študentskih domovih, ki
so redno vpisani na
dodiplomski študij

0

0
Obrazložitev:
Glej obrazložitev za kazalnik
Število tujih študentov v
javnih študentskih domovih,
na krajših izmenjavah v RS v
predhodni vrstici.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
UP ŠD so v okviru nalog »pisarne« skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med MIZŠ in UP ŠD
izvedli vse naloge in postopke, ki so glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja študentov na študentskih ležiščih v Študentskem domu v Kopru, ŠD v
Portorožu, v Dijaškem domu v Kopru, v Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici, v zasebnem domu in pri
zasebnikih s subvencijo po vsej Primorski. V tem obdobju so bili:
‐
izpeljani postopki priprave podatkov za objavo nacionalnega razpisa za študente, ki kandidirajo za
študentska ležišča (priprava ustreznih sklepov o številu ležišč, potrjenih na pristojnih organih, ki so

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

115

podlaga priprave javnega razpisa o kapacitetah v naslednjem študijskem letu) ter skupna objava
javnega razpisa za študente.
‐
pisarna je sprejemala vloge študentov in vodila postopke pridobivanja podatkov po uradni
dolžnosti iz javnih evidenc za 975 študentov novincev in 769 študentov, ki podaljšujejo bivanje in
24 izjemnih vlog, in sicer podatke glede njihovega uspeha, statusa, vrste vpisa, letnika, izjemnih
dosežkih študentov na učnem – študijskem področju, glede materialnega stanja vseh študentov
(novinci, podaljševalci), glede izjemnih socialnih, zdravstvenih in drugih težav študentov, glede
oddaljenosti kraja stalnega prebivališča študenta do kraja študija in podatke glede številnih drugih
evidenc z namenom pridobitve in obdelave podatkov ter določitve prednostnega seznama. Ob teh
podatkih je pisarna pridobivala nekaj podatkov tudi glede zdravstvenega zavarovanja študenta,
posameznih članov njihovih družin in podatke o tem, da študent ni zaposlen oziroma iskalec
zaposlitve.
‐
po pridobitvi navedenih podatkov je sledilo najprej obdelovanje vseh pridobljenih podatkov v dosje
študenta - računalniška obdelava z vnosom vseh podatkov posameznega študenta in izpeljava
točkovanja, določitev evidenc prosilcev: novinec, podaljševalec, študentov po posameznih
fakultetah, študentov po kraju študija (Koper, Izola, Portorož, Nova Gorica), po posameznih
domovih, razvrščanje študentov po željah namestitve, po možnostih razvrstitve itd.
‐
postopku izpeljave pridobivanja in obdelave podatkov je sledila priprava in izdaja odločbe vsem
študentom o izpolnjevanju pravice bivanja za sprejem in podaljšanja bivanja, priprava
prednostnega seznama za sprejem in podaljšanje ter sprotno razvrščanje študentov na
prednostno listo in iz nje za 975 novincev in 769 podaljševalcev.
‐
na podlagi točk so bili študentom izdani sklepi o napotitvi k vselitvi (1313 sklepov). Pisarna je
pripravila sezname študentov/tk s pravico do študentskega ležišča v dijaških, študentskih domovih
in pri zasebnikih, sezname študentov, ki so napoteni v domove (v Študentski dom Koper, v
Študentski dom Portorož, v Dijaški dom Koper, v Dijaški dom Izola, v Dijaški dom Portorož (PTIC),
v Dijaški dom Nova Gorica, v Zasebni dom Jadro in Dom Železničarjev in k zasebnikom) in
usklajevala z dijaškimi domovi za 360 ležišč glede nameščanja in razvrščanja študentov.
‐
sledila je obdelava podatkov študentov s sklenjeno pogodbo o namestitvi, prijava začasnega
bivališča in sprotno preverjanje statusa študenta okrog upravičenosti do študentskega ležišča za
vseh 1768 študentov.
‐
ob tem je pisarna sprotno vodila evidence o izseljenih, preseljenih, nameščenih študentih
(novincih in podaljševalcih) v domovih zaradi vodenja evidence prostih in zasedenih mest v javnih
in zasebnih študentskih, dijaških ležiščih in pri zasebnikih s subvencijo na dan 10. in dan 20. v
tekočem mesecu za vseh 1313 študentov.
‐
pisarna je vodila tudi evidenco stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledovala bivalne
kapacitete in pripravljala sezname, kot osnovo, na podlagi katerih je bil izdan sklep o izboru
zasebnikom.
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz ZUP-a in upravnega spora in izvajajo določila 26. člena
pravilnika. UP ŠD, Rektor UP, Svet UP ŠD in Študentski svet stanovalcev UP ŠD so že ob pripravi in
podpisu Sklepa ministra MIZŠ o merilih za plačilo pisarn za študentske domove in pogodbe za leto
2010 opozarjali, da dejavnost pisarne zahteva bistveno večji finančni, organizacijski, kadrovski vložek
od priznanega. Priznani strošek dela s strani MIZŠ je po oceni UP ŠD popolnoma fiktiven in ne sloni
na dejanskih izračunih, dejstvih, dokazih (npr. številu obravnavanih in rešenih vlog na zaposlenega),
kar je seveda najmanj sporno z vidika porabe javnih sredstev, saj gre za vprašljivost upoštevanja
načela gospodarnosti, in transparentnosti porabe sredstev. MIZŠ namreč pisarni že nekaj let – brez
obrazložitve in v nasprotju s predpisi, ne priznava nikakršnih stroškov za namestitve študentov pri
zasebnikih. Študentski domovi Univerze na Primorskem primanjkljaj krijejo že več let iz lastnih –
tržnih sredstev, ki bi jih sicer skladno z Letnim programom dela nujno potrebovali za ureditev dodatnih
vzdrževalnih del in dviga nizkega bivalnega standarda študentov. Prav zato je bil MIZŠ večkrat
posredovan poziv, da pri pripravi Sklepa o merilih za plačilo pisarn za študentske domove v novem
študijskem letu upoštevajo naslednji nedvoumni dejstvi:
‐
izhodišče za izračun višine sredstev sofinanciranja je razpis MIZŠ za sprejem in podaljšanje
bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih v tekočem
študijskem letu oziroma v njem razpisano število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja
študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za tekoče študijsko
leto, ki je osnova dejavnosti pisarne,
‐
merila naj upoštevajo tudi specifične posebnosti in različnosti problematik nastanitvenih možnosti
posameznih Visokošolskih središč; UP ŠD ima v javnih študentskih domovih trikrat manj
zmogljivosti v primerjavi z ležišči pri zasebnih najemodajalcih s subvencijo (torej razmerje 1:3 v
korist zasebnih nastanitev; v ŠD UL obratno razmerje – torej 4:1; v ŠD UM pa razmerje kar 23:1 v
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korist javnih nastanitev) hkrati pa na podlagi dogovora iz let 2007 in 2008 skrbijo še za nastanitev
študentov visokošolskih središč v Novi Gorici v okviru razpisa MIZŠ.
Kljub financiranju pisarne v neskladju s predpis s strani MIZŠ so bile vse naloge »pisarne« s strani
UP ŠD izvedene pravočasno in učinkovito; stroški dela pisarne so se delno (celoten strošek
nameščanja študentov pri zasebnikih) pokrivali iz tržne dejavnosti.
Tabela 37: Financiranje dejavnosti pisarne za ŠD
Financiranje dejavnosti
pisarne za ŠD
ŠD LJUBLJANA
ŠD MARIBOR
UP ŠTUDENTSKI DOMOVI

Število študentov v ŠD in pri zasebnikih

Procent financiranja dejavnosti pisarne za
ŠD

7459+1000=8459

88%

2799

100%

226+730=956

23,6%

Zaradi financiranja pisarne s strani MIZŠ, ki poteka že več let zaporedoma v nasprotju s predpisi, se
UP ŠD soočajo z negativnim rezultatom iz naslova javne službe, ki ga pokrivajo iz tržne dejavnosti
članice. Iz tabele 14. je razviden del sofinanciranja dejavnosti pisarn vseh treh visokošolskih središčih
s strani MIZS.
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7.10 DEJAVNOST UNIVERZITETNEGA KARIERNEGA CENTRA
Univerzitetni karierni center preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja
predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri
študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j.
povečanju zaposljivosti diplomantov UP.
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:
dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na
univerzi. Zavedamo se nujnosti zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med
srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.
študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev
kompetenc usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela. Deležnikom so
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja
dodatnih znanj in veščin. Slednje se bodo sistematično beležile v posameznikov kompetenčni
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija v obliki dodatka k že obstoječi prilogi k
diplomi.
zaposlenim na univerzi in širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in
diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik
izobraževanj in usposabljanj ter pripravi tržnih analiz.
Stiki z gospodarstvom so za univerzo zelo pomembni zaradi zagotavljanja ažurnih informacij po
potrebah po določenih profilih kadrov, s katerimi se lahko univerza skozi posodobitve študijskih
programov prilagaja potrebam na trgu dela, prav tako pa lahko skladno s temi potrebami razvija nove
sodobne študijske programe.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ime kazalnika
Svetovanje študentom

Izdelan kompetenčni
portfolio za študente
UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Izvedeno svetovanje v
okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
(število svetovanj: 30)
dela

Izvedeno svetovanje
za študente UP
usmerjeno v
pridobivanje dodatnih
kompetenc v času
študija preko VŽU,
(število svetovanj: 50)

Realizirano

Gradivo, pripravljeno
v okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Oblikovan
kompetenčni portfolio
za študente UP.

Delno realizirano

Zapis kompetenc,
pridobljenih v okviru
ponudbe VŽU na UP
in drugih možnosti
(npr. tutorstvo, idr.) v
prilogi k diplomi, in s
tem omogočen
transparenten pregled
vseh študentovih
aktivnosti v času
študija.

Pripravljeni predlogi
za dopolnitev internih
aktov.

Obrazložitev:
Opravili smo več kot
125 svetovanj.

Obrazložitev:

V prvi polovici leta
2014, bo urejeno
podporno okolje za
implementacijo
kompetenčnega
portfolija.

Pripravljeno podporno
okolje za njegovo
implementacijo.
Vzpostavitev službe
za karierno orientacijo
na UP

Projekt Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Vzpostavljena služba
za karierno orientacijo
na UP in pogoji za
delovanje
univerzitetnega
kariernega centra.

Realizirano
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ime kazalnika
Analiza anket o
zadovoljstvu
delodajalcev glede
ustreznosti
kompetenc
diplomatov UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

/

Izvedena analiza
anketiranja
delodajalcev o
ustreznosti
kompetencah
diplomantov
(vključenih vsaj 30
delodajalcev)

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Vključenih 43
delodajalcev.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
V letu 2013 je UP realizirala vse zastavljene cilje na področju dejavnosti kariernega centra. V mesecu
juniju smo uspešno zaključili projekt »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg«, ki
je potekal od 01. 09. 2010 do 30. 06. 2013. UP je izvedla v navedenem obdobju izvedla več kot 70
brezplačnih dogodkov in izobraževanj ter vključila več kot 1500 študentov in diplomantov ter več kot
60 delodajalcev. Organizirani obiski v delovna okolja ter predstavitve podjetij, so študentom omogočili
vzpostavitev stika s potencialnimi delodajalci ter jih seznanjali z možnostjo vključitve v posamezne
projekte oziroma manjše raziskave. Tesno sodelovanje z ALUMNI klubi na članicah UP, poslovnimi
partnerji s področja kariernega svetovanja in podjetji iz gospodarstva so pripomogli k povečanju
zaposljivosti diplomantov. Na okroglih mizah, delavnicah in seminarjih so delodajalci in usposobljeni
svetovalci seznanjali sodelujoče s primeri dobrih praks o pomembnosti: načrtovanja kariere,
poznavanja poklicnih interesov in ciljev, ocenjevanja lastne konkurenčnosti na trgu dela, javnega
nastopanja ter inovativnosti in kreativnosti. S strokovnjaki s področja kariernega načrtovanja,
coachinga in zaposlovanja smo pripravili tudi priročnik za študente: Naložba v prihodnost – karierno
načrtovanje in svetovanje.
Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje in jih tudi nadgradili z uspešno prijavo na Javni
razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
v letih 2013-2015, v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC), ki bo omogočal
nadaljnjo kontinuirano dejavnost na področju vseživljenjske karierne orientacije.
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7.11 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.11.1 UNIVERZITETNI ŠPORT
Za spremljanje in evalvacijo realizacije programov s področja športa ter razvoj te dejavnosti skrbi
Center za šport UP (CŠ UP). Center za šport UP (CŠ UP) je organizacijska enota UP, ki je bila
predvidena, da v povezavi z drugimi akterji obštudijskih dejavnosti skrbi za:
zagotavljanje in usklajevanje športnih vsebin in aktivnosti,
zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za izvedbo programa univerzitetnega športa,
usklajevanje tekmovanj in športnih prireditev v okviru univerze,
organiziranje oblik sodelovanj z univerzami v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru,
stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev športnih programov,
ustrezno izbiro in kadrovanje študentov in študentk za univerzitetne ekipe in marketinško
dejavnost,
izdelavo skupnih strokovnih poročil,
raziskovalno dejavnost na področju športa,
marketinško, informacijsko in promocijsko dejavnost,
načrtovanje športne infrastrukture za potrebe univerzitetnega športa.
V študijskem letu 2012/2013 so v okviru športnih aktivnosti nadaljevala izvajanja izbirnih predmetov s
področja športa in rekreacije, ki so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami. Nosilka izbirnih predmetov
s področja športa in rekreacije je UP Pedagoška fakulteta.
Za študente in študentke Univerze na Primorskem je v okviru obštudijskih dejavnosti programe športa
redna rekreativna dejavnost (odbojka, košarka, badminton in futsal), univerzitetna liga (košarka,
odbojka in futsal), družabno športne prireditve ČISTA DESETKA in priprave univerzitetne
reprezentance/te za udeležbo na državnih univerzitetnih prvenstvih (košarka, odbojka, futsal)) izvajala
izbrana ponudnica Univerzitetna športna zveza.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Dvig kakovosti
programa
univerzitetnega športa

Ime kazalnika
Delovanje CŠUP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
Vzpostavitev
pogojev za
delovanje Centra za
šport UP (CŠUP),
Priprava ustreznih
splošnih aktov za
nemoteno in
učinkovito delovanje
CŠUP,

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
Imenovanje
predstojnika CŠUP,
Zagotovitev
kadrovske strukture
CŠ UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Rektor ni imenoval
predstojnika.

Okrepitev
strokovnega kadra
za izvajanje
programa športa
Povečanje števila
študentov na
športnih aktivnostih

Povečati športne
kapacitete

Nadaljevanje
postopkov za
seznanjanje
študentov UP z
možnostjo izbire
izbirnih predmetov s
področja športa z
ECTS kreditnimi
točkami na vse
članice UP,

Izvedba izbirnih
predmetov športa na
vseh članicah UP in
večja udeležba
študentov na teh
izbirnih predmetih

Ohranitev obstoječih
vadbenih kapacitet
in pridobitev še

Večje število
aktivnih študentov

Delno realizirano
Obrazložitev:
- premalo vadbenih
kapacitet,
- omejena finančna
sredstva za najem,
- premalo strokovnega
kadra.
Delno realizirano
Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Sodelovanje s
slovenskimi
univerzami in
univerzami v tujini

Dogovor o
sodelovanju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
dodatnih vadbenih
prostorov za
izvajanje programov
športa,

Vzpostavitev
sodelovanja z
univerzami in s
podobnimi
univerzitetnimi
športnimi centri v
domovini in tujini

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
- premalo prostih
vadbenih kapacitet,
- omejena finančna
sredstva za najem in
plačilo strokovnega
kadra.

Sodelovanje z
drugimi univerzami
in drugimi akterji
obštudijskih
dejavnosti

Delno realizirano
Obrazložitev:
- omejena finančna
sredstva,
- sodelovanje z UKK
KOPER –FAMNIT.

Priprava in
usklajevanje
programov športnih
aktivnosti in Izvedba
športnih vsebin v
sodelovanju z UŠZP
in drugimi športnimi
klubi in društvi

Dolgoročni/strateški cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Aktivno športno
udejstvovanje
študentov UP in
sodelovanje na
športnem področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Ekipe za: veslanje,
jadranje, futsal,
košarko, rokomet,
odbojko, tenis

Sestava
univerzitetnih in
fakultetnih ekip za
sodelovanje na
različnih tekmovanjih
(univerzitetna liga,
državna in
mednarodna
prvenstva)

Sodelovati na
tekmovanjih

Delno realizirano

Čim boljši odziv
študentov na
ponujenih športnih
vsebinah

Motiviranje
študentov UP za
aktivno športno
udejstvovanje,

pridobiti čim več
študentov za
sestavo ekip fakultet
in univerze

Realizirano

Razpis in izvedba
lige ali turnirjev, na
katerih sodelujejo
srednješolske ekipe

Promocija UP skozi
šport

Delno realizirano

Izobraževanje
strokovnega kadra,
organiziranje tečajev
za pridobitev
nazivov vaditelj,
inštruktor, sodnik,
zapisnikar,…

Okrepitev
strokovnega in
sodniškega kadra iz
vrst študentov

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Sodelovanje na
državnem
univerzitetnem
prvenstvu.

Promocija ponujenih
športnih aktivnosti
za študente,

Obrazložitev:
Sestavljene so bile
ekipe za futsal-moški,
košarko-moški in
odbojko-ženske in
moški.

priprava letaka,
biltena, plakatov,
objava na spletni
strani o športnih
vsebinah
Pridobiti dijakebodoče študente za
vpis na UP

Usposobljen
strokovni kader za
vodenje športne
rekreacije,
badmintona,
nordijske hoje,
učitelja smučanja in
deskanja,

Obrazložitev:
Sodelovanje
srednješolske
košarkarske ekipe iz
Pirana v univerzitetni
ligi.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Omejena finančna
sredstva.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Sodelovanje in
dosežen dober
rezultat na
državnem prvenstvu
in drugih
tekmovanjih

Udeležba
univerzitetnih ekip
na tekmovanjih in
srečanjih,
sodelovanje na
državnem prvenstvu
v individualnih
športih in igrah z
žogo

Dober tekmovalni
dosežek

Realizirano

Izvedena veslaška
in jadralna regata,
Izvedeno
mednarodno športno
srečanje v športnih
igrah

Organizacija
mednarodnih
športnih srečanj,

Razpoznavnost UP v
mednarodnem
prostoru

Ime kazalnika

Usposobljen
sodniški kader

Obrazložitev:
Doseženi rezultati na
državnem
univerzitetnem
prvenstvu v okviru
možnosti.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Omejena finančna
sredstva.

Organizacija
mednarodne lige v
igrah z žogo v
prostoru Alpe Adria

7.11.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Interesne dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, določene v
letnem programu študentskega sveta univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Program
interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem je sestavni del programa dela Univerze na
Primorskem.
Poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem za leto 2013 je bil sprejeto na 11.
dopisni seji Študentskega sveta UP, 04. 02. 2014.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povezovanje in
sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Ime kazalnika
Skupinska srečanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Organizacija skupnih
srečanj in delovnih
vikendov

Večja informiranost
članov ŠS o
aktivnostih na ostalih
univerzah.

(Leto 2012)

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Izmenjava idej in
izkušenj, delovanje
ŠS na državnem
nivoju.
Informiranje in
usmerjanje študentov
skozi študijski proces

Predavanja, okrogle
mize

Informiranje in
svetovanje študentom
preko predavanj
(Leto 2012)

Smiselna izbira
izbirnih predmetov ter
vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja.

Realizirano

Izdelava informativnih
brošur, letakov ter
tematskih publikacij.
Izvedba športnih
aktivnosti

Športne prireditve

Organizacija prireditev
, tekmovanj: Izleti,
pohodi, športne igre
in tekmovanja med
študenti in
zaposlenimi na UP,
natečaji, ekskurzije

Vključevanje
študentov v športne
aktivnosti.

Delno realizirano

Druženje in
spoznavanje
študentov.

Pomanjkanje
finančnih sredstev,
nabava športnih
dresov, porazdelitev

Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(Leto 2012)

Spodbujanje
delovanja športnih
ekip.
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
letnihi sredstev med
ŠS pedagoških članic
UP.

Druženje ter
združevanje
študentov in
pedagoških delavcev.
Izvedba družabnih
aktivnosti

Razna srečanja

Organizacija prireditev
in predavanj: srečanja
s pedagoškimi
delavci, različna
družabna srečanja na
posameznih članicah.
(Leto 2012)

Vključevanje lokalne
skupnosti v študijski
proces v okviru
vseživljenjskega
učenja

Razni dogodki

Organizacija prireditev
in predavanj: okrogle
mize, delavnice,
seminarji, strokovne
ekskurzije, glasbene
prireditve v
sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi
(Leto 2012)

Večja povezanost
študentov.

Realizirano.

Izboljšanje
sodelovanja med
študenti in
pedagoškimi delavci
na posameznih
članicah.
Pridobivanje dodatnih
znanj.
Visoka udeležba
študentov.
Osveščenost
študentov UP o
aktualnih
problematikah.

Delno realizirano
Obrazložitev: nizka
udeležba študentov in
slaba zainteresiranost
študentov UP za
aktualno
problematiko.
Pomanjkanje
finančnih sredstev.

Seznanitev študentov
UP z dejavnostmi
lokalnih skupnosti in
obratno.
Možnost dodatna
izobraževanja.

7.11.3 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Poročilo interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih je bilo sprejeto na 1
korespondenčni seji Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD 14. 02. 2014.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj 4: Dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povezanost,
prepoznavnost,
sodelovanje študentov
stanovalcev

Ime kazalnika
Število izvedenih
aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
V letu 2012 so se
študenti imeli občasna
srečanja

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2013:

Realizirano

- Večja povezanost in
prepoznavnost
študentov stanovalcev
- Izboljšanje
sodelovanja med
študenti

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Število izvedenih
aktivnosti

V letu 2012 so se vsi
študenti zbrali 4 krat

2013: Boljša
obveščenost
stanovalcev, pretok
informacij, večje
število sestankov;

Realizirano

Opremljanje skupnih
prostorov

Uporabnost skupnih
prostorov ŠD

2012: Nizka uporaba
prostorov fitnesa,
pralnica le delno
opremljena

2013: Ureditev
prostorov ter več
ukvarjanja s športom,
zdravo življenje

Realizirano
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Izvedba ustvarjalnih
delavnic in
organizacija raznih
predavanj

Ime kazalnika
Število dogodkov v
sodelovanju z drugimi
članicami in drugimi
ŠD

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
2012 v letu 2012 so
študenti izvedli 2
dogodka

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
2013: Izvedba
večjega števila
razstav, potopisnih
predavanj ter
pridobivanje novih
znanj študentov
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano
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7.12 DRUGA DEJAVNOST
7.12.1 CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) v okviru svoje dejavnosti nudi podporo vsem
zainteresiranim uporabnikom znanja UP in zaposlenim na UP za povezovanje z okoljem, in sicer:
1. povezuje, promovira in koordinira dejavnosti obstoječih struktur za povezovanje UP z okoljem in
obratno;
2. vzpostavlja in spodbuja komuniciranje UP z okoljem ter skrbi za interakcijo in povečanje možnosti
absorpcije znanja in kompetenc UP s strani zainteresiranih uporabnikov;
3. organizira in izvaja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti s ciljem povezovanja okolja
z UP in obratno;
4. spodbuja in pospešuje komercializacijo znanja in kompetenc UP.
Dejavnost CRPZ UP je:
1. Informiranje zainteresiranih uporabnikov znanja UP (gospodarstvo, javni zavodi, samostojni
podjetniki, ….) o znanstveno-raziskovalnih kompetencah, raziskovalnih izkušnjah, raziskovalni
opremi in drugih možnosti in sposobnosti, ki jih univerza preko svojih članic, učiteljev in
raziskovalcev lahko nudi. Organiziranje rednih promocijskih srečanj in konferenc v akademskem
okolju in neposrednem okolju uporabnikov. Priprava promocijskih gradiv, interakcija znotraj
spletnih aplikacij z vsemi zainteresiranimi uporabniki znanja UP.
2. Povezovanje in komuniciranje z obstoječimi organi in strukturami, znotraj UP (Svet zaupnikov UP
in delovna telesa Sveta zaupnikov, Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in inkubator
UP, EEN – enota Evropske podjetniške mreže (na UP ZRS), Karierni center UP, Štipendijski
sklad UP), zadolženimi za sodelovanje in povezovanje z zunanjimi uporabniki znanja. Skladno s
sprejetim programom in pod nadzorom strokovnega sveta koordiniranje vseh dejavnosti pri
povezovanju UP z okoljem in obratno.
3. Zagotavljanje in spodbujanje povečanja absorpcije znanja s strani zainteresirane javnosti,
potencialnih uporabnikov znanja in kompetenc UP. S kompetentno in referenčno mrežo
strokovnjakov, znanstvenikov in drugih nosilcev profesionalnega razvoja ponuditi podlage za
reševanje nepokritih niš in prispevanje dodane vrednosti vključenih partnerjev.
4. Komercializacija znanja UP. Neposredna promocija temeljnega in aplikativnega znanja in
raziskovalne opreme UP. Sprotna analiza kompetenc UP ter neposredna in ažurna ponudba
zainteresiranim uporabnikom.
5. Večanje prepoznavnosti UP in osveščanje javnosti o vlogi in pomenu UP za neposredno okolje. V
interakciji z uporabniki znanja UP prispevati k promociji UP in njene vrednosti za lokalno in
regijsko gospodarstvo ter nacionalno in mednarodno prepoznavnost neposrednega okolja, v
katerem UP deluje.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni/strateški cilj1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Sodelovanje z
gospodarstvom

Ime kazalnika
Št. realiziranih
sodelovanj CRPZ s
predstavniki
gospodarstva skladno
s strategijo
sodelovanja z
gospodarstvom in
akcijskim načrtom v
obliki projekta (prijave
in izvajanja).

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

3

5

Realizirano
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in
prenos znanja UP

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in
drugimi potencialnimi
uporabniki znanja UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Strategija in akcijski
načrt za sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Pripravljena Strategija
in akcijski načrt za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Sprejeta strategija in
akcijski načrt za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Delno realizirano

Vzpostavljeni postopki
in protokoli namenjeni
zaščiti intelektualne
lastnine.

Postopki in protokoli
niso ustrezno
oblikovani.

Urejeni postopki in
protokoli.

Realizirano

Spin off podjetje.

Organizacijski in
procesni pogoji za
ustanovitev spin-off
podjetja niso
oblikovani

Vzpostavljeni
organizacijski in
procesni pogoji za
ustanovitev spin off
podjetja

Delno realizirano

Št. tehnoloških
ponudb.

1

3

Realizirano

Baza raziskovalnih
kompetenc.

Baza raziskovalnih
kompetenc ni urejena
in posodobljena.

Posodobljena in
urejena baza
raziskovalnih
kompetenc dostopna
na spletni strani UP.

Delno realizirano

Ime kazalnika
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Obrazložitev:
Strategija še ni bila
sprejeta zaradi
usklajevanja na ravni
UP.

Obrazložitev:
Trenutno zakonodaja
univerzam ne
omogoča
ustanavljanje podjetij.

Obrazložitev:
Zaradi prenove
usklajevanja enotne
podobe spletne strani
za področje
raziskovanja.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
V predlogu Srednjeročne razvojne strategije Univerze na Primorskem od 2014 do 2020 je za področje
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti kot cilj opredeljen vzpostavitev trajnostnega
raziskovalno-razvojnega sistema sodelovanja univerze z gospodarstvom ter povečanje prihodkov od
sodelovanja z gospodarstvom na 2 odstotka in intelektualne lastnine na 1 odstotek v vseh prihodkih
(glej v nadaljevanju Tabela 1 – podcilji in ukrepi).
Univerza se je v letu 2013 vključila v Konzorcij KTT, ki izvaja dejavnost prenosa tehnologij v javnih
raziskovalnih organizacijah (JRO) v letu 2013 in 2014 ter je sofinanciran s strani Ministrstva za
gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT). Vodja in zastopnik konzorcija je Institut "Jožef Stefan"
(IJS). Drugi člani konzorcija pa so poleg Univerze na Primorskem (UP) še Univerza v Ljubljani (UL),
Univerza v Mariboru (UM), Kemijski inštitut (KI) in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB).
Konzorcij nudi sledeče aktivnosti:
izvedba priprave, zavarovanja ter trženja intelektualne lastnine (ocena tehnologij, trga in možnosti
komercializacije tehnologij, patentiranje, licenciranje, ustanavljanje odcepljenih podjetij);
priprava sporazumov, pogodb in drugih dokumentov povezanih z zavarovanjem in trženjem
intelektualne lastnine.
Ker s strani UP še ni bilo vloženih vlog za prijavo izumov je skladno z navedenim, v letu 2013
Univerza pripravila mehanizme za lastništvo, zaščito in komercializacijo svojega znanja, in sicer, v
naslednjih korakih: oblikovala je načelno politiko in vizijo na tem področju ter pripravila analizo stanja
na področju (popis inovacijske dejavnosti). V naslednjem letu sledijo: promocija, izobraževanje in
predvsem osveščanje zaposlenih o pomenu in zaščiti znanja, priprava strategije upravljanja z
intelektualno lastnino in izvajanje strategije.

7.12.2 ŠTIPENDIJSKI SKLAD UP
Vodilo UP je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi dostopno uporabnikom. Štipendijski sklad UP
temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada je ponuditi
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delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za bodoče delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve v
tej organizaciji. Cilj sklada je tudi spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nagrajevanju in
spodbujanju najboljših
študentov

Ime kazalnika
Št. podeljenih štipendij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

39

30

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2013 je bilo
podeljenih 40
štipendij. Pridobljena
dodatna donatorska
sredstva (Bevk
Perovič arhitekti,
Telekom), s katerimi
smo lahko poleg
vlagateljev, ki so
vložili sredstva v
štipendijski sklad_
štipendirali še več
štipendistov kot smo
planirali.

7.12.3 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Dejavnost Založbe Univerze na Primorskem (ZUP) je usmerjena predvsem v podporo
izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, v promocijo raziskovalnih dosežkov
univerze in diseminacijo znanja v slovenskem in mednarodnem prostoru ter v krepitev mednarodnega
sodelovanja in vključevanje v mednarodno znanstveno diskusijo.
Te cilje ZUP dosega z izdajanjem in promocijo novih izvirnih znanstvenih monografij učiteljev in
raziskovalcev UP ter avtorjev izven UP (iz slovenskega in mednarodnega prostora), izdajanjem in
promocijo novih izvirnih univerzitetnih učbenikov, napisanih za rabo na članicah UP, ter z izdajanjem
in promocijo znanstvenih revij.
Založniški program ZUP obsega publikacije s področij naravoslovja in matematike, tehnike, prava,
ekonomije in poslovnih ved, družboslovja, humanistike, zdravstva, turizma, edukacijskih ved in
dizajna. Uredniški odbor založbe sestavljajo člani z ustreznimi referencami z vseh naštetih področij.
Založba izdaja publikacije, ki so skupnega pomena za celotno univerzo, ter publikacije za potrebe
posameznih članic. Publikacije ZUP izhajajo v elektronski in tiskani obliki.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izdajanje znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Število izdanih
znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

50

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012 skupaj: 65 (UP
FM: 19, UP FAMNIT:
4, UP PEF: 5, UP
FTŠ-Turistica: 1, UP
FVZ: 3, UP ZRS: 33)
od tega:

2013 skupaj: 56 (UP
FM: 15, UP FAMNIT:
7, UP PEF: 5, FTŠTuristica: 3, UP FVZ:
/, UP ZRS: 26), od
tega:

2014 skupaj: 4350 (UP
FM: 15, UP FAMNIT:
4, UP PEF: 3, FTŠTuristica: 4, UP FVZ:
/, UP ZRS: 18), od
tega:

- znanstvene
monografije: 30 (UP
FM: 10, UP FAMNIT:
/, UP PEF: 5, UP
FTŠ-Turistica: 0, UP

- znanstvene
monografije: 35 (UP
FM: 6, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 5, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:

- znanstvene
monografije: 21* (UP
FM: 7, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 3, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:

Nekatere publikacije so bile izdane v sodelovanju med več članicami, zato skupno število ni vsota izdaj po članicah.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FVZ: 1, UP ZRS: 14)

/, UP ZRS: 23)

- znanstvene revije
(izdane številke): 23
(UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: 1,
UP FVZ: /, UP ZRS:
12*)

- znanstvene revije
(izdane številke): 13
(UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: 1,
UP FVZ: /, UP ZRS:
2*)

- zborniki znanstvenih
konferenc: 12 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
2, UP ZRS: 7)

- zborniki znanstvenih
konferenc: 8 (UP FM:
1, UP FAMNIT: 5, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 1)

- druge znanstvene
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- druge znanstvene
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
/, UP ZRS: 13, ZUP:
2)
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi zelo poznega
razpisa ARRS –
nekatere znanstvene
monografije so bile
zato prestavljene v
leto 2014.
- znanstvene revije
(izdane številke): 16
(UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: 2,
UP FVZ: /, UP ZRS:
4)
Realizirano
Obrazložitev:
Izdano je bilo večje
število zvezkov
znanstvenih revij od
načrtovanega (16
namesto 13).
- zborniki znanstvenih
konferenc: 651 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
1, UP ZRS: 1, ZUP: 4)
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi manjšega
števila konferenc in
zmanjšanja sredstev v
ta namen.
- druge znanstvene
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

Izdajanje strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

51

Število izdanih
strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

2012 skupaj: 10 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 7) od tega:

2012 skupaj: 10 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 5) od tega:

2012 skupaj: 8 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 5) od tega:

- strokovne
monografije: 2 (UP
FM: /, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 2)

- strokovne
monografije: 1 (UP
FM: /, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- strokovne
monografije: 0 (UP
FM: /, UP FAMNIT: /,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- strokovne revije
(izdane številke): 4
(UP FM: /, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:

- strokovne revije
(izdane številke): 4
(UP FM: /, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:

Nerealizirano
Obrazložitev:
Izdana ni bila nobena
strokovna monografija
zaradi manjšega

Glej opombo 42, str. 113.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
2**)

2**)

- zborniki strokovnih
konferenc: 4 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 3)

- zborniki strokovnih
konferenc: 5 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 3)

- druge strokovne
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- druge strokovne
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
zanimanja za
izdajanje strokovnih
monografij in
zmanjšanja sredstev v
ta namen.
- strokovne revije
(izdane številke): 4
(UP FM: /, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:
2)
Realizirano
- zborniki strokovnih
konferenc: 4 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 3)
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi manjšega
števila konferenc in
zmanjšanja sredstev v
ta namen.
- druge strokovne
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv

Ime kazalnika
Število izdanih
učbenikov in drugih
študijskih gradiv

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012 skupaj: 9 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
0, UP ZRS: 2) od
tega:

2013 skupaj: 25 (UP
FM: 2, UP FAMNIT:
12, UP PEF: 1, UP
FTŠ-Turistica: 5, UP
FVZ: 5, UP ZRS: /) od
tega:

2017 skupaj:752 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
1, UP ZRS: 1, ZUP 1)
od tega:

- učbeniki: 4 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: 0, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
0, UP ZRS: 1)

- učbeniki: 5 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: 1, UP FTŠTuristica: 2 , UP FVZ:
1, UP ZRS: /)

- druga študijska
gradiva: 5 (UP FM: 0,
UP FAMNIT: 4, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: 0, UP ZRS: 1)

- druga študijska
gradiva: 20 (UP FM:
1, UP FAMNIT: 12,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 3, UP FVZ:
4, UP ZRS: /)

- učbeniki: 353 (UP
FM: 154, UP FAMNIT:
/, UP PEF: 1, UP
FTŠ-Turistica: 1 , UP
FVZ: 0, UP ZRS: 1,
ZUP: 1)
- druga študijska
gradiva: 455 (UP FM:
056, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
1, UP ZRS: /, ZUP 4)
Delno realizirano
Obrazložitev:

52

Nekatere publikacije so bile izdane v sodelovanju med več članicami, zato skupno število ni vsota izdaj po članicah.
Glej opombo 44, str. 115.
FM je izdala tudi 7 novih natisov učbenikov in drugih študijskih gradiv iz preteklih let.
55
Glej opombo 44, str. 115.
56
Glej opombo 46, str. 115.
53
54
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Zaradi manjšega
zanimanja za
izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv in zmanjšanja
sredstev v ta namen.
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Promocija publikacij
Univerze na
Primorskem

Ime kazalnika
Število udeležb na
sejmih in
predstavitvah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 10 (UP FM: 2,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: /, UP ZRS: 7)

2013: 19 (UP FM: 1,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
/, UP ZRS: 15)

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
2014: 14 (UP FM: 0,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 13, ZUP:
1)
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi manjšega
števila izdanih
publikacij in
zmanjšanja sredstev
za ta namen.

Povečanje
odmevnosti
elektronskih publikacij
z objavo v prosto
dostopnih spletnih
zbirkah

Število zbirk

2012: 11 (UP FM: 6,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: /, UP ZRS: 4)

2012: 9 (UP FM: 6,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: /, UP ZRS:
2)

2012: 9 (UP FM: 7,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: /, UP ZRS:
1)
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi manjšega
števila izdanih
publikacij

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
Nekateri cilji so bili preseženi, nekateri so bili uresničeni v skladu z načrtom, del ciljev pa ni bil
uresničen. Zmanjšuje se število izdanih strokovnih publikacij ter učbenikov in drugih študijskih gradiv,
saj se zmanjšujejo sredstva v ta namen, manjše pa je tudi zanimanje avtorjev za publikacije, ki se ne
upoštevajo pri vrednotenju znanstvene uspešnosti. Po drugi strani pa narašča število izdanih zvezkov
znanstvenih revij. Število izdanih znanstvenih monografij je bilo manjše zaradi poznega razpisa
ARRS.

7.12.4 UNIVERZITETNE KATEDRE
Povezovanje visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev
ene ali več disciplinarnih področij pri izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega dela Univerza na
Primorskem uresničuje tudi s pomočjo univerzitetnih kateder.
Univerzitetne katedre spodbujajo usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo članic na
disciplinarnem področju, ki ga predstavljajo.
Univerzitetna katedra je organizacijska oblika na področju stroke na ravni univerze, ki prvenstveno
deluje kot koordinacijsko telo določene stroke na univerzi in povezuje katedre članic.
Posamezna univerzitetna katedra je pri svojem delu strokovno avtonomna, v svojem delovanju pa
odgovarja senatu univerze.
Na disciplinarnih področjih, ki jih predstavlja, univerzitetna katedra spodbuja usklajeno in povezano
izobraževalno in raziskovalno delo članic univerze.
Naloge univerzitetne katedre so zlasti:
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obravnava strokovnih vprašanj s področja dejavnosti katedre;
skrb za spremljanje izvajanja ter razvoj izobraževalnega ter raziskovalnega dela v sodelovanju s
članicami;
strokovna koordinacija med člani univerzitetne katedre;
svetovanje članicam o kadrovski zasedbi visokošolskih učiteljev, znanstveni delavcev ter
visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev na področju dejavnosti univerzitetne katedre;
svetovanje članicam pri nabavi znanstvenoraziskovalne in druge opreme ter strokovne literature,
potrebne za razvoj disciplin, ki jih predstavlja;
vzpostavljanje stikov in izmenjave s sorodnimi organizacijskimi oblikami na drugih univerzah;
obveščanje organov univerze in članic univerze o svojem delovanju.

V okviru UP so bile ustanovljene naslednje univerzitetne katedre:
- Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost,
- Katedra za pravo,
- Katedra za podjetništvo,
- Katedra za trženje in tržno komuniciranje.
UNIVERZITETNA KATEDRA ZA VEČJEZIČNOST IN MEDKULTURNOST
Skladno z razvojno naravnanostjo Univerze na Primorskem, da raziskovalno in pedagoško gradi svoje
znanstvene discipline odprto v mednarodni prostor, vse njene članice sistematično načrtujejo in
izvajajo kakovostno poučevanje tujih jezikov ter skrbijo za razvoj slovenskega strokovnega in
znanstvenega jezika.
Strokovne in znanstvene podlage za delovanje KVM UP so učenje in poučevanje jezikov in
medkulturne komunikacije v okviru študijskih programov, temeljno in aplikativno raziskovanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev članic na področju
jezikoslovja in jezikoslovju stičnih znanosti, dosežki znanstvenih konferenc in objav članic univerze na
področjih: temeljno in aplikativno jezikoslovje, družbeno jezikoslovje, didaktika tujih jezikov,
prevajalstvo, medkulturna komunikacija, etnolingvistika in psiholingvistika.
Katedra je svoje strateško načrtovanje dela predstavila tudi v Prerezu jezikovne politike Univerze na
Primorskem (http://www.pef.upr.si/zalozniska_dejavnost/jezikovna_politika_up/ )
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 1
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Utrditi delovanje KVM
UP v skladu z Aktom
o delovanju
univerzitetnih kateder

Ureditev in delovanje
katedre

Povezati znanje in
raziskovanje na
področju jezikoslovja
(slovenščina in tuji
jeziki), didaktike
jezikovnega pouka in
strokovnih jezikov

Jezikovna politika UP

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Poslovnik o delu
katedre ni sprejete

Sprejem poslovnika o
delu katedre

Program op delu
katedre ni sprejet

Sprejem programa o
delu katedre

Formalna ureditev
jezikovne politike na
ravni UP (sprejet
dokument Prerez
jezikovne politike UP)

Realizacija ukrepov
Prereza jezikovne
politike na UP

Realizirano.

Predstavitev strategije

To so konstantni in
dolgoročni cilji, ki so
bili za leto 2013
realizirani kot
dogovarjanje z
rektorjem UP o
izboljševanju položaja
jezikov na UP,
sprejetje stališč
Katedre do
internacionalizacije in
poučevanja in učenja
jezikov na univerzi ter
predstavitev le-teh na
seji parlamentarnega
Odbora za kulturo 31.
okt. 2013,

Realizirano

Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izmenjati izkušnje
dobre prakse in
promovirati učenje
jezikov in skrbeti za
kakovost izvajanja
jezikovnega pouka

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Oblikovano strokovno
(učno) gradivo za
primere dobre prakse
Oblikovana ponudba
in izvedba
predstavitev pouka
posameznih tujih
jezikov na UP
Sprejeti minimalni
standardi izvajanja
pouka jezikov
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
posredovanje lastnih
stališč do novele
zakona o visokem
šolstvu in pripomb
nanjo.
Nerealizirano .
Dodana nova
aktivnost.
Obrazložitev:
V 2013 nam ni uspelo
oblikovati učnega
gradiva kot primera
dobre prakse niti
minimalnih
standardov za
izvajanje pouka tujih
jezikov. O obeh ciljih
bomo nanovo
razpravljali, kajti to sta
zelo ambiciozna cilja,
ki zahtevata veliko
dodatnega časa in
energije. Dobre,
verodostojne cilje bi
lahko oblikovali le na
podlagi rezultatov
raziskave o trenutnem
doseganju aktualnih
standardov in
vrednotenju le-tega.
12. dec. 2013 smo
začeli z rednimi
mesečnimi predavanji
naših članov, tokrat je
predavala dr. Alenka
Kocbek o prevajanju
strokovnih besedil.
Predavanja so odprta,
namenjena strokovni
javnosti.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečati sodelovanje
z zunanjimi dejavniki
jezikovne politike,
šolami in društvi

Ime kazalnika
Vpetost jezikovne
politike UP v okolje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Vzpostavljeno
partnersko
sodelovanje z :

Realizirano/ Delno
realizirano/Nerealizira
no

Programi posameznih
članic

- 2 OŠ: Anton Ukmar,
OŠ Koper

Obrazložitev:

Razpis EJP (Evropsko
jezikovno priznanje)

- 1 SŠ: Gimnazija
Koper

Programi KD

Več KD: Peter Martin,
Ruski svet in drugi
Organizacija EDJ
(september 2013)

Smo pa ponudili OŠ
Koper in A. Ukmarja
Koper učenje
kitajščine v okviru
konfucijskih oddelkov,
ki jih organizira
Konfucijev inštitut
Ljubljana.
Obeležili evropski dan
jezikov, 26. sept. 2013
na OŠ Koper
študentke in
profesorici angl. UP
PEF izvedli igrico v
angl. Zverjasec za 4
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
paralelke 2. razreda.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečati
internacionalizacijo
univerze in članic

Ime kazalnika
Internacionalizacija
jezikovne politike UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

Prerez jezikovne
politike na UP

Več srečanj in
dogovorov o skupnem
delovanju

Nerealizirano v tej
obliki.

Sporazum o
oblikovanju skupnega
delovnega telesa na
ravni SLO

Utrditi mednarodno
primerljivost
jezikovnega učenja
poučevanja

Mednarodna
primerljivost jezikovne
politike UP

Primerjalna analiza iz
Prereza jezikovne
politike na UP

Poročanje članov
katedre o
mednarodnih
konferencah
Načrtovanje
gostujočih učiteljev
Promocija študijskih
programov
Mesečne predstavitve
raziskovalnega dela
Priprava znanstvene
konference o jezikovni
politiki v visokem
šolstvu

Obrazložitev:
Razpravljali o
konceptu
internacionalizacije in
o materialnih pogojih
zanjo (Glej 2.
razdelek.)
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Na rednih sejah
poročamo o
mednarodnih
udeležbah na
znanstvenih
sestankih, načrtujemo
mednarodno
konferenco o
prevajanju.
Načrtovanja
gostujočih učiteljev in
promocije študijskih
programov nismo
realizirali zaradi
časovne stiske in
vezanosti na finančna
sredstva, ki jih ni.

7.12.5 UNIVERZITETNI VRTEC
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Ddolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP.

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012: 0

2013: 1

Delno realizirano
Obrazložitev je
navedena v spodnjem
besedilu.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
UP PEF si je v letu 2013 kot enega izmed kratkoročnih letnih ciljev ponovno zadala vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem oziroma izvedbo aktivnosti, ki bi vodile k začetku
delovanja univerzitetnega vrtca v letu 2014. Konec leta 2012 je bila imenovana delovna skupina za
pripravo Projekta za ustanovitve Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem. Delovna skupina je v
letu 2013 izpeljala nekatere naloge. Tako je izvedla anketo, s katero je bil ugotovljen interes za
vključitev otrok zaposlenih in študentov UP v univerzitetni vrtec, ter pripravila analizo rezultatov le-te.
Poleg tega sta bila pripravljena osnutka strokovnega programa vrtca in poslovnega načrta vrtca,
izvedena pa so bila tudi delovna srečanja na katerih so bili pridobljeni podatki o ustanavljanju in

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

133

delovanju nekaterih vrtcev v Republiki Sloveniji, ki so jih ustanavljali javni zavodi in druge pravne
osebe. S pomočjo strokovnih služb UP PEF je bila narejena analiza možnih pravno-organizacijskih
oblik za organiziranje vrtca z vidika postopka in načina organiziranja le-tega ter seveda z vidika
nadaljnjega delovanja vrtca. Vrtec namreč lahko deluje kot notranje organizacijska enota ali kot
samostojna pravna oseba. V skladu s 7. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 12/1996, 23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001,
101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005, 129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008,
58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011, 40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D) se lahko
vrtec ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali pa se organizira kot
organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe, če z zakonom ni drugače določeno.
Glede na izbrano obliko je seveda potrebno izpeljati postopke za ustanovitev oziroma organiziranje
teh organizacijskih oblik pravnih oseb ali enot le-teh in pridobiti soglasja, ki jih predvidevajo zakonski
in podzakonski akti. Z možnimi pravno-organizacijskimi oblikami, postopki za to in predvidenimi termini
izvedbe postopkov je bilo seznanjeno tudi vodstvo Univerze na Primorskem.
Za rešitev vprašanja, ki se nanaša na organizacijsko obliko vrtca, in za zagotovitev prostorov za
delovanje le-tega, je v letu 2013 potekalo veliko število razgovorov tako z vodstvom Univerze na
Primorskem, s predstavniki Mestne občine Koper in tudi z vodstvi nekaterih vzgojno-izobraževalnih
zavodov s sedežem na območju Mestne občine Koper.
Ne glede na prizadevanja vodstva UP PEF kot tudi vodstva UP in ob sodelovanju predstavnikov
Mestne občine Koper v letu 2013 niso bili najdeni ustrezni prostori za delovanje vrtca. Ker prostori niso
bili zagotovljeni, se ni pristopilo k pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev
le-teh z namenom začetka delovanja vrtca.
V povezavi z zagotovitvijo ustreznih prostorov v letu 2013 ni bilo niti končnega dogovora o
najprimernejši pravno-organizacijski obliki vrtca, saj je predvideno, da bi izvajanje programa
predšolske vzgoje za dva oddelka financirala Mestna občina Koper, ki pa te obveznosti v trenutnih
razmerah ni pripravljena prevzeti.
Tako se bodo nadaljnje aktivnosti glede ustanovitve Univerzitetnega vrtca UP nadaljevale v letu 2014.
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7.13 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Ime kazalnika
Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje:

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012: 1

2013:

Delno realizirano

Odzivnost študentov:

Odzivnost študentov:

Obrazložitev:

1. stopnja: 35,6%

1. stopnja: 40% - 46%

2. stopnja: 24,2%

2. stopnja: 30% - 34%

3. stopnja 21,8%

3. stopnja 25% - 21,5

Skupaj: 32,9%

Skupaj: 35% - 43%

Odzivnost študentov
na 1. in 2. stopnji je
bila realizirana: (1.
stopnja: 46%; 2.
stopnja: 34%; 3.
stopnja 21%; skupaj:
43%).

(Podatki so povzeti iz
Analize o anketiranju
študentov v
študijskem letu
2011/2012. Vse
članice podatkov o
odzivnosti niso
podale).
Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS.

2012: 0

Vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja
študentov UP.

2012: 0

2013: 1

Delno realizirano
Obrazložitev:
Vprašanje je bilo
vključeno v prenovljen
anketni vprašalnik za
anketiranje študentov.
Vse članice
prenovljenega
vprašalnika niso
uporabile. Članice, ki
so uporabile anketni
vprašalnik pa zaradi
nekakovostnih
podatkov celovite
analize niso mogle
opraviti. V letu 2014
bo to vprašanje še
nekoliko dopolnjeno.

2013: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Uvedba enotnega
sistema anketiranja je
predvidena v projektu
»Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti
delovanja UP«, ki pa
se je zaradi
ponovnega
ocenjevanja vlog na
MIZŠ začel izvajati
šele konec leta 2013.

Evalvacija in
nadgraditev sistema
tutorstva na UP
(Priročnik za tutorje).

2012: 0

2013: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Priprava priročnika je
bila predvidena v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Delno realizirano

- Število tutorjev
učiteljev: cca 81
(FHŠ: np; UP FM: 14;
UP FAMNIT:11; UP
PEF:11; FTŠ
Turistica:20; UP FVZ:
25).

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov se ohranja
ali poveča na:

Obrazložitev:

- Število tutorjev
študentov: cca 40 (UP
FHŠ: np; UP FM:15;
UP FAMNIT:10; UP
PEF:1; UP FTŠ
Turistica:8; UP FVZ:
6)

Število uporabnikov
tutorstva med študenti
(tutorandi).

Število izvedenih
delavnic in
izobraževanj za
študente, ki se
soočajo s težavami pri
študiju.

Število izvedenih
delavnic in ostalih
izobraževanj za
ostale, ki prihajajo v
stik s študenti s
posebnimi potrebami
in drugim statusom
(strokovni delavci,
učitelji, asistenti,

- tutorji učitelji: 103
(UP FHŠ: 20; UP
FM:14; UP
FAMNIT:13; PEF:17;
UP FTŠ Turistica:14;
UP FVZ: 25)
- Tutorji študenti: 53
(UP FHŠ:20; UP
FM:17; UP FAMNIT:
11; UP PEF:3; UP
FTŠ Turistica:12; UP
FVZ: 18)

135

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Skupno število
tutorjev učiteljev na
ravni UP je bilo
nekoliko nižje od
načrtovanega, število
tutorjev študentov pa
večje od
načrtovanega.
- tutorji učitelji: 94 (UP
FHŠ: 20; UP FM:16;
UP FAMNIT:10;
PEF:17; UP FTŠ
Turistica:6; UP FVZ:
25).
- Tutorji študenti: 73
(UP FHŠ: 20; UP
FM:18; UP FAMNIT:
8; UP PEF:3; UP FTŠ
Turistica:17; UP FVZ:
7).

2012: Skladno s
pravilnikom so
tutorandi vsi študenti
1. stopnje Podatki o
točnem številu
študentov, ki so
koristili tutorski
sistem, niso dostopni.

2013:

Realizirano

2012:

2013:

Delno realizirano

Število izvedenih
delavnic/izobraževan
ter število
udeležencev:

Število izvedenih
delavnic/izobraževanj
ter število
udeležencev:

Obrazložitev:

Delavnica izvedena
na ravni UP. Članice
so izvedle tudi uvodne
seminarje za vse
študente (UP FVZ). Ni
podatkov o številu
udeležencev.

Delavnica bo
izvedena na ravni UP.
Delavnice načrtujejo
še: UP FHŠ: 1; UP
PEF: 1; UP FTŠ
Turistica: 1; UP FVZ
poleg uvodnega
seminarja načrtuje
seminar za tutorje
študente in
evalvacijski sestanek.
Ni podatkov o
predvidenem številu
udeležencev.

2012:

2013:

Delno realizirano

Število izvedenih
delavnic/usposabljanj
ter število
udeležencev:

Število izvedenih
delavnic/usposabljanj
ter število
udeležencev:

Obrazložitev:

Ena delavnica
izvedena na ravni UP

Delavnica izvedena
na ravni UP (udeležba

Število tutorandov se
ohranja ali poveča na:
Skladno s pravilnikom
vsi študenti 1.
stopnje).

Delavnica na ravni UP
je bila predvidena v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.
Na ravni članic so bile
delavnice realizirane
na UP FHŠ, UP FTŠ
Turistica; na UP FVZ
pa delno (evalvacijski
sestanek bo izveden
ob koncu študijskega
leta).

Delavnica izvedena
na ravni UP (27
udeležencev ).
Delavnico je izvedla
tudi UP FHŠ; UP PEF
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika
študenti….)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
(udeležba vseh
članic).
Ni podatkov o številu
udeležencev.

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

Nadgraditi
transparentnost
generičnih kompetenc
na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

2012: 1 (na ravni UP)

2012: Skupen nabor
splošnih kompetenc
za študijske programe
UP

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
vseh članic).
Delavnice načrtujejo:
UP FHŠ; UP PEF.
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
delavnice ni izvedla.

Ni podatkov o številu
udeležencev.
2013: 6 (na ravni UP
se analiza skladno z
dogovorom na KDD
ne izvede. Anketiranje
načrtujejo: UP FHŠ,
UP FAMNIT, UP PEF,
UP FTŠ Turistica, UP
FVZ).

Delno realizirano

2013: Nabor splošnih
kompetenc študijskih
programov, ločeno po
stopnjah študija na
UP

Delno realizirano

Obrazložitev:
Anketiranje
diplomantov sta
izvedli UP FHŠ in UP
FAMNIT.

Obrazložitev:
Oblikovanje nabora
splošnih kompetenc je
bilo predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Ime kazalnika
Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012:

2013:

Delno realizirano

- Število posvetov: 3
(rektorat:1; FTŠ: 2)

- Število posvetov UP:
5 (rektorat: 1 UP FTŠ
Turistica: 3; UP PEF:
1; UP FAMNIT: 1)

Obrazložitev:

- Število delavnic: 0

- Število delavnic: 3
(rektorat: 1; UP
ZRS:1; UP PEF:1).

Posveti in delavnice
so bili izvedeni na
ravni rektorata in na
UP FTŠ Turistici. Na
posameznih članicah
je bila je bila
organizacija
predvidena tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Samoevalvacijsko
poročilo članice in UP

2012: 1

2013: 1 (UP ter vsaka
članica).

Realizirano

Število izvedenih
izobraževanj za
zaposlene (formalna,
neformalna, v
delovnem okolju,) ter
število udeležencev.

2012:

2013:

Delno realizirano

Izvedena
izobraževanja in
število udeležencev:
10 izobraževanj; cca
220 udeležencev (UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:
2, 36 udeležencev;
UP PEF: 1, 30
udeležencev; UP

Izvedena
izobraževanja ter
število udeležencev:
14 izobraževanj; cca
350 udeležencev (UP
FHŠ: 2, 30
udeležencev; UP
FAMNIT: 2, 84
udeležencev; UP

Obrazložitev:
Izvedenih 5
izobraževanj s cca
160 udeležencev; UP
FAMNIT: 1, 72
udeležencev; UP
PEF: 1, 60
udeležencev; UP IAM:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Udeležba zaposlenih
na drugih
izobraževanjih

Na osnovi internih
pravnih aktov
podelitev nagrad
zaposlenim
(pedagoška oz.
znanstvena
odličnost…)

Anketiranje
zaposlenih.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FVZ; 7, cca 140
udeležencev skupno;
UP IAM: /; UP ZRS:
1, np o številu
udeležencev; UP ŠD:
0).

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
PEF: 1, 75
udeležencev; UP
FVZ: 7, 140
udeležencev; UP IAM:
1; 30 udeležencev;
UP ZRS: 2, np o
številu udeležencev;
UP ŠD: 0)

137

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
1; 30 udeležencev;
UP ZRS: 1).
Izobraževanja za
zaposlene so bila na
posameznih članicah
predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014

2012:

2013:

Delno realizirano

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 75
(rektorat: 3; UP FHS:
np; UP FAMNIT: 17;
UP PEF: 5; UP FVZ:
18; UP FTŠ
TURISTICA: np; UP
ZRS: 31;UP ŠD: 1)

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 118:
(Rektorat: 3;UP FHS:
30; UP FAMNIT:
19;UP PEF: 19; UP
FVZ: 17; UP FTŠ
TURISTICA: np; UP
ZRS: 29; UP ŠD: 1).

Obrazložitev:

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: cca 87
(rektorat cca 15; UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:
5; UPPEF: 2;UP FVZ:
38; UP FTŠ Turistica:
np; UP ZRS: 26; UP
ŠD :1).

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: cca
133 (rektorat:: cca 20;
UP FHŠ: 30; UP
FAMNIT: 5; UP PEF:
5; UP FVZ: 42; UP
FTŠ Turistica: np; UP
ZRS: 30; UP ŠD: 1).

2012:

2013:

Delno realizirano

Število podeljenih
nagrad: 7

Število podeljenih
nagrad: 11

Obrazložitev:

- Pedagoška
odličnost: 1

- Pedagoška odličnost: 2

- Znanstvena
odličnost: 1

- Znanstvena
odličnost: 2

- Druge nagrade: 5
(UP FM: 3; UP FTŠ
Turistica: 1; UP FVZ:
1).

- Druge nagrade: 10
(UP FM: 3; UP
FAMNIT: 2; UP PEF:
3; UP FTŠ Turistica:
1; UP FVZ: 1).

2012:

2013:

Delno realizirano

Izvedba anketiranja: 4
(UP FM, UP FVZ, UP
ZRS, UP ŠD).

Izvedba anketiranja: 7
(UP FM, UP FAMNIT,
UP PEF, UP FVZ, UP
IAM, UP ZRS, UP

Obrazložitev:

Formalnega
izobraževanja se je
udeležilo nekoliko
manj zaposlenih od
načrtovanih; vzrok je
predvsem v ZUJF.
- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 104:
(Rektorat: 3; UP FHŠ:
11; UP FM: 9; UP
FAMNIT: 22; UP PEF:
24; UP FVZ: 11; UP
FTŠ Turistica: 3; UP
ZRS: 20; UP ŠD: 1.
- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: cca
210 ( rektorat: cca15;
UP FHŠ: 37; UP FM:
88; UP FAMNIT: 4;
UP PEF: 5; UP FVZ:
36; UP FTŠ Turistica:
6; UP ZRS: 14; UP
ŠD: 3).

Nagrada za
pedagoško odličnost
je bila podeljena
visokošolskemu
učitelju. Nagrada za
visokošolskega
sodelavca ni bila
podeljena.
Druge nagrade: 10
(UP FM: 3; UP
FAMNIT: še ni
podatka; UP PEF: 3;
UP FVZ: 1; ZRS: 2;
UP FHS: Bartolove
nagrade).

Anketiranje
zaposlenih so izvedle:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
ŠD).
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
4 članice: UP FM; UP
FAMNIT; UP IAM; UP
ŠD. Na ravni UP je
bilo anketiranje
predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Priprava Analize
anketiranja zaposlenih
ter sprejem na
ustreznih organih UP.

2012:

2013:

Nerealizirano

Priprava analize o
anketiranju: 4 (glej
zgoraj)

Priprava analize o
anketiranju: 7 (glej
zgoraj)

Obrazložitev:

Na osnovi Analize
anketiranja zaposlenih
priprava ukrepov,
njihova
implementacija in
izvedba izboljšav.

2012:

2013:

Nerealizirano

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 1 (UP ŠD:
1)

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 14 (UP
FAMNIT:1; UP PEF:1;
UP FVZ:1; UP IAM:
10; UP ŠD: 1)

Obrazložitev:

Vzpostavitev sistema
anketiranja v e-obliki.

2012:

2013:

Nerealizirano

- Vzpostavljen sistem
e-anketiranja: 0

- vzpostavljen sistem
e-anketiranja na ravni
UP: 1

Obrazložitev:

Na ravni UP je bilo
anketiranje
predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Na ravni UP je bilo
anketiranje
predvideno tudi v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014..

Sistem e-anketiranja
je bil predviden v
projektu »Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP«. Zaradi
pritožbenega
postopka se izvedba
projekta in z njo
načrtovane aktivnosti
prenese v leto 2014.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov
UP FHŠ je v študijskem letu 2012/2013 uvedla elektronsko anketiranje ob prijavi na izpit. Ukrep se je
izkazal za uspešen, čeprav fakulteta ugotavlja, da je treba še delati na dvigu zavesti med študenti o
pomenu anket. Povprečno je bil vsak predmet ocenjen sedemkrat do osemkrat, največkrat ocenjeni
predmet je dobil do 40 ocen pri posamezni kategoriji. Ocenjenih je bilo 125 izvajalcev predmeta, kar je
več kot leto prej (114). Skrb UP FHŠ je bila zastran kakovosti posvečena predvsem zagotavljanju
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redne, temeljite in z evropskimi standardi (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area) primerljive pedagoške dejavnosti. Cilj je bil, da a) več kot 75% vseh
učiteljev FHŠ UP na študentskih anketah o pedagoškem delu doseže oceno prav dobro in da se b) s
kakovostnim pedagoškim delom zagotovi visoka prehodnost med letniki in redno diplomiranje. Prvi cilj
še ni dosežen, razlogi so: a) fluktuacija pedagoškega kadra; b) fluktuacija predmetov pri posameznem
pedagogu; c) odsotnost simboličnih in/ali materialnih pozitivnih stimulacij za izrazito dobre rezultate
pedagoškega dela; d) odsotnost varnosti zaposlitve kot enega ključnih pogojev za kontinuiran razvoj
kadra in njegovo kvalitetno rast (zaradi sklepanja in podaljševanja pogodb za določen čas, zlasti za
asistente in docente); e) deloma nezaključene in/ali neimplementirane postopkovne zanke pri
izvajanju ukrepov za zvečanje kakovosti na posameznih področjih; f) sektorsko, necelovito
naslavljanje vprašanj kakovosti na ravni fakultete (številni ukrepi, vendar ne tudi medsebojno
povezani). Predvidene aktivnosti za odpravo zatečenega stanja ostajajo: a) stabiliziranje kadrovske in
predmetne strukture; b) temeljita razprava in uskladitev vseh dejavnosti ter ukrepov zastran skrbi za
kakovost; c) oblikovanje vsaj simboličnih pozitivnih stimulacij za kvalitetno pedagoško delo; d)
zaključitev in implementacija postopkovnih zank za ukrepe na področju kakovosti, zlasti sistematična
in preverljiva implementacija ukrepov, ki jih na podlagi analize stanja redno pripravlja Komisija za
kakovost UP FHŠ.
UP FAMNIT izvaja samoevalvacijo na podlagi Pravilnika o evalvaciji UP ter ob upoštevanju enotnih
kazalnikov kakovosti. Na fakulteti deluje Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega in raziskovalnega dela UP FAMNIT (KSSK UP FAMNIT). Poleg aktivnosti, ki jih
predvidevajo univerzitetni akti za področje kakovosti, je UP FAMNIT od ustanovitve vzpostavila tudi
nekatere lastne mehanizme spremljanja in ugotavljanja kakovosti. Hkrati velja izpostaviti, da je UP
FAMNIT v letu 2013 izvajala tri projekte Evropskega strukturnega sklada, med katerimi je tudi projekt
»Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«. Tudi druga dva projekta – »Sodelovanje
gostujočih učiteljev v pedagoškem procesu (2011-2013)« ter »UP in svet – mednarodna vpetost UP«
pomembno vplivata na kakovost in mednarodno vpetost UP FAMNIT. Projekta »Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti delovanja UP« in »UP in svet – mednarodna vpetost UP« se nadaljujeta tudi v
letu 2014.
UP PEF je v letu 2013 izvedla večino načrtovanih aktivnosti. Načrtovana analiza zaposlenosti in
zaposljivosti diplomatov UP PEF, ni bila izvedena, saj je bila na Kolegiju dekanov in direktorjev članic
UP sprejeta odločitev, da se pristopa k izvedbi analize vsake dve leti. Prav tako ni bila izvedena
anketa o zadovoljstvu zaposlenih (skladno s sklepom Senata UP naj bi jo članice začele izvajati, ko bo
UP članicam zagotovila ustrezno informacijsko podporo). Vodstvo UP PEF odločilo, da bo v letu 2013
izvedlo anketo o zadovoljstvu zaposlenih v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja
(CRJM), ki deluje v okviru UP ZRS. V letu 2013 zaradi drugih tekočih nalog ni prišlo do realizacije tega
cilja, tako bo anketiranje zadovoljstva zaposlenih izvedeno za leto 2013 meseca februarja 2014, nato
pa bo pripravljena analiza anketiranja, ki bo podlaga za pripravo in implementacijo ukrepov ter za
izvedbo izboljšav na tem področju. UP PEF uspešno izvaja izobraževanja za zaposlene (formalna,
neformalna, v delovnem okolju ipd.). Prav tako je bil tudi v letu 2013 na podlagi Pravilnika o priznanjih
Pedagoške fakultete objavljen Poziv za predlaganje kandidatov za priznanja UP PEF za leto 2012.
Ker poziv ni bil uspešen, je Senat UP PEF sprejel odločitev, da se za leto 2013 podeli štiri zahvale, od
tega tri za zaposlene na UP PEF. So pa bile na podlagi Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete
predlagane in potrjene Študentske nagrade UP PEF (11 nagrad). UP PEF spodbuja tako učiteljsko kot
študentsko tutorstvo. Pri sledenjem ni tako uspešna, saj se kljub vztrajnemu promoviranju tutorstva s
strani zaposlenih in Študentskega sveta UP PEF na razpis za tutorje študente, pripravljen v skladu s
Pravilnikom o tutorskem sistemu na UP, prijavi premalo kandidatov. Neformalno tutorstvo študentov
višjih letnikov posameznih študijskih programov nižjim letnikom na UP PEF deluje, prav zato študentje
ne čutijo potrebe po formalnem urejanju njihovega samoumevnega delovanja. Senat UP PEF je v letu
2013 sprejel sklep, da so poleg predstojnikov oddelkov učitelji tutorji na oddelkih tudi koordinatorji
študijskih programov na posameznih oddelkih. Poleg tutorstva po oddelkih, pa se je, ker se je za to
pojavila potreba, uvedlo tutorstvo tudi na dveh dodatnih posebnih področjih in sicer tutorstvo za
študente, ki na UP PEF študirajo na podlagi študijske izmenjave VŽU Erasmus, in za študente, katerih
materni jezik ni slovenski. Tako so bili imenovani tudi dodatni tutorji učitelji. UP PEF je za leto 2013
sicer planirala izvedbo minimalnega števila delavnic in izobraževanj za tiste študente, ki se soočajo s
težavami pri študiju, ter delavnic in ostalih izobraževanj za visokošolske učitelje in sodelavce,
strokovne delavce in študente, ki prihajajo v stik s študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami
ali drugim statusom. Organizirani pa naj bi bili tudi drugi posveti in delavnice s področja kakovosti. Na
ravni UP PEF te zgoraj navedene delavnice in izobraževanja oziroma posveti niso bili izvedeni,
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nekatere izmed njih pa so bili izvedeni na ravni UP. Glede na vse navedeno je UP PEF na področju
skrbi za kakovost v letu 2013 nadaljevala zastavljeno delo iz preteklih let, z manjšimi izboljšavami,
uvedba večjih pa je zaradi pozne priprave Letnega programa dela za leto 2013 prestavljena v leto
2014. Leta 2012 je bil imenovan dodaten prodekan, ki so mu bile poverjene tudi naloge na področju
kakovosti in razvoja fakultete. Ker je bilo ugotovljeno, da je ta prodekan zaseden z drugimi področji
dela (znanstveno-raziskovalno delo vključno z doktorskim študijem), je bil ob imenovanju novih
prodekanov po ponovni izvolitvi dekanje v letu 2013 imenovan nov prodekan, ki sedaj pokriva
področja mednarodnega sodelovanja ter kakovosti in razvoja.
UP FTŠ Turistica: S ciljem povečanja kakovosti bo potrebno v proces sprejemanja odločitev še bolj
vključiti ugotovitve in zaključke Komisije za kakovost in evalvacijo in njene predstavnike.
Na UP FVZ se je v letu 2013 zaključila zunanja evalvacija zavoda zaradi podaljšanja akreditacije
dodiplomskega študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika. UP FVZ je na podlagi
priporočil in pripomb evalvatorjev sprejela Akcijski načrt ukrepov. Skrb za kakovost delovanja fakultete
se kaže skozi prizadevanja za realizacijo ukrepov, ki so že v prejšnjih poglavjih tega dokumenta
navedeni za izobraževalno področje, področje znanstveno raziskovalnega dela, promocijsko
dejavnost, mednarodno sodelovanje idr. V tem poglavju dokumenta pa je področje kakovosti
obravnavano z vidika formalne nadgradnje delovanja sistema kakovosti z oblikovanjem delovnih teles
in sprejem dokumentov (imenovanje komisije za področje kakovosti, sprejem Poslovnika kakovosti),
pripravo instrumentov za presojo kakovosti (priprava in izvedba analiz, anket,poročil idr.), oblikovanje
sistema ukrepov za izvedbo izboljšav ter njihova implementacija s končno evalvacijo (izobraževanje
deležnikov, izvedba evalvacij in priprava akcijskih načrtov za uvedbo predlaganih ukrepov za
ohranitev oziroma izboljšanje ravni kakovosti posameznega področja delovanja fakultete). Predvidene
analize niso bile opravljene, saj so bile načrtovane v okviru Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP, katerega izvajanje pa se je preneslo v leto 2014. Delovanje sistema kakovosti je torej
zaokrožena celota, ki se kaže v prizadevanjih za realizacijo ukrepov, ki neposredno in posredno
vplivajo na posamezna področja delovanja fakultete.
UP ZRS: Grajenje na kakovosti delovanje igra lahko v obdobju, kateremu smo trenutno priča
pomemben dejavnik, pri pridobivanju novih virov sredstev za delovanje, novih projektov in pri
oblikovanju novih partnerskih povezav. UP ZRS se omenjenega dejstva zaveda in gardi svojo
prihodnost tudi na zagotavljanju kakovosti svojega dela in na njeni nadgradnji.
UP IAM: Na področju kakovosti je skrb posvečala predvsem povečanju zadovoljstva zaposlenih, in
sicer v okviru razbremenitev, predvsem ponavljajočih se administrativnih del in posledično povečanja
časa, namenjenega konstruktivnemu delu. Cilj je bil dosežen tako, da se je z eno razbremenilo tako
strokovne službe kot raziskovalce, in sicer je bil interno razviti elektronski sistemi, ki med seboj
povezuje strokovne službe in raziskovalce. Na ta način se prihrani veliko časa. Tovrstne rešitve so
bile: aplikacija za vlogo, poročanje in obračun potnih nalogov; aplikacija »časovnice« za vodenje
projektov (še v fazi razvoja); aplikacija poročila raziskovalcev (ki omogoča tudi sprotno spremljanje
dela). K temu lahko dodamo še elektronsko izvedbo ankete o zadovoljstvu in pa elektronsko
spremljanje zadovoljstva zaposlenih, ki pa ni bilo dokončno izvedeno zaradi vezanosti na drugo
članico, kjer niso zaključili postopkov. V teh aplikacijah vidimo še veliko priložnosti za dodatno
razbremenitev zaposlenih, ki bo povečala tudi kvaliteto njihovega dela ter omogočila razširitev
delokroga brez dodatnih zaposlovanj. Obenem vidimo v prihranjenem času tudi možnost izvajanja
izobraževanj, na katerih bi zaposleni delili svoje znanje tako interni kot tudi zunanji zainteresirani
javnosti.
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7.14 KADROVSKI NAČRT
7.14.1 KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA
UP
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 723 oseb na
732 oseb oziroma se je zmanjšalo iz 604,22 FTE na 599,68 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na
UP v letu 2013 povečalo število oseb za 1,21% oziroma zmanjšalo za 0,75 % v FTE. Glede na
rebalans je bila realizacija v osebah 96,57%, v FTE pa 95,13%.
V plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2012
povečalo iz 319 oseb na 333 oseb, oziroma iz 245,40 FTE na 256,86 FTE. V primerjavi z letom 2012
se je v letu 2013 povečalo število oseb za 4,39 %, v FTE pa povečalo za 4,67 %. Glede na rebalans je
bila realizacija v osebah 94,60%, v FTE pa 94,77%.
V plačni skupini H (raziskovalci) se je število zaposlenih na dan 31.12.2013 v primerjavi z letom 2012
zmanjšalo iz 181 oseb na 166 oseb oziroma iz 135,63 FTE na 119,02 FTE. V primerjavi z letom 2012
se je v letu 2013 zmanjšalo število oseb 8,29 % oziroma za 12,25 % v FTE. Glede na rebalans je bila
realizacija v osebah 95,95%, v FTE pa 89,45%.
V plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta) se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v
primerjavi z letom 2012 povečalo iz 214 oseb na 223 oseb oziroma iz 211,60 FTE na 213,45 FTE. V
primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 povečalo število oseb za 4,21 % oziroma za 0,88% v FTE.
Glede na rebalans je bila realizacija v osebah 100%, v FTE pa 99,03%.
Povečanje zaposlitev je tudi zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti, saj je na dan 31. 12. 2012
bilo 14 oseb na porodniškem dopustu, na dan 31.12.2014 pa kar 31 oseb.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo število
pogodbenih izvajalcev iz 218 oseb na 210 oseb oziroma iz 42,54 FTE na 38,56 FTE. Glede na
rebalans je bila realizacija v osebah 82,03%, v FTE pa 65,46%.
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Delo na projektih, ki trajajo določen čas so razlog za fluktuacijo raziskovalcev. Fluktuacija
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je povezana z manjšim številom vpisanih študentov, predvsem
izrednih študentov na določenih študijskih programih ter različnimi izbirnimi predmeti (cikličnost
izvedbe izbirnih predmetov in posameznih letnikov študijskih programov), na katere se študenti
prijavljajo. V povezavi s strukturo zaposlenih – velik delež žensk v starostnem razredu do 34 let je
fluktuacija povezana z zaposlitvijo za določen čas in zaposlitvijo zaradi nadomeščanja porodniških
dopustov. Večji delež bolniške odsotnosti je zaradi nege in varstva otrok in manjši del iz drugih
zdravstvenih razlogov.
Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu
na dan 31.12.2014
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Izobrazbena struktura kaže, da ima večina pedagoških delavcev doktorat znanosti, večina zaposlenih
v strokovnih službah pa univerzitetno izobrazbo. Med pedagoškimi delavci in raziskovalci prevladujejo
moški (62,5 %), med zaposlenimi v plačni skupini J pa ženske (85,5 %).
Struktura zaposlenih po izobrazbi nam pokaže, da sta najvišja deleža zaposlenih s sedmo in osmo
ravnjo izobrazbe, od teh je kar ena tretjina zaposlenih z doktoratom (raven 8/2). Največ zaposlenih se
je nahajalo v starostni skupini od 30 do 39 let, več kot polovica zaposlenih pa je v starostnih skupinah
mlajših od 40 let. Med zaposlenimi so sicer prevladovale ženske, vendar je zastopanost spolov na
pedagoških in raziskovalnih delovnih mestih enakomerneje razporejena, medtem ko na spremljevalnih
delovnih mestih prevladujejo pripadnice ženskega spola. Več kot polovica žensk je mlajših od 40 let.
REKTORAT
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 33 oseb 40
oseb oziroma iz 35,05 FTE na 44,60 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na UP v letu 2013 povečalo
število oseb za 21,22% oziroma za 27,14 % v FTE. Število zaposlenih se je povečalo na rektoratu
zaradi premestitve zaposlenih iz članic, zaradi opravljanja skupnih nalog na rektoratu, pridobitve
projektov, ki niso financirani iz proračunskih sredstev in opravljanja novih nalog v univerzitetnih
centrih.
UP FAMNIT
Število zaposlenih skupaj z izvajalci študijskega programa Aplikativne kineziologije se je na dan
31.12.2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 78 oseb na 95 oseb, kar je povečanje za 21,80 % v
primerjavi z letom 2012, oziroma iz 60,26 FTE na 74,03 FTE, kar je povečanje za 22,85% v primerjavi
z letom 2012.
Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz
60 oseb na 81 oseb, kar je povečanje za 35% v primerjavi z letom 2012, oziroma iz 40,21 FTE na
51,03 FTE, kar je povečanje za 26,91% v primerjavi z letom 2012.
Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 3
na 6 oseb, kar je povečanje za 100 % v primerjavi z letom 2012, oziroma iz 4,25 FTE na 6,37 FTE, kar
je povečanje za 49,88% v primerjavi z letom 2012. Če se upošteva število zaposlenih, je bila
realizacija zaposlitev, glede na rebalans programa dela 2013, 85,71% .
Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz
15 oseb na 16 oseb, kar je povečanje za 6,67 % v primerjavi z letom 2012 oziroma iz 14,85 FTE na
15,68 FTE, kar je povečanje za 5,59% v primerjavi z letom 2012.
UP FHŠ
V letu 2013 UP FHŠ v nominalnem številu izkazuje povečanje števila matično zaposlenih v primerjavi
s preteklim letom. Število matično zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012
povečalo iz 76 oseb na 79 oseb, kaj je zvišanje za 4%. V FTE pa UP FHŠ izkazuje zmanjšanje števila
zaposlenih, in sicer z 61,25 FTE na 60,8 FTE, kar predstavlja zmanjšanje za 1%. Glede na plan 2013
je bila realizacija števila matično zaposlenih 98%, FTE pa 93%.
V letu 2013 UP FHŠ v primerjavi z letom 2012 v plačni skupini D izkazuje zmanjšanje zaposlenih.
Število matično zaposlenih na dan 31. 12. 2013 se v primerjavi z letom 2012 znižalo s 56 oseb na 54
oseb, kar je zmanjšanje za 4%. Prav tako UP FHŠ izkazuje zmanjšanje z 42,73 FTE na 39,21 FTE oz.
za 8%. Glede na plan 2013 je bila realizacija števila matično zaposlenih 93%, FTE pa 92%.
V letu 2013 UP FHŠ v plačni skupini H izkazuje povečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število matično zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 1 na 3 ter z
0,87 FTE na 1,68 FTE. Realizacija števila matično zaposlenih je tri-kratna, FTE pa 73%.
V letu 2013 UP FHŠ v plačni skupini J izkazuje povečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim letom,
in sicer z 18 na 21 oseb, kar predstavlja 20% povečanje. FTE se s 17,15 FTE spremeni na 19,19 FTE
kar znese 11% povečanje. Realizacija je bila enaka načrtovani. Povečanje v primerjavi s preteklim
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letom izhaja iz nadomeščanja porodniških dopustov ter sodelovanja z rektoratom UP, zato se stroški
dela UP FHŠ niso povečali.
UP FM
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 101 osebe na
97 oseb oziroma iz 90,41 FTE na 88,39 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na UP FM v letu 2013
zmanjšalo število oseb za 3,96 % oziroma za 2,24 % v FTE.
V plačni skupini D se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 52 oseb na 51 oseb
v FTE pa povečalo iz 43,66 FTE na 45,14 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 zmanjšalo
število oseb za 1,92 % v FTE pa povečalo za 3,39 %.
V plačni skupini H se je število zaposlenih na dan 31.12.2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo iz
14 oseb na 15 oseb oziroma iz 13,10 FTE na 13,60 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013
povečalo število oseb za 7,14 % oziroma za 3,82 % v FTE.
V plačni skupini J se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz
34 oseb na 30 oseb oziroma iz 32,35 FTE na 28,65 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013
zmanjšalo število oseb za 11,76 % oziroma za 11,44 % v FTE.
V letu 2013 je na UP FM v plačni skupini J 6 uslužbenk na porodniškem dopustu in dopustu za nego
in varstvo otroka. Na dan 31.12.2013 je delo dejansko opravljalo 25 ljudi skupaj 23,65 FTE.
UP FTŠ TURISTICA
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 74 na 67
oziroma iz 70,70 FTE na 63,77 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je a UP FM v letu 2013 zmanjšalo
število oseb za 9,46 % oziroma za 9,02% v FTE.
V plačni skupini D se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 42 oseb na 40 oseb
v FTE pa iz 39,36 na 38,62. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 zmanjšalo število oseb za 4,76
% v FTE pa za 1,88 %. V vsoto FTE niso všteti FTE iz naslova DTPO v višini dodatnih 7,15 FTE.
V plačni skupini H se število zaposlenih na dan 31.12.2013 v primerjavi z letom 2012 ni spremenilo (0
zaposlenih), povečalo pa se je število FTE in sicer iz 0 FTE na 0,10, kar pomeni v primerjavi z letom
2012 100% povečanje v FTE.
V plačni skupini J se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz
31 oseb na 26 oseb oziroma iz 30,25 FTE na 24,50 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013
zmanjšalo število oseb za 16,13 % oziroma za 19% v FTE.
Na dan 31.12.2014 je v plačni skupini J 1 uslužbenka na porodniškem dopustu, tako, da delo
dejansko opravlja 25 oseb s 23,50 FTE.
UP PEF
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo s 96 oseb na
109 oseb oziroma s 76,80 FTE na 86,84 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na UP PEF v letu 2013
povečalo število oseb za 13,50 % oziroma za 13,10 % v FTE.
V plačni skupini D se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2012 povečalo s 75 oseb na 81 oseb v
FTE pa povečalo s 56,00 FTE na 57,93 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 povečalo
število oseb za 8 % oziroma za 3,40 % v FTE. Visokošolski učitelji in sodelavci so bili zaposleni
zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo
otroka.
V plačni skupini H se število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 ni spremenilo,
zaposlena je 1 oseba, povečalo pa se je število FTE z 1,6 FTE na 2,96 FTE. V primerjavi z letom 2012
se je v letu 2013 povečalo število oseb v FTE za 85 %.
V plačni skupini J se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo z 19
oseb na 26 oseb oziroma z 18,20 FTE na 25,25 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013
povečalo število oseb za 36,80 % oziroma za 38,74 % v FTE. V letu 2013 so na UP PEF v plačni
skupini J 4 uslužbenke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka in 1 javna
uslužbenka pa je bila dalj časa bolniško odsotna. Na dan 31. 12. 2013 je delo dejansko opravljalo 21
oseb.
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UP FVZ
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 57 osebe na
56 oseb oziroma iz 48,68 FTE na 46,37 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na UP FVZ v letu 2013
zmanjšalo število oseb za 1 % oziroma za 0,95 % v FTE.
V plačni skupini D se je število zaposlenih v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 34 oseb na 38 oseb
v FTE pa povečalo iz 23,52 FTE na 28,55 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 povečalo
število oseb za 0,9 % v FTE pa povečalo za 0,80 %.
V plačni skupini H se je število zaposlenih na dan 31.12.2013 v zmanjšalo za eno osebo v primerjavi
z letom 2012 in sicer iz 4 na 3 osebe oziroma iz 4,64 FTE na 3,11 FTE. V primerjavi z letom 2012 se
je v letu 2013 zmanjšalo število oseb za 0,75 % oziroma za 0,7 % v FTE.
V plačni skupini J je število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 v primerjavi z letom 2012 ostalo enako, in
sicer 18 oseb oziroma se je FTE zmanjšal iz 20,12 FTE na 18,22 FTE. V primerjavi z letom 2012 je v
letu 2013 ostalo število oseb enako oziroma za se je zmanjšal za 0,90 % v FTE.
UP IAM
Iz realizacije kadrovskega načrta je razviden padec števila zaposlenih. Odstopanja med načrtovanim
in realiziranim številom zaposlenih gre delno pripisati tudi prenosu matičnosti z UP IAM na UP
FAMNIT in obratno ter opravljanju raziskovalnega dela zaposlenih UP IAM na UP FAMNIT in obratno.
V primerjavi z načrtovanim številom zaposlenih (na dan 31. 12. 2013) je bilo na UP IAM izvedenih
manj zaposlitev od načrtovanih, v FTE-jih pa je med načrtovanimi in realiziranimi zaposlitvami razlika
7,81 FTE.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo iz 64 oseb na
62 oseb, kar je zmanjšanje za 3,13 % v primerjavi z letom 2012, oziroma iz 43,93 FTE na 33,11 FTE,
kar je zmanjšanje za 24,63 % v primerjavi z letom 2012. Glede na plan 2013 je bila realizacija števila
zaposlenih 91,76 %.
Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12. 2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo
iz 56 oseb na 55 oseb, kar je zmanjšanje za 1,79 % v primerjavi z letom 2012, oziroma iz 35,93 FTE
na 26,91 FTE, kar je zmanjšanje za 25,10 % v primerjavi z letom 2012. Glede na plan 2013 je bila
realizacija števila zaposlenih 90,16 %.
Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31. 12. 2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo
iz 7 oseb na 6 oseb, kar je zmanjšanje za 14,29 % v primerjavi z letom 2012, oziroma iz 7,00 FTE na
5,20 FTE, kar je zmanjšanje za 25,71 % v primerjavi z letom 2012. Glede na plan 2013 je bila
realizacija števila zaposlenih 100 %.
UP ZRS
Na dan 31.12.2012 je bilo število redno zaposlenih 138. V letu 2013 se opazno bistveno
racionalizacija zaposlovanja, tako da je na dan 31.12.2013 na UP ZRS število redno zaposlenih 121.
V primerjavi z letom 2012 se je na UP ZRS zmanjšalo število oseb za 12 %.
V primerjavi z letom 2012 se je na raziskovalnih delovnih mestih (plačni skupini H) zmanjšalo
število zaposlenih iz 102 na 83 oziroma iz 75,30 FTE na 60,53 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je
število oseb zmanjšalo za 18,62% oziroma za 19,61% v FTE.
Število zaposlenih na strokovnih delovnih mestih (plačni skupini J) se je sicer povečalo za 1, vendar
je delež v FTE-jih manjši. V letu 2012 je bilo zaposlenih 36 strokovnih sodelavcev (35,50 FTE), v letu
2013 je teh 37 (34,70 FTE), kar je skladno s planom, kjer je bilo planiranih 38 zaposlenih (37 FTE). V
primerjavi z letom 2012 se je v letu 2013 povečalo število zaposlenih v plačni skupini J za 2, 78%,
vendar se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 FTE v plačni skupini J zmanjšal za 2,25%. Pri tem
je potrebno poudariti, da so trije zaposleni na strokovnih delovnih mestih v okviru Inštituta za
oljkarstvo, kjer se izvaja akreditirana dejavnost analiz oljčnega olja. V naslednjem letu je zanje
predvidena sprememba delavnega mesta v plačno skupino H. Obenem pa je potrebno opozoriti, da je
10 oseb v plačni skupini J oziroma 10 FTE-jev, ki se krijejo samo iz mednarodnih in tržnih projektov (
projektna pisarna in arheologi).
UP ŠD
Na UP ŠD je na dan 31. 21.2012 zaposlenih 6 oseb in se stanje zaposlenih ni spremenilo.
UP UK
Na UP UK je na delovnem mestu direktorja zaposlena ena oseba v obsegu 50%.
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7.14.2 POJASNILO K TABELAM
Tabela št. 2: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih
Analiza strukture pokaže, da je 40% zaposlenih za določen čas. Le tretjina raziskovalcev je zaposlena
za nedoločen čas,več zaposlenih za nedoločen čas je zaposlenih visokošolskih učiteljev in zaposlenih
na spremljajočih delovnih mestih. Več kot polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev ima tudi
dodatno tedensko pedagoško obveznost,Delež zaposlenih, ki imajo tudi dodatno zaposlitev po 146.
členu ZDR je 10% vseh učiteljev in se v primerjavi s preteklim letom ni spremenil. V primerjavi s
preteklim letom je manj visokošolskih učiteljev, ki imajo sklenjene tudi avtorske in podjemne pogodbe.
Tabela št. 3: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih študijskih
programov ter študijskih programov 2. in 3. Stopnje
Na 1. stopnji dodiplomskega študija je sodelovalo manjše število zunanjih sodelavcev, kot je bilo
planirano. Prav tako je tudi vrednost pogodbenih del nižja od planiranih .Število zaposlenih, ki je
izvajalo pedagoško delo po pogodbah je bilo enako kot je bilo planirano, vendar je vrednost del, zaradi
sprejetega enotnega Cenika za avtorske in podjemne pogodbe na UP nižja. Precej nižja realizacija od
plana je tako pri izvajalcih kot tudi vrednosti na drugi stopnji študija. Največ pogodbenega dela imata
UP FVZ in UP PEF, največje odstopanje od realizacije pa ima UP FHŠ.
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7.15 NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013
Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik

2012: 0

2013: 3

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
sredstev niso bile
zaključena naslednja
investicijska dela
oziroma nakupi:
- dokončna objektu A
v UK Livade
- dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru
- nakup objekt Galeb,
Kettejeva ulica 1

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

2012: 0

2013: 3

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja za
novogradnjo objektov
v Univerzitetnem
kampusu Sonce
- izdelava idejne
zasnovne za obnovo
objekta Servitski
samostan
- izdelava projektne
dokumentacije za
spremembo
namembnosti dela
objekta Stara Pošta,
Glagoljaška 8, Kope

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

2012: 0

2013: 2

Nerealizirano
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja in obnova
objekta 3, Cankarjeva
5 – izvaja resorno
ministrstvo
- pridobitev
gradbenega
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Uvrstitev projekta v
Načrt razvojnih
programov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 1
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Realizacija v letu
2013 z obrazložitvijo
razlik
dovoljenja za
novogradnjo treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli
Delno realizirano
Obrazložitev:
Nakup objekta Prisoje
9 in 9b, Koper je bil
uvrščen v
srednjeročni načrt
investicij UP, zaradi
omejenih virov
financiranja pa ni bil
uvrščen v načrt
razvojnih programov
(NRP)

Izboljšano stanje na
obstoječih objektih

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

2012: 1

2013: 2

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen saj so
poleg načrtovanega
investicijskega
vzdrževanja UP FVZ
in rektorata le-to
izvedla tudi UP
FAMNIT

Ureditev ZK stanj in
prenosov zemljišč na
UP

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

2012: 0

2013: 4

Delno realizirano
Obrazložitev:
Urejeno je bilo
stvarno-pravno
razmerje saj je bil
izveden prenos
lastništva na objektu
Bolniška 20 v Piranu
Nerealizirani prenosi
lastništva so bili na
objektih Cankarjeva 5
(UP PEF, UP FM) in
objektu 3 ter na delu
objekta na naslovu
Polje 42 Izola, (UP
FVZ)

7.15.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
a) GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN
V skladu z danimi finančnimi možnostmi državnega proračuna, Univerza na Primorskem postopoma
uresničuje zastavljene cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev, kot jih za svoje delovanje imata
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.
Trenutno stanje javnih financ ne omogoča pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje prostorske
problematike za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter zagotavljanja študentskih ležišč, zato so tudi
v letu 2013 bile upočasnjene vse investicijske aktivnosti.
Na trgu so se pojavile nove možnosti za nakup objektov, ki bi tako omogočile hitrejše reševanje akutnih
prostorskih stisk za izvajanje pedagoške dejavnosti in za zagotavljanje novih študentskih ležišč, vendar
pristojno ministrstvo ni prerazporedilo obstoječe finančne vire oz. ni bilo možno pridobiti sredstev iz EU
virov. UP je v preteklem letu pozorno spremljala vse informacije in dogajanje na trgu nepremičnin in
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prilagajala svojo strategijo, akte ter investicijske aktivnosti z namenom, da se v največji možni meri na te
priložnosti tudi odzove.
UP je v letu 2012 pripravila srednjeročni načrt investicij za obdobje 2012–2016. Z dokumentom se je
obravnavala prostorska problematiko članic, pri čemer se je izhajalo iz trenutnih potrebe kot tudi iz prognoz
vpisa. Posamezne članice, ki razpolagajo z lastniškimi prostori in jim prostorske kapacitete pokrivajo
študijske programe, niso bile vključene v Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012–2016. Glede na
prostorske potrebe članic je izkazana največja potreba glede zagotavljanja študentskih postelj, študijskih
naravoslovnih programov, Aplikativne kineziologije in raziskovalnih programov kot je IKARUS in Center
mediteranskih kultur.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK
Po prekinitvi gradbene pogodbe zaradi insolventnosti in nato stečaja glavnega izvajalca Gradbenega
podjetja Grosuplje, d.d., se dela nadaljujejo po sklopih s posameznimi izvajalci, s katerimi ima UP
sklenjene pogodbe. Zaradi izpada proračunskih sredstev je bilo potrebno pristopiti k racionalizaciji
investicije in prerazporejanju virov financiranja, kot tudi k postopkom za aktivacijo in črpanje
poroštvenega kredita. Posledično so zaradi tega nastali odmiki od operativnega plana izvajanja del.
V letu 2013 se je načrtovalo dokončanje izgradnje objekta, pridobitev uporabnega dovoljenja in
izvedba javnega naročila za nabavo notranje pohištvene in laboratorijske opreme, vendar zaradi
pomanjkanja dokumentacije, po stečaju GPG d.d., od stečajne upraviteljice ni bilo možno pridobiti
nobenega dokazila o ustreznosti za vse vgrajene materiale, še posebej glede sporne izvedbe na jeklenih
konstrukcijah. UP je zato naročila preglede le-teh pri pooblaščeni inštituciji – Zavodu za gradbeništvo
Slovenije. Na podlagi strokovnega mnenja v Poročilu o pregledu nosilnih jeklenih konstrukcij, ki ga je
izdelal mag. Samo Mikluš, u.d.i.g., Gravitas d.o.o., februarja 2013, se je izkazalo, da je vprašljiva izvedba
zvarov na stopniščnih ramah, vsi ostali zvari po ustrezni zvarjeni. Ultrazvočne meritve so pokazale, da
zvari na stopniščnih ramah niso polno prevarjeni, kar pomeni, da je zvar oslabljen in ni v skladu s
standardom sprejemljivosti SIST EN ISO 11666. UP je tako morala pristopiti k sanaciji zvarov zato do
konca leta ni bilo možno dokončati del.
Za zaprtje finančne konstrukcije je UP manjkajoča finančna predvidela iz poroštvenega kredita na
podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova
kreditov, najetega za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP, Ur.l. RS,
29/2006) in kateremu je soglasje podal UO UP in resorno ministrstvo, vendar Ministrstvo za finance v
letu 2013 še ni podalo svojega soglasja.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B
UP je načrtovala pridobitev manjkajočega soglasja Elektro Primorske saj je bilo ugotovljeno, da je
potrebno zgraditi novo trafo postajo za potrebe novogradnje študentskih domov in objekta B. Zaradi
neodzivnosti Občine Izola ni bilo možno preučiti možnosti potencialnih lokacij za umestitev trafo
postaje na območje Univerzitetnega kampusa Livade. UP je sicer na UE podala vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja za novogradnje objektov B1, B2, B in C1-kletni del v fazi FII izgradnje
Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli, vendar UE Izola v zadevi ni podala svoje odločitve.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi
V letu 2013 se z Občino Izola ni uspelo dogovoriti za sklenitev služnostnih pogodb, za začasno
navezavo objekta na kategorizirano javno cesto, je pa UP na UE podala vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. UE Izola je posredovala zahtevo po dopolnitvi vloge.
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce
Pridobljena so bila vsa soglasja na projektno dokumentacijo, prav tako je bila UP oproščena plačila
komunalnega prispevka, zato v se v tem letu ne pričakuje drugih finančnih izdatkov na projektu. V letu
2013 je bila načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja za vse objekte, locirane v Univerzitetnem
kampusu Sonce v Kopru vendar je Upravna enota Koper zavrnila izdajo med drugim iz razlogov, da je po
prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01) in
Odloka o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 97/09), zemljišče predvideno za Univerzitetni kampus nahaja
na ureditvenem območju za poselitev, ki je namenjeno centralnim dejavnostim; oznaka prostorske
enote KC-48 in je s 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za
ureditveno območje za poselitev ni dovoljena gradnja do sprejetja sprememb prostorskega akta. O
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navedeni problematiki je UP nemudoma za pojasnila zaprosila MOK. Izdaja gradbenega dovoljenja je
bila zavrnjena tudi zaradi neustrezno dokumentirane faznosti gradnje. Glede možnosti delne oz.
postopne realizacije gradnje objektov predvidenega Univerzitetnega kampusa Sonce Koper tako
obstaja težava zaradi predvidenega obsežnega in zelo dragega temeljenja pred izgradnjo prvega
objekta, zato bo projekt mogoče nadaljevati le, če bodo na razpolago znatna finančna sredstva.
Servitski Samostan v Kopru - rekonstrukcija
Objekt Servitskega samostana je v zelo slabem stanju, zato bo nujno potrebno pristopiti k pripravi
programske naloge, ki bi v nadaljevanju služila za izdelavo projektne dokumentacije, s katero bi se
kandidiralo za pridobitev finančnih sredstev. Do realizacije ni prišlo, saj se UP v tem trenutku
osredotoča na takojšnje reševanje prostorske problematike članic.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
Ker se z Občino Izola ni bilo možno dogovoriti o razširitev vsebin, ki bi se lahko umeščale v objekt, se
v tem letu ni pripravila nova programska naloga, saj Občina Izola zahteva vračilo objekta.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
Po odpovedi pogodbe gradbenemu nadzoru se je takoj po zamenjavi pristopilo k pregledu stanja na
investicijskem projektu. Najprej se je opravil pregled projektne dokumentacije in knjige obračunskih
izmer z izvajalcem GOI del. Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na potek rekonstrukcije objekta
(stanje gradbene panoge v Sloveniji, sum na nepravilnosti pri izboru izvajalca in izvajanju GOI del), se
je pričel postopek za sporazumno prekinitev pogodbe, konec leta 2013 pa se je izvedel nov postopek
za izvajalca, ki bo dela dokončal.
Objekta, locirana na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM) - energetska sanacija
Univerza na Primorskem je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Energetsko sanacijo stavb
javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in
so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« s projektom Energetske
sanacije objektov, lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM). V prijavnici so bili vsi
investicijski ukrepi načrtovani v skladu z izdelano idejno zasnovo in investicijsko dokumentacijo. V letu
2013 so se izvedle aktivnosti za pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije ter izvajalca storitev
gradbenega nadzora in recenzenta dokumentacije.
Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca UP - izdelava projektne in investicijske
dokumentacije
UP PEF je načrtovala, da bodo v letu 2013 zagotovljeni prostori, oziroma bo vsaj poznana lokacija leteh za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca UP. Ne glede na prizadevanja vodstva UP PEF kot
tudi vodstva UP in ob sodelovanju predstavnikov Mestne občine Koper v letu 2013 niso bili najdeni
ustrezni prostori za delovanje vrtca. Ker prostori niso bili zagotovljeni, se ni pristopilo k pripravi
ustrezne projektne in investicijske dokumentacije za ureditev le-teh z namenom začetka delovanja
vrtca. Tako se ni pristopilo k izdelavi DIIP dokumentacije, v kater bi se presojale vse možne
potencialne lokacije vrtca, kot tudi možne pravno-organizacijske oblike, in ni nadaljevalo s potrebnimi
investicijskimi aktivnostmi.
Rekonstrukcija in dozidava klubskega prostora v objektu Čebelnjak; Ankaranska cesta v Kopru
UP ŠD je za rekonstrukcijo in dozidavo klubskega prostora v poslovnem objektu Čebelnjak, pridobila
projektno dokumentacijo ter na UE Koper podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na
izdelano PZI dokumentacijo se je izvedel postopek in pridobil izvajalec za dozidavo klubskega
prostora in izvedel vsa pripravljalna dela
Nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentih postelj
Ker UP primanjkuje študentskih namestitev si UP na različne načine prizadeva zagotoviti nastanitvene
kapacitete, ki bi ustrezale razvoju univerze in zadoščale potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in
srednjeročnimi načrti.
Za ta namen je skupaj z resornim ministrstvom preverila možnost nakupa objekta »Prenočišča Prisoje«
na naslovu Prisoje 9 in 9b s pripadajočim zemljiščem. UP je na objavljen razpis Luke Koper d.d., le-tej
podala ne zavezujočo ponudbo. Ker finančna konstrukcija in viri financiranja, pretežni del naj bi se
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pokrival iz koncesije po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov in dijakov, Ur.l. RS, št 24/07-Uradno prečiščeno besedilo), skupaj z resornim
ministrstvom niso bili dorečeni, UP ni uspelo podati svoje ponudbe.
Objekt Armerije in Foresterije s prizidkom ter UP FTŠ Turistice - odplačilo obresti
dolgoročnega kredita
Univerza na Primorskem je 12. 10. 2007 sklenila z Banko Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, Pogodbo
o dolgoročnem kreditu št. 1478/07 s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v višini 2.845.694,00
EUR za financiranje investicij, z dobo odplačila do 5. 9. 2033. Sredstva so bila namenjena za
financiranje investicij:
‐
novogradnje UP FTŠ Turistice
65,72 %,
‐
novogradnje UP FHŠ
25,85 % in
‐
rekonstrukcije Armerije in Foresterije
8,43 %.
V letu 2013 so Banki Koper bila nakazana sredstva v višini 13.418,23 EUR. Za odplačilo dolgoročnega
kredita v letu 2013, se s strani MIZŠ zagotovijo sredstva po Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od
prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 79/03,
79/06, 24/07-Uradno prečiščeno besedilo).
Več je razvidno iz Tabele 3 v Excelovi prilogi: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.
b) NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN
V letu 2013 je Univerza na Primorskem načrtovala naslednja razpolaganja s stvarnim premoženjem:
- brezplačni prenos lastninske pravice na objektu Bolniška 20, Piran,
- nakup objekta »GALEB«,
- odprodaja dela objekta Servitskega samostana,
- nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentih postelj;
do realizacije pa je prišlo le pri brezplačnem prenosu lastninske pravice na objektu Bolniška 20, v
Piranu.
Brezplačni prenos lastninske pravice na objektu Bolniška 20, Piran
Nepremičnina v izmeri 321,91 m² na parcelni št. 939/0, k.o. Piran, ki v naravi predstavlja stavbo na
naslovu Bolniška ulica 20 v Piranu, je bila v lasti Republike Slovenije, v letu 2013 pa je postala last
UP. Stavbo uporablja Univerza na Primorskem za izvajanje visokošolske in raziskovalne dejavnosti,
kjer deluje Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na
Primorskem.
Nakup objekta »GALEB«
Nepremičnina, ki je predmet nakupa, predstavlja poslovni objekt, in sicer stavbo št. 2605 – 190 k.o.
2650 Koper, ki je lociran na parceli št. 780 k.o. Koper in je bil zgrajen okrog leta 1890. Stavba je v
2
naravi trietažni poslovni objekt v skupni izmeri 1.006,36 m . Do realizacije nakupa ni prišlo, saj
resorno ministrstvo ni podalo soglasja k najemu kredita, ki ga UP ima možnost črpati glede na Zakon
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za
sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur.l. RS, 29/06).
Odprodaja dela objekta Servitskega samostana
2
Nepremičnina v izmeri 24 m , ki je namenjena za odprodajo, se nahaja na naslovu Kettejeva 10 v
Kopru (z ID znakom 953214 s parc. št. 804/4, k.o. Koper) in v naravi predstavlja dvorišče izven
območja kamnitega zidu Servitskega samostana V letu 2013 do odprodaje ni prišlo.
Nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentih postelj
Do nakupa »Prenočišča Prisoje«, Koper na naslovu Prisoje 9 in 9b s pripadajočim zemljiščem ni
prišlo, ker se z resornim ministrstvom ni bila dorečena finančna konstrukcija.

7.15.2 NAKUP OPREME
UP je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo, ki vključuje tudi
sofinanciranje opreme, povezane s pedagoško dejavnostjo v višini 52.074,21 EUR iz NRP 3330-130023 – oprema v visokem šolstvu, PP 573710 – dejavnost visokega šolstva, konto 4323 – investicijski

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2013

151

transferi javnim zavodom v letu 2013, sredstva so bila razdeljena med pedagoške članice ter rektoratu
kot nosilcu ureditve programske opreme za podporo pedagoškemu procesu. V rebalansu Letnega
programa dela za leto 2013, so članice tako načrtovale nabavo opreme iz lastnih sredstev ter sredstev
pridobljenih na projektih, v skupni višini 528.115,82 EUR, in sicer:
‐
rektorat v višini
31.877,10 EUR
‐
UP FM v višini
10.274,78 EUR
‐
UP FAMNIT v višini
68.655,52 EUR
‐
UP PEF v višini
31.000,00 EUR
‐
UP FTŠ - Turistica v višini 10.059,55 EUR
‐
UP FVZ v višini
41.413,07 EUR
‐
UP ZRS v višini
248.909,71 EUR
‐
UP IAM v višini
36.991,09 EUR
‐
UP ŠD v višini
48.935,00 EUR
Zgoraj navedene potrebe so vključevale tudi sofinancerska sredstva MIZKŠ (NRP 3211-13-0023 Nakup opreme povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, pp 573710, konto 4323), v višini 52.074,21
EUR. Strokovne službe rektorata so pripravile Dokument identifikacije investicijskega projekta za
nabavo računalniške, programske, avdio-vizualne in druge pedagoške opreme, učnih pripomočkov ter
pohištvene opreme za posodobitev predavalnic za potrebe izvajanja pedagoškega procesa na
Univerzi na Primorskem, št. 3710-01/2013, junij 2013, kjer je prikazana vsa nabava pedagoške
opreme po posameznih članicah in rektorata, sofinanciranje pa je bilo izvedeno v naslednjih zneskih:
‐
rektorat v višini
30.615,72 EUR
‐
UP FM v višini
4.100,41 EUR
‐
UP FAMNIT v višini
4.339,52 EUR
‐
UP PEF v višini
4.339,52 EUR
‐
UP FTŠ - Turistica v višini 4.339,52 EUR
‐
UP FVZ v višini
4.339,52 EUR
Vse članice in rektorat skupaj, so v letu 2013 nabavile opremo v višini 420.737,83 EUR, od tega so
bila sofinancirana s strani:
‐
MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo
52.074,21 EUR
‐
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
134.169,54 EUR
‐
Druga ministrstva
1.481,47 EUR
‐
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
15.731,32 EUR
‐
Cenik storitev VZ: sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja javne službe
41.623,74 EUR
‐
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in
‐
drugi projekti iz pror. EU
123.402,86 EUR
‐
Drugi viri
45.588,86 EUR
‐
Trg
58.852,63 EUR
Pri čemer se ugotavlja, da so članice izpostavile naslednjo problematiko nakupa opreme glede na
zastavljen plan:
‐
UP FHŠ v letu 2013 ni izvedla nakupa opreme iz lastnih sredstev. Po sprejemu LPD 2013 se je na
podlagi evidentiranih potreb članic izdelala investicijska dokumentacija, ki je bila posredovana
skupaj z zahtevkom na MIZŠ. UP FHŠ v letu 2013 niso bila dodeljena sredstva za nakup opreme.
‐
UP FM je v letu 2013 izvedla samo nujno nabavo računalniške opreme za potrebe pedagoškega
procesa in za potrebe dela na raziskovalnih projektih, in sicer dva video projektorja (za veliko
predavalnico in za računalniško učilnico na Cankarjevi 5), za potrebe pedagoškega procesa ter
prenosni računalnik in strežnik za potrebe raziskovalnega projekta NUVOLAK.
‐
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2013 v sklopu opreme oz. šolskih učil in opreme učilnic,
iz teh sredstev med drugim realizirala nabavo digitalnega pianina, dveh samostojnih magnetnih tabel
in terarija z opremo. V okviru nabav računalniške opreme so bile evidentirane največje potrebe po
nabavi opreme. Poleg planirana nabave dveh projektorjev, so bili nabavljeni še trije projektorji, dve
multifunkcijski napravi in optični čitalec.
‐
UP FTŠ – Turistica je v letu 2013 opravila le najnujnejšo nabavo računalniške opreme za
zagotavljanje čim manj motenega pedagoškega procesa.
‐
Na UP FVZ je bil nakup načrtovane opreme za leto 2013 v celoti realiziran.
‐
UP FAMNIT je v letu 2013 načrtovala nabavo najnujnejše opreme za izvajanje pedagoškega
procesa in za zaposlene, vendar je zaradi širitve pedagoške in raziskovalne dejavnosti v letu 2013
opremila knjižnico in štiri nove predavalnice.
‐
UP IAM je v letu 2013 načrtoval zgolj opremo, nujno potrebno za izvajanje projektov in nemoten
potek dela.
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Več je razvidno iz Tabele 6: Načrt nakupa opreme za leto 2013.

7.15.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je preklicalo sklep s katerim naj bi za investicijsko
vzdrževanje študentskih domov zagotovilo sredstva v višini 8.521,00 EUR, za izvedbo sanacije strehe
in žlebov v Študentskem domu Portorož, zato UP ŠD ni izvedla načrtovanih investicijsko vzdrževalnih
del. Za investicijsko vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, v letu 2013 ni namenilo sofinancerkah sredstev.
Glede na finančno stanje posameznih članic so sredstva za investicijsko vzdrževanje namenili le
članici UP FVZ in UP FAMNIT. Prva je izvedla popravilo strehe na objektu, na naslovu Polje 42, druga
pa je uredila knjižnico in čitalnico za potrebe študijske in raziskovalne dejavnosti, na naslovu Kidričeva
ulica 14 ter uredila predavalnice za potrebe izvajanja študijske dejavnosti, na naslovu Muzejski trg 7.
Prav tako je bilo potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela, na objektu Drevored 1. maja 9 v Izoli, za
zagotavljanje varnosti mimoidočih (predvsem na meji z Osnovno Šolo Dante Alighieri), ki jih je
narekovala Odločba št. 06122-1111/2012/5 z dne 23. 11. 2012, izdana s strani Inšpektorata za
promet, energetiko in prostorov. UP je za ta namen porabila 9.091,20 EUR.
Rektorat je plan za investicijsko vzdrževalna dela realiziral v celoti, UP FVZ z lastnimi sredstvi v
manjšem obsegu od predvidenega, medtem ko pa UP FAMNIT ni načrtovala investicijskega
vzdrževanja, vendar je v drugi polovici leta najela in iz drugih virov uredila nove prostore za izvajanje
študijske dejavnosti v središču Kopra. UP ZRS je izvedla nujna vzdrževalna dela, in sicer vzdrževanje
elektroinštalacij v laboratoriju v Izoli zaradi pridobitve nove opreme in zagotovitve njene uporabe ter
sanacijo vrat, na objektu Bolniška 20 v Piranu, zaradi posledic poplave:
‐
rektorat v višini
9.091,20 EUR
‐
UP FAMNIT v višini
22.835,42 EUR
‐
UP FVZ v višini
2.967,44 EUR
‐
UP ZRS v višini
3.560,00 EUR
Glede na stanje javnih financ in investicij v Sloveniji in uveljavitve ZUJF-a, so članice v Rebalansu
letnega programa Univerze na Primorskem za leto 2013, pri izvajanju investicijsko vzdrževalnih del
upoštevale svoje finančne zmožnosti. Večina članic ni ne izvajala ne načrtovala investicijskega
vzdrževanja nepremičnin in opreme (UP FHŠ, UP FTŠ – Turistica, UP IAM, UP ŠD), ker MIZŠ v letu
2013 ni sofinanciralo investicijsko vzdrževalnih del oz. v proračunu RS za leto 2013 ni bilo sredstev za
investicijsko vzdrževalna dela za objekte visokega šolstva, in sicer z izpostavljeno problematiko:
‐
UP FM za leto 2013 ni načrtovala investicijsko vzdrževalnih del na objektu v uporabi, UP PEF pa
je odstopila od prvotno planiranega posega investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev in sicer
prilagoditve pisarn Referata za študentske zadeve. V letu 2014 naj bi se na obeh članicah, ki
imata prostore na skupnem naslovu na Cankarjevi 5, izvedlo investicijsko vlaganje v energetsko
sanacijo objekta, za katero je UP pridobila sredstva na razpisu.
‐
UP FVZ je v okviru investicijskega vzdrževanja namenila 2.967,44 EUR za sanacijo strehe, ki ni
bila realizirana, zaradi težav s pridobitvijo soglasja. Ker pa je zaradi obilnega deževja prišlo do
zamakanja dveh prostorov, je bila potrebna nujna sanacija, ki pa je bila realizirana iz presežka
preteklih let, za katere obstaja sklep UO UP.
‐
UP FAMNIT v letu 2013 ni načrtovala investicijskega vzdrževanja, vendar je v drugi polovici leta
najela nove prostore za izvajanje študijske dejavnosti v središču Kopra, na Muzejskem trgu 7
(predavalnice) in Kidričevi ulici 14 (knjižnica in čitalnica), v katerih je morala opraviti nekatere
prilagoditve za izvajanje dejavnosti članice.
Več je razvidno iz Tabele 4 v Excelovi prilogi: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in
opreme za leto 2013.

7.15.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Univerzo na Primorskem pestijo težave povezane s pomanjkanjem primernega prostora za izvajanje
pedagoške in raziskovalne dejavnosti, prav tako primanjkuje študentskih ležišč. Sprejet je bil
Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012–2016 s katerim je UP pristopila k načrtnemu
reševanju prostorske problematike in zagotavljanju študentskih ležišč.
Pedagoška fakulteta in Fakulteta za management delujeta v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru,
v 1. stavbi in v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
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list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na
Primorskem. Do danes med UP in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ni prišlo do uradne
zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je sprememba odloka predvidevala oz. se
lastništvo ni preneslo na UP na podlagi 13. člena ZVISa.
Povzetek sklopa po posameznih članicah, ki so v letu 2013 najemale prostore:
- UP FM je leta 2013 najemala prostore za izvedbo izobraževalne dejavnosti v Kopru na lokaciji Trg
Brolo 12, v Celju na lokaciji Ljubljanska cesta 5a in v Škofji Loki. V Celju je marca 2013 prenehal
veljati aneks k najemni pogodbi, zato si je fakulteta prizadevala skleniti nov aneks. Aprila 2013 je
bil sklenjen Aneks št. 6 k pogodbi o sodelovanju pri organizaciji študijskega središča UP FM v
Škofji Loki, s katerim je UP FM znižala strošek najema prostorov zaradi dogovora, da se
predavalnice uporabljajo izključno za potrebe UP FM.
- UP FTŠ – Turistica je v letu 2013 za izvajanje študijskega procesa v Ljubljani uporabljala najete
prostore na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ostale najemne pogodbe so pretekle
(Sežana) oz. smo jih preklicali (najem plaže Korotan). V juliju 2013 je bilo sklenjeno izbranemu
ponudniku oddati v najem gostinski lokal.
- UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih, uporablja pa tudi prostore drugih članic UP,
zlasti UP FHŠ in UP ZRS ter UP IAM (na Muzejskem trgu 2 delujeta skupni službi UP FAMNIT in
UP IAM – kadrovska in finančna služba). Poleg navedenih prostorov fakulteta že več let najema
prostore v Dijaškem in študentskem domu Koper (Cankarjeva 5, Koper) ter občasno še
predavalnico v Središču Rotunda (Destradijev trg 11, Koper). Prostore na Srednji tehnični šoli
Koper (Šmarska cesta 4, Koper), ki jih je UP FAMNIT uporabljala v preteklih študijskih letih, v
študijskem letu 2013/14 ne uporablja več, saj nove predavalnice na Muzejskem trgu 7 zadostujejo
za potrebe fakultete. V dolgoročnem najemu ima fakulteta naslednje prostore: prostori Pošte
Slovenije, Glagoljaška 8, Koper (sedež fakultete) in prostori Mestne občine Koper, Kettejeva 1,
Koper. V letu 2013 pa je za potrebe izvajanja izobraževalne dejavnosti najela še prostore Banke
Koper na Kidričevi 14 v Kopru ter prostore Mladinske knjige na Muzejskem trgu 7 v Kopru.
- UP IAM nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb. Delo poteka v dveh najetih prostorih,
kjer se izvaja raziskovalna dejavnost ter organizacijska in upravna dejavnost.
Več je razvidno v prilogi Excelove tabele Načrta Ravnanje s stvarnim premoženjem in sicer:
- Tabela Lastna zemljišča,
- Tabela Lastne stavbe in deli stavb,
- Tabele Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).
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8. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Tudi leto 2013 je minilo v znamenju ukrepov Vlade za finančno vzdržnost javnih financ in tudi s tem
povezanimi sredstvi za dejavnost visokega šolstva. Kljub rebalansu proračuna RS za leto 2013 in
dodatnim sredstvom za študijsko dejavnost ter doslednemu upoštevanju določil ZUJF in ZIPRS1314,
UP ne prejema dovolj sredstev za študijsko dejavnost. Na likvidnostno situacijo še dodatno vplivajo
neredni prilivi in večmesečne zamude pri nakazilu sredstev za EU projekte.
UP je večjem delu realizirala sprejet program dela za leto 2013, vendar je bila realizacija otežena
zaradi vseh ukrepov Vlade RS in zapletov glede priprave in sprejema letnega programa dela za leto
2013. Letni program dela je Univerza na Primorskem sprejela šele v drugi polovici leta 2013, meseca
julija, zaradi zakonskih obveznosti, ki jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, Št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, v nadaljnjem besedilu
ZIPRS1314) in posrednim uporabnikom proračuna države ter občin ter ZZZS in ZPIZ nalaga pripravo
polletnega poročila. Kljub zakonski obvezi glede polletnega poročanja, Ministrstvo za finance ni
posredovalo potrjenih izhodišč za pripravo finančnega načrta zavoda za leto 2013. Je pa navedeno
ministrstvo skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
visokošolskim zavodom naložilo pripravo polletnega poročila, ki mora izkazovati podatke o sprejetem
finančnem načrtu za tekoče leto in realizacijo za prvo polletje. Program dela za leto 2013 je bil sprejet
na osnovi nepotrjenih izhodišč za pripravo finančnega načrta zavoda za leto 2013, saj šele na podlagi
sprejetega finančnega načrta za tekoče leto je lahko izpolnila zahtevo Ministrstva za finance in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo pripravila polletnega poročilo o poslovanju.
Univerza na Primorskem je prvih šest mesecev v letu 2013 poslovala brez sprejetega programa dela,
kar je vplivalo na izvajanje letnih nalog, aktivnosti zaposlovanja in tekočega poslovanja. Letni program
dela, kateremu je resorno ministrstvo podalo soglasje konec leta 2013, je tudi podlaga
visokošolskemu zavodu za izvajanje nalog in zaposlitev v okviru javne službe (nemoteno izvajanje
nacionalnega programa visokega šolstva).
Pri izvajanju Letnega programa dela UP za leto 2013 je prišlo do nedopustnih oziroma nepričakovanih
posledic in so navedene v nadaljevanju:
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v dopisu z dne 19. 9. 2013 (št. 410134/2012/136) ugotovilo neskladnost sprejetega letnega programa dela za leto 2013 z uradnimi
evidencami in pozvalo Univerzo na Primorskem, da uskladi podatke v vsebinskem, kadrovskem in
finančnem načrtu v delu, ki se sklicujejo na članico UP Fakulteto za kineziološke študije, z
veljavnim Odlokom Univerze na Primorskem, soglasji Vlade RS k razpisu za vpis in drugimi
uradnimi evidencam.
- Na področju kakovosti so bile v letu 2013 načrtovane aktivnosti, ki so bile predvidene v projektu
»Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«. Skladno z oddano prijavo na javni
razpis v novembru 2012, bi se morale aktivnosti pričeti s 1. 1. 2013. UP je v februarju 2013 prejela
sklep o izboru, s katerim so ji bila dodeljena zaprošena sredstva. Zaradi pritožbe neizbranih
prijaviteljev in z njim povezanega pritožbenega postopka, je bilo na MIZŠ opravljeno ponovno
ocenjevanje vlog; ponoven pozitivni sklep je UP prejela konec julija, pogodba pa je bila podpisana
konec novembra 2013. Zaradi navedenega se večina predvidene aktivnosti ni izvedla v letu 2013;
izvedba je prenesena v leto 2014.
Ostale načrtovane aktivnosti, ki niso bile povezane z zgoraj navedenim projektom, so bile (delno)
realizirane in ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvedenih nalog.
- Zaradi financiranja pisarne s strani MIZŠ, ki poteka že več let zaporedoma v nasprotju s predpisi,
se UP ŠD soočajo z negativnim rezultatom iz naslova javne službe, ki ga pokrivajo iz tržne
dejavnosti članice.
- UP ZRS je bil v letu 2012 in 2013 predmet finančne revizije ( interne ter ARRS). Revizija ARRS je
bila izvedena z namenom ugotavljanja namenske porabe sredstev v letu 2011, revizija je ugotovila
nenamensko porabo sredstev v skupni višini 22.754,89 EUR, ki jih je UP ZRS na podlagi
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne
dejavnosti ter zahtevka ARRS vrnil v drugi polovici leta 2013. Omenjene posledice so bremenile
finančno leto 2013, UP ZRS je tako za zagotovitev vračila sredstev namenil tržna sredstva, ki jih je
v načrtu 2013 predvidel za kritje drugih stroškov. Na osnovi izhodišč in napotkov revizorja smo se
tudi v letu 2013 zavzemali za vzpostavitev računovodenja prilagojenega standardom, ki so jih
nakazali revizorji. Na omenjenih izhodiščih bomo gradili tudi v prihodnje. Po napotkih revizorjev
smo v letu 2013 sprejeli tudi sodila za razporejanje fiksnih in variabilnih posrednih stroškov.
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9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI
VEČ PRETEKLIH LET
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Razpis in vpis: UP je na dodiplomskem študiju 1. stopnje za vpis v 1. letnik v študijskem letu
2013/2014 razpisala 1625 vpisnih mest, od tega 1310 mest na rednem študiju in 315 mest na
izrednem študiju. Na podiplomskem študiju je bilo za vpis v 1. letnik razpisanih 1536 razpisanih mest,
in sicer 1390 mest za magistrske študijske programe 2. stopnje (970 za redni študij in 420 za izredni
študij) in 146 mest za doktorske študijske programe 3. stopnje.
V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je bilo na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje
razpisanih skupno 153 mest manj (od tega 158 mest manj na rednem študiju, na izrednem študiju pa
5 mest več), na magistrskih študijskih programih 2. stopnje 70 mest več, vendar zaradi večjega števila
mest za izredni študij (85 mest več, za redni študij je bilo razpisanih 15 mest manj). Na doktorskih
študijskih programih 3. stopnje je bilo razpisano 8 mest manj.
Kljub manjšemu številu razpisanih vpisnih mest je UP v študijskem letu 2013/2014 razpisala večje
število študijskih programov, in sicer 76 (za 2012/2013: 74 študijskih programov ter za 2011/2012: 63
študijskih programov):
- 34 študijskih programov 1. stopnje (za 2012/2013: 32, za 2011/2012: 28);
- 28 študijskih programov 2. stopnje (za 2012/2013: 27, za 2011/2012: 24);
- 14 študijskih programov 3. stopnje (za 2012/2013: 14, za 2011/2012:11).
V študijskem letu 2013/2014 je na Univerzi na Primorskem skupaj vpisanih 6168 študentov (podatek
na dan 30. 10. 2013). Število študentov se je v primerjavi s preteklim študijskim letom 2012/2013
zmanjšalo za 438 (ko je bilo vpisanih skupno 6606 študentov). Večji vpis se beleži predvsem na
magistrskih študijskih programih 2. stopnje (redni študij), saj se je število študentov rednega študija iz
1286 v študijskem letu 2012/2013 povečalo na 1382 v študijskem letu 2013/2014. Na dodiplomskih
študijskih programih 1. stopnje je vpis študentov nekoliko nižji; v študijskem letu 2012/2013 je bilo
vseh vpisanih 4987, v 2013/2014 pa 4528. Na doktorskih študijskih programih je vpisanih 166
študentov, v študijskem letu 2012/2013 pa 205.
Na UP so na vseh treh stopnjah skupaj vpisani 203 tuji študentje. Delež vpisanih tujih študentov na
UP se povečuje. Tako so na primer vpisani tujci v študijskem letu 2012/2013 predstavljali 2,7% vseh
vpisanih študentov, v študijskem letu 2013/2014 pa predstavljajo 3,3% vseh vpisanih. Večje število
vpisanih tujih študentov se kaže predvsem na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje ter na
doktorskih študijskih programih 3. stopnje. UP kot tudi njene članice bodo tudi v prihodnje študijske
programe predstavljale v tujini in spodbujale zanimanje tujih kandidatov za študij na UP. S tem
namenom je UP v študijskem letu 2014/2015 prvič razpisala izvedbo dodiplomskega študijskega
programa Matematika vzporedno tudi v angleškem jeziku.
V letu 2013 so članice UP pripravljale prve vloge za podaljšanje akreditacije za študijske programe,
ki so bili akreditirani v letih 2005 in 2006 in so imeli zadnje leto veljavne prve akreditacije. Vsi programi
(z izjemo enega), za katere je bil postopek presoje strokovnjakov NAKVIS v letu 2013 zaključen in je
UP zanje prejela odločbe, so pridobili podaljšanje akreditacije za 7 let, en pa za 3 leta.
Članice so se prav tako usmerile v prenovo študijskih programov na 1. in 2. stopnji ter v razvijanje
novih inovativnih študijskih programov. Pri tem so krepile medsebojno sodelovanje, akreditirana sta
bila dva nova interdisciplinarna študijskega programa za izpopolnjevanje, ki ga je UP PEF pripravila v
sodelovanju z UP FHŠ. V medsebojnem sodelovanju pripravljata nov interdisciplinarni študijski
program 2. stopnje Politologija članici UP FHŠ in UP FM, ki je v postopku akreditacije na NAKVIS. V
letu 2013 je bil akreditiran skupni magistrski študijski program 2. stopnje Latino-ameriške študije (UP
FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP, Univerza Megatrend, Srbija, Univerza Pecz, Madžarska,
Istituto Universitario Ortega y Gasset, Španija).
Diplomanti: Podatki o skupnem številu diplomantov UP v letu 2013 kažejo, da je diplomiralo manjše
število študentov od načrtovanega. Število diplomantov v letu 2013 je tudi manjše kot v letu 2012.
Študij je zaključilo 994 diplomantov, v letu 2012 pa 1048 (v letu 2011 pa 1010 študentov).
Povprečno število let trajanja študija: Povprečno število let trajanje študija je v primerjavi s prejšnjim
študijskim letom podaljšalo, predvsem na magistrskih študijskih programih 2. stopnje. Deloma tudi
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zaradi koriščenja možnosti podaljšanja statusa študenta je trajanje študija tako še vedno nekoliko
daljše od trajanja študijskega programa, na vseh treh stopnjah študija.
Prehodnost: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na študijskih programih 1. stopnje (na ravni UP) je
bila nekoliko nižja od načrtovane, predvsem na visokošolskih strokovnih študijskih programih (nižja za
približno 14% od načrtovane). Prav tako je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 prehodnost iz 1.
v 2. letnik na 1. stopnji študija nižja.
Na rednem študiju magistrskih študijskih programov 2. stopnje je prehodnost (na ravni UP) v
študijskem letu 2013/2014 nižja od načrtovane, in sicer znaša 65,8%. V primerjavi s študijskim letom
2012/2013 pa je višja za približno 4%.
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na doktorskih študijskih programih 3. stopnje je za 14% višja od
načrtovane, prav tako v primerjavi s študijskim letom 2012/2013.
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Znanstveno-raziskovalna uspešnost in znanstvena odličnost: v letu 2013 je bil pripravljen pravilnik o
dodeljevanju sredstev za objave v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI. S sprejetjem pravilnika bi
UP postavila vzvod za večje spodbujanje raziskovalcev k objavam in doseganju višje znanstveno
relevantne produkcije v svetovnem merilu. V letu 2013 so registrirani raziskovalci (516) univerze po
metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost in
sicer: s podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu 2013 v WOS objavljenih 196 člankov
v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva (podatki zajeti na dan 10. 2.
2014 v Web of Science), kar v primerjavi z letom 2012 pomeni povečanje za 32% (148 objav). V
primerjavi z letom 2012 se je za 4,1% povečala uspešnost po SICRIS točkah (Z1), za 12,9%
nadpovprečna znanstvena uspešnost registriranih raziskovalcev, število normiranih čistih WOS citatov
za zadnje desetletno obdobje pa je iz 14.160 (v letu 2012) naraslo na 22.103 v letu 2013 (kar pomeni
povečanje za 60,7%).
Poseben poudarek je namenjen spodbujanju mlajših raziskovalcev, v letu 2013 je bilo tako podeljenih
6 podoktorskih pozicij. V letu 2013 se je usposabljajo 56 mladih raziskovalcev financiranih v okviru
ARRS (v letu 2012 jih je bilo 63), 9 jih je usposabljanje v letu 2013 zaključilo.
Prof. dr. Dušanka Janežič, visokošolska učiteljica in raziskovalka UP FAMNIT, je prejela Zoisovo
nagrado za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju. V letu 2013 sta nagrado za raziskovalne
in razvojne dosežke UP za leto 2012 prejela izr. prof. dr. Maja Čemažar iz UP FVZ, za področje
naravoslovja, in prof. dr. Štefan Bojnec (UP FM) za področje družboslovja, ki po metodologiji SICRIS,
za zadnje petletno obdobje dosega največje število zbranih točk na področju ekonomije v Sloveniji.
Znanstveno-raziskovalno delo: obseg projektnega financiranja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
na nacionalni ravni se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zopet znižal, v letu 2012 so sredstva
upadla za 10% v primerjavi z 2011, v letu 2013 pa se je (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
skladno s pogodbo ARRS za znanstveno raziskovalno dejavnost iz 4.348.705,58 EUR v letu 2012
znižalo na 3.917.660,00 EUR v letu 2013 oziroma za 9,9%. Primerjava obsega projektnega in
programskega financiranja od leta 2009-2012 kljub temu kaže, da je UP v letih 2009-2012 uspela
bistveno izboljšati razmerje v prid stabilnejšemu financiranju raziskovalne dejavnosti, saj se je število
raziskovalnih programov dvignilo za skoraj 100% v letu 2009 glede na leto 2008. Kljub uspešnosti pa
dosedanji obseg programskega financiranja ostaja najnižji med slovenskimi raziskovalnimi
organizacijami. V letu 2013 je UP izvajala 12 raziskovalnih programov, 5 matičnih in 7 v (so)izvajanju,
37 temeljnih, 14 aplikativnih in 8 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov.
V primerjavi z letom 2012, v letu 2013 beležimo upad iz 72 na 59 projektov, kar je predvsem posledica
zaključka izvajanja CRP-ov (zaključilo se je izvajanje 16 projektov). V primerjavi z letom 2012
beležimo upad izvajanja mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov iz 50 na 47. Predvsem je
upadlo število prijav na mednarodnih razpisih (iz 89 v letu 2012 na 51 v letu 2013), kar je posledica
zaključka finančne perspektive.
Sodelovanje z gospodarstvom in okoljem: Univerza je v letu 2013 skupno izvajala 66 projektov v
sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja (38 projektov z gospodarstvom in 28
projektov z drugimi uporabniki znanja), kar pomeni porast iz leta 2012, ko je izvajala skupno 51
projektov. Na področju intelektualne lastnine beleži UP:
- 4 inovacije (UP IAM s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij - spletna varnost),
- 1 prijava patenta na patentni urad v sodelovanju s španskimi partnerji na področju bioinformatike
(UP FAMNIT).
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Sicer uspešno sodelovanje nekaterih članic z gospodarstvom ne ustvarja zadostnega prenosa znanja
z visoko dodano vrednostjo v okolje. V letu 2013 je bila UP vključena kot partner v konzorcij za prenos
tehnologij KTT, katerega zastopnik je Inštitut Jožef Stefan. V okviru projekta je UP intenzivneje
pristopila k izvedbi priprave, zavarovanja ter trženja intelektualne lastnine.
UMETNIŠKA DEJAVNOST
V primerjavi s preteklim letom je UP na področju umetniške dejavnosti še povečala število kulturnih
dogodkov, ki jih organizirala v svojih prostorih. Poleg navedenega je potrebno še izpostaviti delovanje
obeh članic v katerih se aktivno izvaja umetniška dejavnost (UP FHŠ in UP PEF), predvsem pa
dosežke UP PEF, ki je v letu 2013 sprejela strategijo in cilje razvoja na fakulteti. V kolikor se bo razvoj
umetniške dejavnosti na UP nadaljeval, lahko v bodoče pričakujemo izjemne dosežke in dogodke na
najvišjem nivoju.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja lahko delovanje UP v letu 2013
ocenimo kot uspešno, saj smo realizirali 9 zastavljenih ciljev in delno realizirali 3 zastavljene cilje, 6
ciljev pa je ostalo nerealiziranih.
V primerjavi s preteklim letom oziroma več preteklih let se je tudi v letu 2013 nadaljeval trend
naraščanja »incoming« mobilnosti, in sicer visokošolskih učiteljev in sodelavcev (s 83 na 109) ter tako
»incoming« (z 49 na 69) kot »outgoing« (z 49 na 51) raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. Pri
»incoming« študentih (235) je prišlo do majhnega padca glede na načrtovano ciljno vrednost. Do
porasta pa je prišlo pri številu »outgoing« raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (z 61 na 71),
medtem ko, tako kot v preteklih letih, ni prišlo do porasta števila »outgoing« mobilnosti ne pri študentih
ne pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih.
UP je bila v letu 2013 zelo uspešna pri navezovanju stikov s tujimi institucijami in je za 4 povečala
število sklenjenih krovnih sporazumov o sodelovanju, ki jih je sedaj skupno 62, od tega je 56
bilateralnih sporazumov s tujimi univerzami oziroma visokošolskimi institucijami. Uspešni smo bili tudi
pri realizaciji cilja porast števila učiteljev, ki koristijo sobotno leto. V letu 2012 na sobotno leto ni šel
nihče, v letu 2013 pa 3 učitelji, od tega 2 z UP FM in 1 z UP FVZ.
Že v preteklih letih smo opozorili na nizko število izmenjav študentov med slovenskimi univerzami v
okviru programa nacionalne mobilnosti. V letu 2013 je to število še padlo, saj je na UP prišel samo en
študent z drugih slovenskih univerz in visokošolskih zavodov, na drugo slovensko univerzo oziroma
visokošolski zavod pa je prav tako odšel samo en študent UP. Dejstvo je, da slovenske univerze
programa nacionalne mobilnosti ne promovirajo niti ne podpirajo v zadostni meri. To bi bilo potrebno
doreči na ravni Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS).
Tudi v letu 2013 zaradi finančnih vzrokov nismo uspeli vzpostaviti informacijske podpore za
spremljanje mednarodne mobilnosti, ki je načrtovana že dlje časa.
Iz letnih poročil članic UP izhaja, da so članice zadovoljne z dosežki na področju mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja v letu 2013. Posebej velja omeniti velik porast števila mednarodnih
projektov s področja študijske dejavnosti iz EU, kjer univerza v projektu sodeluje, in sicer z 9 v letu
2012 na 17 v letu 2013, s čimer je bil tudi presežen načrt (14). Število mednarodnih projektov s
področja študijske dejavnosti iz EU, kjer je univerza nosilka projekta, je ostalo v letu 2013 isto kot v
letu 2012 (4), prvič pa smo pridobili 1 mednarodni projekt s področja študijske dejavnosti izven EU
(UP FM). Število prijav projektov s področja izobraževanja na mednarodne razpise je v primerjavi z
letom 2012 padlo z 19 na 16. Velja pa izpostaviti, da je UP na javnem razpisu MIZŠ za sofinanciranje
aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, pridobila
projekt »UP IN SVET - Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem« v višini 999.907,09 €.
KAKOVOST
Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP uspešno nadaljevala z izvajanjem in nadgrajevanjem
različnih aktivnosti, ki se redno izvajajo že več let. Posamezne aktivnosti, ki so bile načrtovane v
projektu »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP« (kot npr. sistem e-anketiranja na
ravni UP) pa, kot že omenjeno v poglavju 8, niso bile izvedene. Izpostaviti velja predvsem naslednje
aktivnosti, katerih cilj je nadgradnja in izpopolnitev sistema spremljanja kakovosti študijskega procesa
in razvoja kulture kakovosti:
- uspešno izveden postopek podaljšanje akreditacije UP za 7 let;
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skrb za zaposlene z izvedbo delavnic, usposabljanj in izobraževanj s področja kakovosti ter
podelitev nagrad zaposlenim. Na ravni UP velja izpostaviti uspešno izvedbo delavnice z naslovom
z naslovom »Kako zagotoviti strokovno in etično ustreznost zaključnih del«, na kateri so
udeleženci razpravljali o uspešnih načinih ugotavljanja plagiatorstva;
nadgrajevanje sistema tutorstva: v letu 2013 se je povečalo število tutorjev študentov, nekoliko
zmanjšalo pa število tutorjev učiteljev. S ciljem večje skrbi za tuje študente (v okviru programov
mobilnosti in vpisane na UP) j e bil dopolnjen Pravilnik o tutorskem sistemu na UP. Prav tako so
bila izvedena redna letna usposabljanja in izobraževanja za tutorje (novoimenovane in tutorje za
delo s študenti s posebnim potrebami);
izvedba samoevalvacije za področje izobraževanja in priprava skupnega samoevalvacijskega
poročila, ki vključuje tudi oceno uspeha in predvidene aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti (na ta
način bi bila zaključena t.i. »zanka kakovosti«);
izvedeno anketiranje študentov na članicah UP in skupno povečanje odzivnosti v primerjavi s
preteklim letom. V letu 2012 je bil dopolnjen anketni vprašalnik; omogočeno naj bi bilo spremljanje
obremenitve študentov skladno z ECTS, vendar pa vprašanje ni bilo dovolj natančno zastavljeno.
Prav tako še ni bil vzpostavljen načrtovan sistem e-anketiranja na ravni UP, ki je bil načrtovan v
okviru projekta »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«;
priprava osnutka Poslovnika kakovosti.

INFORMATIZACIJA
Projekt E-VŠ: Informacijski sistem eVŠ je primarno zastavljen kot orodje za zagotavljanje preglednosti
visokega šolstva, s katerim se bo povečala informiranost javnosti o visokošolski ponudbi v Sloveniji.
eVŠ v slovensko visoko šolstvo prinaša kar nekaj novosti za javne in zasebne visokošolske zavode na
področju:
- razvida visokošolskih zavodov,
- priprave in objave razpisa za vpis v javnoveljavne študijske programe vseh treh stopenj,
- poteka zbiranja prijav za vpis v študijske programe na vseh treh stopnjah,
- spremljanja podatkov o študentih in dokončanju študija,
- spremljanja podatkov o izvajalcih visokošolske dejavnosti,
- prijavljanja študentov za subvencionirano bivanje ter
- statističnega poročanja.
V letu 2013 smo nadgradili varnostni postopek prenosa podatkov v okolje E-VŠ z dodatnimi
varnostnimi elementi (certifikat, avtorizacijski ključ), sam prenos podatkov iz pedagoških članic sedaj
vključuje tudi baze študentov iz projekta Erasmus, izvedeno je bilo tudi celovito izobraževanje uporabe
rešitve E-VŠ za pedagoški kader (referati). Postavljeni so bili temelji in izvedeno uspešno pilotsko
testiranje za vzpostavitev enotnega vpisnega procesa preko portala E-VŠ, ki bo zaživel v letu 2014.
Projekt ODUN (Odprte Univerze): Cilj projekta je bila »Pilotna vzpostavitev nacionalne infrastrukture
odprtega dostopa do zaključnih del študija in objav raziskovalcev«. Gre za prijavljeni projekt na razpis
MIZKŠ s strani konzorcija štirih slovenskih univerz. V sklopu projekta je bila uspešno izvedena
nadgradnja knjižnične IT rešitve UM-ja, namestitev repozitorijev (študijska dela, diplome itd.)
univerzam v Ljubljani, na Primorskem in v Novi Gorici ter vzpostavitev nacionalnega portala, preko
katerega je omogočen odprt dostop do zaključnih del in objav raziskovalcev. Ena izmed ključnih
zadev, ki pa so bile implementirane tekom izvedbe tega projekta, pa je bila vzpostavitev enovitega
procesa detekcije plagiatov na vseh štirih slovenskih univerzah.
Vlaganje v ustrezno računalniško opremo (nadgradnja, zamenjava računalniške opreme): V letu 2013
smo s pridobljenimi sredstvi s strani ministrstva (vir pedagoška oprema) na nivoju UP uspeli poleg
nakupa določene količine računalniške opreme izvesti nabavo dela dokumentacijskega sistema (1 del
– likvidacija vhodnih knjigovodskih listin)
Nadaljevanje centralizacije skupnih IT storitev s ciljem racionalizacije stroškov na IT področju: V letu
2013 se je nadaljeval proces združevanja oz. centralizacije IT storitev v skupno okolje. Rektorat UP
koordinira ključne IT aktivnosti in vzdržuje skupno enovito E-okolje (e-pošta, intranet okolje, skupne
mape, arhiv podatkov itd.) za naslednje članice UP : UP Rektorat, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD, UP
FENIKS, UP FVZ, UP FTŠ, na članici UP ZRS smo konec leta prevzeli operativno vodenje IT področja
in začrtali strategijo združitve na skupno platformo.
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KADROVSKO PODROČJE
Na kadrovskem področju je UP v letu 2013 sledila ukrepom določenih v Zakonu o interventnih ukrepih
in drugih predpisih, ki so določali kadrovsko politiko, zato je realizacija plana načrtovanih novih
zaposlitev nižja od planiranih. Realizacija načrtovanih novih zaposlitev je nižja od načrtovanih v vseh
plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene v primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in
v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena izvedba študijskih programov (prva izvedba novih
študijskih programov in večje število študentov).
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 povečalo iz 723 oseb na
732 oseb oziroma se je zmanjšalo iz 604,22 FTE na 599,68 FTE. V primerjavi z letom 2012 se je na
UP v letu 2013 povečalo število oseb za 1,21% oziroma zmanjšalo za 0,75 % v FTE. Glede na
rebalans je bila realizacija v osebah 96,57%, v FTE pa 95,13%.
V letu 2013 je bil sprejet nov Akt o sistemizaciji delovnih mest na UP, ki je dal podlago za
reorganizacijo strokovnih služb. Večje aktivnosti so bile izvedene v informacijskem programu VIS, ki
sedaj nudi podporo tudi za namene izvajanja kadrovske politike. Istočasno sta bila sprejeta tudi
Pravilnika o spremembah Pravilnika za vrednotenj pedagoškega dela pedagoških delavcev in
raziskovalcev na UP in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sklepanju avtorskih in
podjemnih pogodb na UP. Upravni odbor UP je sprejel tudi enotni cenik za sklepanje avtorskih in
podjemnih pogodb, s čimer se ocenjuje, da bodo znižani stroški za pogodbeno delo, kljub novim
predpisom, ki povečujejo prispevke delodajalcev. Ocenjujemo, da je bila UP pri uresničevanju
zastavljenih ciljev kadrovskega plana uspešna.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja UP v letu 2013, se večina zastavljenih ciljev ni
realizirala zaradi stanja javnih financ, predvsem pri predvidenih nakupih objektov bodisi za pedagoško,
bodisi za raziskovalno dejavnost oz. pri zagotovitvi študentskih ležišč. Na trgu so se pojavile nove
možnosti za nakup objektov, ki bi tako omogočile hitrejše reševanje akutnih prostorskih stisk za
izvajanje pedagoške dejavnosti in za zagotavljanje novih študentskih ležišč, vendar pristojno
ministrstvo ni prerazporedilo obstoječe finančne vire oz. ni bilo možno pridobiti sredstev iz EU virov.
UP je v preteklem letu pozorno spremljala vse informacije in dogajanje na trgu nepremičnin in
prilagajala svojo strategijo, akte ter investicijske aktivnosti z namenom, da se v največji možni meri na
te priložnosti tudi odzove.
Načrtovana je bila tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt A v Univerzitetnem kampusu
Livade ter objekt Borilnice na naslovu Kreljeva 6, vendar se v prvem primeru ni pridobilo uporabnega
dovoljenja zaradi podaljšanja roka za dokončanje del, pri drugem pa je bilo potrebno ponovno preveriti
finančno konstrukcijo ter izvesti nov razpis za izvajalca GOI del. Prav tako se zaradi kompleksnosti ni
uspelo zaključiti postopkov prenosa objektov v uporabi UP FM in UP PEF na Cankarjevi 5, kot tudi ne
Objekta 3 ter dela objekta na naslovu Polje 42 Izola, za potrebe UP FVZ. Uspešno pa je bil izveden
prenos lastništva na objektu Bolniška 20, v Piranu.
UP je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo, ki med drugim vključuje
tudi sofinanciranje opreme, povezane s pedagoško dejavnostjo, sredstva pa so bila razdeljena med
pedagoške članice ter rektoratu, kot nosilcu ureditve programske opreme za podporo pedagoškemu
procesu. Pri nabavi opreme iz lastnih sredstev ter sredstev pridobljenih na projektih, je največ
sredstev namenila članica UP ZRS. Pri izvajanju investicijsko vzdrževalnih del, MIZŠ v letu 2013 ni
sofinanciralo investicijsko vzdrževalnih del oz. v proračunu RS za leto 2013 ni bilo sredstev za
investicijsko vzdrževalna dela za objekte visokega šolstva in študentskih domov, zato večina članic ni
ne izvajala ne načrtovala investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme, razen UP FVZ in UP
FAMNIT, in sicer iz lastnih sredstev.
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Ker je UP UK pričela z delovanjem šele v 2012 je mogoče zapisati oceno uspeha pri doseganju ciljev
le glede na preteklo leto.
Večina kratkoročnih prednostnih ciljev je bilo realiziranih, saj je bila zaključena združitev lokalnih baz
knjižnic v enotno bazo, vzpostavljena digitalna knjižnica kot del repozitorija slovenskih univerz, ki pa
za delovanje še nima urejenih vseh pravnih podlag. Zaradi zmanjšanja investicij, ki so posledica ZUJF
pa so ostali neizboljšani prostorski pogoji knjižnice za uporabnike.
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Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti UP UK so bila zagotovljena po Uredbi o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, vendar pa višina sredstev zagotavlja le 0,5
zaposlitve vodstva (direktorja).
ŠTUDENTSKI DOMOVI
Leto 2013 je bilo - z vidika najpomembnejšega cilja UP ŠD, pridobitve še dodatnih študentskih
kapacitet za nastanitve študentov, manj uspešno. Ker je bila naloga odvisna od MIZŠ oz. od
zagotovitve sredstev za nova ležišča s strani MIZŠ, je bila aktivnost UP ŠD lahko vezana le na
sodelovanje pri pripravi projektov in dokumentacije. Članica je bila uspešna pri izvedbi IVD in nabavi
opreme, a le iz vira tržnih sredstev UP ŠD. UP ŠD so iz lastnih – tržnih sredstev, izvedli le najnujnejša
IVD dela in nadomestili le delno dotrajano notranjo opremo. Tu velja posebej izpostaviti ukrepe, ki so
jih ŠD izvedli na podlagi študije za energetsko učinkovitost, ki bodo v prihodnosti še bolj pozitivno
vplivali na stroške energentov v ŠD. Z izvedbo teh posegov in nabav se je izboljšal bivanjski standard
študentov v obstoječih ŠD. UP ŠD so v letu 2013 poslovali finančno pozitivno in sicer zgolj iz razloga
oz. na podlagi uspešno izvedene turistične dejavnosti v poletnih mesecih, ki so jih UP ŠD izvedli s
svojim lastnim kadrom, s pomočjo študentov, kljub posledicam varčevalnih in drugih ukrepov.
Uspešno poslovanje članice je očitno pri doseganju kratkoročnih ciljev predvsem pri izvedbi
investicijskega vzdrževanja. V UP ŠD so bili doseženi kratkoročni cilji tudi v zvezi z nalogami, ki se
tičejo promocije članice – predvsem glede turistične dejavnosti, kar je že v istem letu pomenilo tudi
konkretne finančne rezultate. Sploh je treba uspešno izvedeno turistično sezono izpostaviti kot
pomemben uspeh, saj že tretje leto zapored prav zaradi tega poslujejo UP ŠD pozitivno. Izpostaviti
velja uspešno izvedene posodobitve in racionalizacije procesov in s tem tudi na nove možnosti glede
osebnega in strokovnega razvoja zaposlenih. UP ŠD so tudi v letu 2013 izvedli številne okolju prijazne
ukrepe ter ukrepe za učinkovito rabo energije. Vzpostavljeno je bilo tudi formalno sodelovanje z
drugimi ŠD v RS – preko ustanovljenega združenja ŠD. Delo UP ŠD v okvirih pristojnosti in zmožnosti
je bilo v letu 2013 uspešno
URESNIČEVANJE CILJEV IN UKREPOV IZ ReNPVŠ11-20
Poročilo o uresničevanje ciljev in ukrepov iz ReNPVŠ11-20 je sestavna priloga Letnega programa
dela Univerze na Primorskem za leto 2013.
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10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Univerza na Primorskem deluje v sklopu poenotenja finančnega poslovanja in nadzora ter revizije
vseh članic Univerze na Primorskem tudi na podlagi ostalih finančnih internih aktov oz. pravnih podlag
s finančnimi vsebinami, in sicer:
- Pravilnik o računovodstvu UP,
- Pravilnik o finančnem poslovanju UP.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila s strani članic in rektorata UP zbrana v celoti in
pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k
Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01 in spletna stran Urada za nadzor proračuna).
Notranji nadzor porabe javnih sredstev obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in
kontrole ter notranje revidiranje, ki se zagotavlja na Univerzi na Primorskem z namenom, da se
obvladuje poslovanje in zagotavlja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in
preglednosti. Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev
proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. V ta namen si članice določijo postopke, cilje in
druge ukrepe ki omogočajo izvedbo tovrstnega nadzora.
Služba notranjega nadzora je bila na Univerzi na Primorskem vzpostavljena v letu 2009. Pravne
podlage za delovanje službe za notranji nadzor in pomoč finančnemu sektorju pri nadzoru nad
finančnim poslovanjem so Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na
Univerzi na Primorskem in Pravilnik o notranjem revidiranju Univerze na Primorskem.
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem je postavil podlage za delo notranje
revizijske službe na UP. 6. junija 2013 je bil sprejet na predlog vodje službe za nadzor, v sodelovanju
z vodji strokovnih služb, Načrt notranjega nadzora v letu 2013. Na podlagi slednjega je rektor
imenoval 15 delovnih skupin za vsa področja delovanja na UP in sicer:
Področje izobraževanja:
‐
delovna skupina za nadzor nad usklajenostjo izvedbe kontaktnih ur določenega študijskega
programa 1. in 2. stopnje (redni študij) v študijskem letu 2012/2013 z zadnjim akreditiranim
stanjem programa in internimi navodili UP.
‐
delovna skupina za nadzor nad vpisom kandidatov po merilih za prehode v doktorske študijske
programe v št. letu 2012/2013 na članicah UP.
‐
delovna skupina za nadzor nad izdajo in hranjenjem evidenc javnih listin, ki jih izdajajo članice
Univerze na Primorskem.
Področje raziskovanja:
‐
delovna skupina za nadzor nad številom in plačilom raziskovalnih ur znotraj svetovalnih in
raziskovalnih projektov na UP.
Pravno področje:
‐
delovna skupina za nadzor skladnosti Pravil članic UP s statutom UP.
Kadrovsko področje:
‐
delovna skupina za nadzor nad odjavami in prijavami na ZZS,
‐
delovna skupina za nadzor nad izplačili varovanih plač za obdobje od avgusta leta 2008
(prevedba), do uvedbe ZUJF-a, za zaposlene na UP.
Finančno področje:
‐
delovna skupina za nadzor nad Pravili za razporejanje posrednih stroškov,
‐
delovna skupina za nadzor nad izpolnjevanjem samoocenitvenega vprašalnika za pripravo Izjave
o oceni notranjega nadzora javnih financ,
‐
delovna skupina za nadzor nad postopki opominjana in izterjave zapadlih terjatev na UP.
Področje informatike:
‐
delovna skupina za nadzor nad naročili z IT področja (oprema, storitve), s ciljem standardizirati
zahteve.
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Področje investicij:
‐
delovna skupina za nadzor nad vlaganji v tuje nepremičnine,
‐
delovna skupina za nadzor nad višino najemnin za nepremičnine.
Splošno področje:
‐
delovna skupina za nadzor nad izvajanjem izdajanja naročilnic.
Področje integritete:
‐
delovna skupina za nadzor nad tveganjem nedovoljenega sprejemanja daril.
Vse delovne skupine, z izjemo dveh so nadzor opravile. Izsledki dela delovnih skupin ter preventivni,
kot tudi korektivni ukrepi, so v teku.
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11. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Razpis in vpis: UP ni v celoti dosegla želenega oziroma načrtovanega vpisa na študijske programe 1.,
2. in 3. stopnje nekaterih članic. Na UP FHŠ pojasnjujejo, da je več razlogov za obstoj večjega števila
nezasedenih vpisnih mest na posameznih študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje UP FHŠ v
študijskem letu 2013/2014, in sicer:
- v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše;
- potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ,
- dvopredmetni študijski programi še niso povsem uveljavljeni oziroma prepoznavni,
- soočajo se s problemom koriščenja absolventskega staža na 1. stopnji, iz tega razloga tudi
nezasedenost mest na 2. stopnji (študentje zlasti prvih generacij na 1. stopnji se tako niso
vpisovali neposredno na 2. stopnjo, kar se je poznalo pri številu vpisanih študentov),
- zaradi nesofinanciranja študija na 3. stopnji s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
je prišlo do upada vpisa doktorskih kandidatov.
Fakulteta si bo še naprej prizadevala za povečanje vpisa, predvsem z učinkovito promocijo,
dostopnostjo informacij o študiju preko spleta, z organizacijo znanstvenih sestankov in konferenc ter
mednarodnih projektov. Obenem bo skrb namenjena premišljenemu načrtovanju kakovostnih
študijskih programov.
UP je za študijsko leto 2013/2014 prvič razpisala dva magistrska študijska programa 2. stopnje tudi za
izvedbo v angleškem jeziku (Management na UP FM in Turizem na UP FTŠ Turistica). Zaradi
premajhnega števila prijavljenih kandidatov (razpisana sta bila kot izredni študij) ni bila realizirana
nobena izvedba.
Novi študijski programi: V letu 2013 sta bila načrtovana dva nova univerzitetna študijska programa na
1. stopnji (UP FHŠ) in sicer: Angleški jezik in kultura ter dvopredmetni študijski program Angleški jezik
in kultura (v postopku akreditacije je bilo ime programov spremenjeno, obravnavana sta bila z imenom
Anglistika), vendar je Svet NAKVIS v postopku presoje odločil, da študijskima programoma
akreditacije ne podeli.
Programska analiza: V okviru izvedbe projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP
je bila načrtovana priprava programske ponudbe akreditiranih študijskih programov, kot podlaga za
pripravo sprememb in uvedbo notranje akreditacije študijskih programov. Zaradi pritožbenega
postopka enega od prijaviteljev se izvedba projekta UP in z njo načrtovane aktivnosti za pripravo
analize niso realizirale in se jih prenese v leto 2014.
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti ni bilo nerealiziranih ciljev.
UMETNIŠKA DEJAVNOST
Na področju umetniške dejavnosti so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Izmed zastavljenih ciljev na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja v letu 2013
UP ni uspelo realizirati načrtovanega porasta mobilnosti števila študentov (»incoming« in »outgoing«),
pri čemer pa smo z »incoming«mobilnostjo študentov lahko zadovoljni, saj je bila realizacija 95%.
Porast števila mobilnosti smo beležili tudi pri »outgoing« visokošolskih učiteljih in sodelavcih, čeprav
nekoliko nižji od načrtovanega 10% porasta (v primerjavi z letom 2012 je število poraslo z 79 na 85,
zastavljeni cilj 91 pa ni bil dosežen). Nerealiziran ostaja cilj porasta števila študentov, ki v okviru
programa nacionalne mobilnosti del študija opravijo na drugi slovenski univerzi oziroma
visokošolskem zavodu, in sicer se je nacionalne mobilnosti udeležil le 1 študent UP od načrtovanih 5.
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Na del študija na UP je prav tako prišel le 1 študent drugih slovenskih univerz in visokošolskih
zavodov, medtem ko je bilo načrtovanih 16 takih izmenjav. V letu 2013 je bilo 36 diplomantov, ki so v
času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT, medtem ko je bil načrtovana ciljna
vrednost 45.
Tudi v letu 2013 se je UP soočala z naslednjimi ovirami internacionalizacije:
‐
pomanjkanje informacijske podpore za spremljanje mednarodne mobilnosti in mednarodnih
projektov: cilj univerze je enoten informacijski sistem, ki bi bil uporaben za različna področja
delovanja (kadrovsko, finančno, mednarodno dejavnost in raziskovanje), kar pa je povezano z
visokimi finančnimi stroški;
‐
pomanjkanje namestitvenih kapacitet za (tuje) študente: UP je na tem področju v bistveno
slabšem položaju kot ostale slovenske univerze;
‐
toga nacionalna visokošolska zakonodaja: slovenščina kot učni jezik - meduniverzitetna delovna
komisija Rektorske konference RS (RK RS) je pripravila predlog rabe tujih jezikov na slovenskih
univerzah in predlog zakonske spremembe.
KAKOVOST
Na področju kakovosti niso bili doseženi oziroma realizirani naslednji cilji: a) vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja študentov UP; b) priprava Priročnika za tutorje in c) oblikovan Program razvoja
kulture kakovosti na UP. Razlog, da cilji niso bili realizirani je v dejstvu, da je bila njihova realizacija
povezana s pridobitvijo projekta »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«. Kot
navedeno v poglavju 8, je bilo predvideno, da se bo projekt pričel izvajati 1. 1. 2013, vendar je bil
njegov pričetek zaradi pritožbenega postopka premaknjen v drugo polovico leta 2013. Večina
aktivnosti, ki so bile načrtovane v projektu se bo tako izvedlo v letu 2014.
Med cilji, ki so bili delno realizirani pa velja izpostaviti predvsem dva, in sicer: a) transparentnost
generičnih kompetenc diplomantov UP in b) analiza spremljanja obremenitve študentov skladno z
Merili ECTS. Prva aktivnost je bila delno realizirana zaradi zamika izvedbe projekta »Razvijanje
kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«, druga aktivnost pa zaradi tega, ker vprašanje, ki se je
nanašalo na ocenjevanje obremenitve študentov za posamezni predmet ni bilo dovolj jasno
zastavljeno (oz. študenti niso imeli dovolj jasnih navodil, kako odgovoriti na navedeno vprašanje).
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
V skladu z danimi finančnimi možnostmi državnega proračuna, UP postopoma uresničuje zastavljene
cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev, kot jih za svoje delovanje imata Univerza v Ljubljani in
Univerza v Mariboru. Tako se na področju investicijskih aktivnosti, večina zastavljenih ciljev ni
realizirala zaradi stanja javnih financ, predvsem pri predvidenih nakupih objektov bodisi za pedagoško,
bodisi za raziskovalno dejavnost oz. zagotovitve študentskih ležišč.
Načrtovana je bila tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt A v Univerzitetnem kampusu
Livade Izola ter objekt Borilnice na naslovu Kreljeva 6, Koper. Pri prvem se uporabnega dovoljenja ni
pridobilo, ker se je podaljšal rok za dokončanje del zaradi nujne izvedbe sanacije zvarov na stopniščni
rami, kot posledica nekakovostne izvedbe podjetja GPG, d.d., ki dela ni dokončalo zaradi stečaja. Pri
drugem, tj. objektu Borilnica, pa dela niso sledila terminskemu planu, saj je bilo potrebno ponovno
preveriti finančno konstrukcijo ter izvesti nov razpis za izvajalca GOI del. Prav tako se zaradi
kompleksnosti ni uspelo zaključiti postopkov prenosa objektov v uporabi UP FM in UP PEF na
Cankarjevi 5, kot tudi ne Objekta 3 ter dela objekta na naslovu Polje 42 Izola, za potrebe UP FVZ.
Pri izvajanju investicijsko vzdrževalnih del, je ravno tako bilo potrebno upoštevati stanje javnih financ v
Sloveniji in uveljavitev ZUJF-a, zato so članice v Rebalansu letnega programa Univerze na
Primorskem za leto 2013 upoštevale svoje finančne zmožnosti. MIZŠ v letu 2013 ni sofinanciralo
investicijsko vzdrževalnih del oz. v proračunu RS za leto 2013 ni bilo sredstev za investicijsko
vzdrževalna dela, za objekte visokega šolstva in študentskih domov, zato večina članic ni ne izvajala
ne načrtovala investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme.
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
Zaradi ZUJF in omejenih prejetih sredstev, naloge univerzitetne knjižnice, ki jih opredeljuje Zakon o
knjižničarstvu niso doseženi materialni standardi primerljivi z UL in UM. Sredstva, ki jih UP UK prejme
ne zagotavljajo podpore pri izobraževalnem, znanstvenem in raziskovalnem delu, saj je potrebna
boljša prostorska infrastruktura in zagotovitev nujno potrebnih ustreznih prostorov za univerzitetno
knjižnico z ustrezno študijsko čitalnico.
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Vzpostavljena je bila digitalna knjižnica kot del repozitorija slovenskih univerz, ki pa za delovanje še
nima urejenih vseh pravnih podlag, ki bodo urejene in sprejete v letu 2014.
ŠTUDENTSKI DOMOVI
Zaradi financiranja pisarne s strani MIZŠ, ki poteka že več let zaporedoma v nasprotju s predpisi, se
UP ŠD soočajo z negativnim rezultatom iz naslova javne službe, ki ga pokrivajo iz tržne dejavnosti
članice. Zastavljeni cilji niso bili realizirani predvsem na tistem področju dela kjer so zastavljeni cilji in
naloge odvisne od MIZŠ.
Realizacija več kratkoročnih ciljev je bila v letu 2013 vezana na aktivnosti zunanjih institucij in
partnerjev. Tako še vedno ni prišlo s strani MIZŠ do priprave potrebne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za adaptacijo tretje zgradbe na Cankarjevi 5 v Kopru; prenos iz MŠŠ na MIZŠ
je bil realiziran, zaradi zastojev pri pripravi dokumentacije pa do pričetka del ni prišlo in zato tudi ni bilo
mogoče doseči prenosa, kar bi omogočilo pridobitev približno 50 novih ležišč za študente v mestnem
jedru Kopra. UP ŠD so uspeli spodbuditi več ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti k prijavi na razpis
MIZŠ za koncesionarje. Dodatnih zmogljivosti s subvencijo pri zasebnikih ni bilo na voljo zaradi
proračunskih omejitev. Tako je bilo odobrenih 730 subvencij za bivanje pri zasebnikih, ki so bile v
celoti razdeljene med študente s prednostne liste.

11. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI
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12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA,
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
Univerza si prizadeva ustvariti pogoje za učinkovit razvoj in s tem prispeva k gospodarstvu in okolju v
regiji.
Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja prek Centra za razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom:
Svet zaupnikov UP, ki svetuje in sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne,
izobraževalne in znanstvene uspešnosti; Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na
področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju
idej študentov, raziskovalcev in profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP
ZRS.
Univerza je v letu 2013 skupno izvajala 66 projektov v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja (38 projektov z gospodarstvom in 28 projektov z drugimi uporabniki znanja), kar
pomeni porast iz leta 2012, ko je izvajala skupno 51 projektov. Na področju intelektualne lastnine
beleži UP 4 inovacije (UP IAM s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij - spletna varnost) in
1 prijava patenta na patentni urad v sodelovanju s španskimi partnerji na področju bioinformatike (UP
FAMNIT).Sicer uspešno sodelovanje nekaterih članic z gospodarstvom še vedno ne ustvarja
zadostnega prenosa znanja z visoko dodano vrednostjo v okolje. V letu 2013 je bila UP vključena kot
partner v konzorcij za prenos tehnologij KTT, katerega zastopnik je Inštitut Jožef Stefan. V okviru
projekta je UP intenzivneje pristopila k izvedbi priprave, zavarovanja ter trženja intelektualne lastnine.
Univerza se povezuje z gospodarstvom tudi preko Štipendijskega sklada UP, v okviru katerega je v
študijskem letu 2012/13 39 najboljših študentov prejelo štipendije.
UP aktivno deluje tudi v smeri spodbujanja študentov k razmišljanju o pravočasnem načrtovanju lastne
poklicne poti oziroma kariere, s čimer bodo diplomanti UP po končanem študiju bolj konkurenčni na
trgu dela in zato tudi lažje zaposljivi. V lanskem letu je UP v okviru projekta Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit vstop na trg dela priredila vrsto dogodkov, preko katerih je spodbudila
študente k pridobivanju dodatnih kompetenc že v času študija in k širjenju svoje socialne mreže.
Tovrstna sodelovanja z zunanjimi izvajalci omogočajo UP intenzivnejše sodelovanje s širšim
družbenim okoljem.
Študijske programe posodabljamo v skladu s smernicami in potrebami gospodarstva in širšega okolja.
Zelo pomemben vidik delovanja univerze predstavlja mobilnost in povezovanje z domačimi in tujimi
univerzami. S tovrstnim sodelovanjem želimo v naš prostor pritegniti najboljše tuje in domače študente
ter strokovnjake, hkrati pa našim študentom omogočiti širitev obzorij, medkulturno izkušnjo in
pridobitev kakovostnih znanj. Vse to predstavlja dodano vrednost, ki jo ponuja univerza.
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13. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014 IN ZAKONA ZA
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
13.1 IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV
Ukrepi Univerze na Primorskem za znižanje javnofinančnih izdatkov so bili sledeči:
1. Učinkih izvajanja ukrepov ZIPRS 1314, ZUJF:
‐
Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah in izplačilo prvega dela tretje četrtine plačnih
nesorazmerij,
‐
Nižja plačna lestvica,
‐
Neizplačevanje redne delovne uspešnost in delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega
dela,
‐
Omejitev napredovanja zaposlenih,
‐
Nižja povračila stroškov v zvezi z delom,
‐
Nižji regres za letni dopust in izplačilo razlike za regres 2012,
‐
Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi,
‐
Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
‐
Omejitev študentskega dela,
‐
Izplačilo odpravnin ob upokojitvi,
‐
Znižanje števila zaposlenih in prenehanje pogodb o zaposlitvi,
‐
Nižje premije KAD.
2. Drugi sprejeti varčevalni ukrepi
‐
Ukinitev izplačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja za zaposlene,
‐
Ukinitev nadomestila za uporabo lastnih sredstev na domu,
‐
Znižanje mentorske ure z 1,48 € na 1,30 €,
‐
Združevanje izvedbe predmetov.
3. Ukrepi za znižanje javnofinančnih odhodkov za blago in storitve:
- na podlagi racionalne potrošnje in izvajanja skupnih javnih naročil načrtujemo dodatno znižanje
materialnih stroškov za izvajanje študijske dejavnosti in javnofinančnih odhodkov za blago in
storitve ter opremo za IRD,
- na podlagi spremembe cenika in s tem znižanja honorarjev ter dodatne racionalizacije izvedbe
študijskega procesa načrtujemo znižanje stroškov podjemnih pogodb.
4. Ukrepi za znižanje javnofinančnih odhodkov pri investicijah in investicijskem vzdrževanju:
Investicije in investicijsko vzdrževanje je v največji meri odvisno od financiranja resornega ministrstva,
to pa v letu 2013 za investicijsko vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov ni namenilo sofinancerkah
sredstev. Večina članic zaradi tega ni ne izvajala ne načrtovala investicijskega vzdrževanja
nepremičnin in opreme. Trenutno stanje javnih financ torej ne omogoča pospešitve investicijskih
aktivnosti za reševanje prostorske problematike za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter
zagotavljanja študentskih ležišč, zato so tudi v letu 2013 bile upočasnjene vse investicijske aktivnosti –
nadaljevanje del na Univerzitetnem kampusu Sonce v Kopru in Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli.

13.2 IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV
UP je že pred začetkom veljave ZUJFa sprejela sanacijske programe UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ
Turistica in varčevalne ukrepe na nivoju UP, katerih izvajanje se je začelo že v letu 2010. Tako se
določeni ukrepi, ki jih je uveljavil ZUJF prekrivajo z ukrepi, ki so bili že načrtovani in v realizacije,
predvsem so to omejitve pri sklepanju pogodb in študentsko delo. Na nivoju UP je bilo v letu 2013
realiziranih 646.572 EUR prihrankov. Na podlagi določil ZUJFa je bilo realiziranih 387.978 EUR
prihrankov.
Učinki sanacijskih ukrepov:
‐
Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi,
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Nižja povračila stroškov v zvezi z delom,
Nižji stroški za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela,
Reorganizacija dela v referatu
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14. RAČUNOVODSKO POROČILO 2013
POVZETEK
Računovodsko poročilo UP je pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 in združuje
računovodska poročila in izkaze članic in rektorata UP.
UP je v koledarskem letu 2013 prejela za 6,39% manj prihodkov kot v predhodnem letu in z velikimi
napori zmanjšala, ob nespremenjenem obsegu dejavnosti, tudi odhodke za 4,01%. Zaradi dodatnih
obremenitev iz naslova izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij je UP zaključila poslovno leto s
primanjkljajem 432.322 EUR.
Ukrepi ZIPRS 1314, ZUJF in sanacijski programi pa niso zadostovali za finančno vzdržno delovanje
članic UP FM, UP FHŠ in UP ZRS, ki so ustvarile presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini
839.284 EUR. Študijska dejavnost navedenih članic je predvsem financirana iz sredstev MIZŠ po
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki ne zadostujejo za finančno
vzdržno izvajanje študijske dejavnosti.
Članice UP IAM, UP FTŠ in Rektorat UP so tudi izkazale primanjkljaj, vendar je le ta v celoti iz naslova
evidentiranih stroškov za izplačilo prvega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
Delovanje obeh inštitutov UP IAM in UP ZRS so tudi v letu 2013 oteževale velike likvidnostne težave,
ki so bile posledice zamika nakazil za projekte EU. Predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov
preverjanja ustreznosti posredovanih poročil in zahtevkov, postaja časovna razlika med nastalimi
odhodki in plačili članice ter prejetimi prihodki oz. nakazili EU vedno daljša.
Hkrati pa predvsem na UP ZRS ugotavljajo, da ustanoviteljska sredstva, ki jih inštitut prejema s strani
MIZŠ, ne zadostujejo za kritje fiksnih stroškov poslovanja in stroškov upravljanja.
Članice, ki se stalno ali občasno srečujejo z likvidnostnimi težavami so prejele za premostitev
likvidnostnih težav interna posojila UP v skladu z določili internega pravilnika o upravljanju likvidnosti
na podračunih UP. Obveznosti do zaposlenih so vse članice redno poravnavale, dve članici plačujeta
obveznosti do dobaviteljev z zamikom.
Tabela 39: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu bilančnega toka in po denarnem
toku

Presežek
Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/ Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2013
letu 2013 odhodkov letu 2012
letu 2012 odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu bilančnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna
služba
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna
dejavnost
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka

Prihodki
Indeks
13/12

Odhodki
Indeks
13/12

Presežek
prihodkov/
odhodkov
Indeks
13/12

24.239.483 24.671.805

-432.322 25.892.994 25.703.797

189.197

93,61

95,99

-228,50

23.420.391 23.958.923

-538.532 25.244.238 25.118.263

125.975

92,78

95,38

-427,49

585.534

63.222

126,26

121,75

168,00

-710.295 24.927.788 28.015.546

-3.087.758

100,20

91,69

23,00

819.092

712.882

24.976.906 25.687.201

106.210

648.756

UP izkazuje v letu 2013 po načelu bilančnega toka celotne prihodke v višini 24.239.483 EUR, kar je za
6,39% manj kot v letu 2012. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne
službe in sicer 96,62% kar znaša 23.420.391 EUR, medtem ko prihodki iz naslova tržne dejavnosti
znašajo 819.092 EUR, kar predstavlja 3,38% vseh prihodkov.
Odhodki po bilančnem toku zanašajo 24.671.805 EUR in so glede na predhodno leto nižji za 4,01%.
Presežek odhodkov nad prihodki znaša 432.322 EUR. Iz javne službe je bilo doseženega 538.532
EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v
višini 106.210 EUR.
Na negativen poslovni izid iz dejavnosti javne službe je vplivalo predvsem evidentiranje odhodkov iz
naslova tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in pripadajočih obresti za obdobje od 1.10.2010
do 31.7.2011, v višini 420.126 EUR. Do datuma izdelave izkazov za leto 2013 še ni bilo znano ali bo
UP prejela namenska proračunska sredstva za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij zato
prihodki niso bili vračunani.
UP izkazuje po načelu denarnega toka prihodke v višini 24.976.906 EUR. Prihodki po denarnem toku
so višji za 0,2% glede na leto 2012.
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Odhodki po denarnem toku znašajo 25.687.201 EUR in so za 8,31% nižji glede na leto 2012. Plačila
blaga in storitev so bila nižja za 849.571 EUR, izplačila stroškov dela za 679.046 EUR, plačila za
investicije so bila nižja za 796.252 EUR.

14.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
14.1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov
UP je ena pravna oseba, ki jo sestavljajo članice in rektorat. UP je uvrščena med javne zavode in
posredne proračunske uporabnike. Vsaka članica UP in rektorat UP so pripravili lastna računovodska
poročila z vsemi predpisanimi obrazci. Strokovne službe rektorata UP so na osnovi prejetih poročil
članic pripravile zbirne računovodske izkaze in računovodsko poročilo za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski predpostavki časovne
neomejenost delovanja in upoštevanja nastanka poslovnega dogodka.

14.1.2 Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11uradno prečiščeno besedilo; 14/13 popravek), Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012
(Uradni list RS, št. 110/11), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13), Zakonom o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Zakonom o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), devetim odstavkom 49. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13),
Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11
– odl. US, 64/12 in 12/13), Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03,
134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10 in 104/11), Navodilom o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.
12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), Navodilom o predložitvi
letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/09 in 109/10) in navodili MIZŠ št. 4103/2014/1 z dne 10.01.2014.
Vsebino računovodskega poročila določajo Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Slovenski računovodski standardi in navodila
resornega ministrstva.
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k obema
računovodskima izkazoma in posebni del finančnega poročila. Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne
priloge k računovodskim izkazom ter računovodske informacije.
Obvezne priloge pri bilanci stanja so:
‐
stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
‐
stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Obvezne priloge pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa:
‐
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
‐
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
‐
izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
‐
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
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14.1.3 Vrednotenje računovodskih kategorij
Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki po načelu fakturirane realizacije oz. po nastanku
poslovnega dogodka. Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi
izstavljenih računov ali zahtevkov.
Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki se razčlenjujejo
po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi zagotavljanja podatkov o
javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz. odhodki in drugi izdatki izkazani
tudi po načelu denarnega toka.
Podatki se izkazujejo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ločeno za tisti del poslovanja, ki se
nanaša na dejavnost javne službe in del poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti. Stroški obresti
se v nabavno vrednost sredstev ne vključujejo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in po predpisanih amortizacijskih stopnjah.
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V posameznih izkazih
članic UP se izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij, ki so v skupnih izkazih UP
izločene.
Prosta denarna sredstva članic se deponirajo pri EZR oz. se namenijo za interna likvidnostna posojila
v skladu z določbami Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. V izkazih so prikazane kot
interne terjatve/obveznosti do rektorata/članic.
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO
metodi.

14.1.4 Davčni status članice
Univerza je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za
davek od dohodkov pravnih oseb. Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko
univerze in predstavljajo univerzo kot celoto.

14.1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe
in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, zato se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljajo na podlagi sodil, ki so jih pripravile članice
UP, upoštevajoč dopis ministrstva št. 007-227201172 z dne 31. 08. 2011 in interno navodilo UP.
Prihodke iz naslova javne službe UP pridobiva na podlagi ustreznih zakonov (Zakon o visokem
šolstvu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti) z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
Osnovna dejavnost:
- izobraževanje po akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- znanstveno-raziskovalno delo in umetniško delo ter delo povezano z razvojem strok in izvajanjem
študijskih programov.
Dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu:
- spremljanje in spodbujanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega
in drugega strokovnega dela,
- visokošolska prijavna in vpisna služba,
- študentski domovi,
- štipendiranje,
- mednarodno sodelovanje,
- mobilnost študentov in osebja,
- obštudijske dejavnosti študentov,
- razvoj informacijskih sistemov,
- razvoj študija na daljavo,
- knjižnična dejavnost,
- druge dejavnosti določene s statutom UP.
UP razporeja na tržno dejavnost prihodke, ki jih glede na vir pridobiva na trgu od gospodarskih
subjektov in fizičnih oseb kot sledi:
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prihodki od prodaje raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih storitev na trgu (svetovanja,
seminarji, strokovna mnenja, meritve, drugo),
- tržni projekti,
- založniška dejavnost,
- prodaja blaga na trgu (lastni izdelki, izdelki z logotipom UP, drugo)
- drugi prihodki tržne dejavnosti (oddajanje premičnin in nepremičnin v najem ali uporabo, drugo).
UP spremlja in evidentira prihodke in neposredne stroške za vsako dejavnost posebej. Za
razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost pa članice in rektorat
UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določijo svoja sodila.
Na UP so bila v letu 2013 uporabljena naslednja sodila:
- število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
- delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
- število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
- število študentov po stopnjah in programih,
- izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1% vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.
-

14.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
14.2.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31.12.2013.
Sredstva in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni. Odprte medsebojne terjatve
in obveznosti, ki nastajajo z internim poslovanjem znotraj univerze, so iz bilance stanja izločene
(priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2013).
Tabela 40: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31.12.2013
Zap.
št.

Naziv

31.12.2013

31.12.2012

Indeks 13/12

SREDSTVA
A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

37.926.260

36.607.920

103,60

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

8.550.803

9.038.907

94,60

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

1.183.082

1.368.113

86,50

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

2.856.583

2.779.870

102,80

19

Aktivne časovne razmejitve

2.408.871

2.322.801

103,70

C

ZALOGE

218.187

301.350

72,40

AKTIVA SKUPAJ

46.695.250

45.948.177

101,60

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

4.649.698

8.616.672

54,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS.
RAZMEJ.

7.446.025

5.769.670

129,10

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.106.900

595.391

185,90

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

628.136

442.055

142,10

29

Pasivne časovne razmejitve

3.650.839

3.236.875

112,80

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

39.249.225

40.178.507

97,70

92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

150.381

156.937

95,80

93

Dolgoročne rezervacije

35

53

66,00

9412

Presežek prihodkov nad odhodki

1.561.143

2.075.158

75,20

PASIVA SKUPAJ

46.695.250

45.948.177

101,60
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31.12.2013

31.12.2012

Indeks 13/12

4.649.698

8.616.672

54,00

Sredstva UP znašajo 46.695.250 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zvišala za 1,6%. UP
je na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. list RS, št.
29/06) pridobila v letu 2007 dolgoročni kredit. Na podlagi zahteve MVZT in MF RS je ta obveznost
države do UP izkazana le v zunaj bilančnih evidencah.
Obveznosti do virov sredstev znašajo 46.695.250 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve 7.446.025 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 39.249.225 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se zmanjšali za 2,3%.
Tabela 41: Kazalci bilance stanja
31.12.2013

31.12.2012

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

AOP 003/002

0,65

0,64

Stopnja odpisanosti nepremičnin

AOP 005/004

0,10

0,09

Stopnja odpisanosti opreme

AOP 008/008

0,81

0,77

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

0,77

0,74

Delež opreme v sredstvih

AOP 006-007/032

0,04

0,05

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

AOP 034/012*100

87,08

63,83

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

AOP 043/034

0,49

0,56

Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal delež kratkoročnih obveznosti na kratkoročna
sredstva v primerjavi z letom 2012. Tudi stopnja odpisanosti opreme se iz leta v leto povečuje, 81%
opreme UP je že amortizirane.
14.2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Med neopredmetenimi sredstvi UP izkazuje licence za računalniške programe, katerih zneski za
pridobitev so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoče obravnavati kot odhodek.
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 274.451 EUR
in je višja od lanskoletne za 7,1%, kar je posledica nakupa programa za evidentiranje vhodnih listin v
višini 18.571 EUR.
Opredmetena osnovna sredstva
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja osnovna sredstva v skupni
višini 37.582.024 EUR, kar je le za 3,58% več kot predhodno leto (priloga 2: Stanje in gibanje
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2012).
Tabela 42: Opredmetena osnovna sredstva

v EUR
31.12.2013

Struktura

31.12.2012

Struktura

Opredmetena osnovna sredstva

37.582.024

100%

36.281.770

100%

Nepremičnine

35.762.064

95%

34.095.642

94%

1.819.960

5%

2.186.128

6%

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Investicije v nepremičnine so v teku, zato so v porastu osnovna sredstva, ki se še pridobivajo.
Vrednost nepremičnin v pridobivanju znaša 16.722.579 EUR in poleg nepremičnin v pridobivanju
obsega tudi nepremičnine za katere se ureja lastninska pravica.
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Največja investicija v teku v letu 2013 je novogradnja objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli. V objekt A se umeščajo programi dveh članic UP – UP ZRS in UP FAMNIT s programi
Biodiverzitete, Sredozemskega kmetijstva in Aplikativne kineziologije. Poleg navedenih programov je v
objekt A umeščen še Center mediteranskih kultur, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev – Sigma 2. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija. Evidentirana vrednost
te investicije na konte nepremičnin v pridobivanju znaša znaša 7.519.425 EUR.
Tudi v letu 2013 je potekala prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za
beneško zgodovino in kulturno dediščino. To je strateški projekt za boljše poznavanje in dostopnost
skupne kulturne dediščine – SHARED CULTURE. Projekt je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev ter iz sredstev Ministrstva za kulturo RS. Evidentirana vrednost te
investicije na konte nepremičnin v pridobivanju znaša 500.014 EUR.
V teku je tudi investicija v Univerzitetni kampus Sonce v Kopru. Zaradi pomanjkanja sredstev se je
začasno zaustavila pridobitev preostale projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta.
Evidentirana vrednost pridobivanja projektne dokumentacije znaša 2.577.398 EUR.
V oktobru 2011 je bila podpisana pogodba med Republiko Slovenijo in UP, s katero je bila prenesena
lastninska pravica za Servitski samostan na UP. V kolikor UP v roku desetih let ne bo pridobila
uporabnega dovoljenja za uporabo te nepremičnine za namene izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških programov se lastninska pravica prenese zopet na Republiko Slovenijo.
Evidentirana vrednost Servitskega samostana znaša 3.164.202 EUR.
Preostala vrednost investicij v teku v višini 2.961.540 EUR se nanaša na objekt v Drevoredu 1. maja v
Izoli in na stavbe v katerih se nahajajo fakultete UP FVZ, UP FM in UP PEF za katere je v teku urejanje
lastninske pravice.
Ob popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic
predlagale v odpis osnovna sredstva zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, tehnološke zastarelosti v
vrednosti.
Tabela 43: Odpisana in izločena osnovna sredstva po članicah

v EUR
Članica

Nabavna vrednost

Odpisana vrednost

Knjigovodska vrednost

REKTORAT UP

72.211

71.196

1.015

UP FHŠ

22.116

22.112

4

UP FM

45.219

45.219

0

UP FAMNIT

2.401

2.401

0

UP PEF

8.141

8.141

0

33.809

33.809

0

UP FVZ

3.873

3.873

0

UP ZRS

33.207

32.385

822

UP IAM

468

468

0

UP ŠD

311

311

0

221.756

219.915

1.841

UP FTŠ Turistica

Skupaj UP

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev oz. opreme, ki jo UP uporablja za opravljanje svoje dejavnosti
se iz leta v leto veča in v letu 2013 znaša 81% kar je za 4% več kot v predhodnem letu, stopnja
odpisanosti neopredmetenih sredstev pa znaša 65%. Tako je vedno več amortizirane opreme, ki se še
vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.
Tabela 44: Amortizirana osnovna sredstva, ki se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti

V EUR
Naziv sredstva

Nabavna vrednost amortiziranih osnovnih sredstev

Pohištvo

534.446

Laboratorijska oprema

578.390

Druga oprema

1.201.192
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Nabavna vrednost amortiziranih osnovnih sredstev

Računalniki

1.196.863

Druga računalniška oprema

231.470

Neopredmetena sredstva

337.561

Skupaj:

4.079.922

Dolgoročne finančne naložbe
V knjigovodskih evidencah UP beležimo vrednost dolgoročnih finančnih naložb v višini 69.785 EUR.
Naložba v odvisno podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) znaša 61.785 EUR,
naložba v Slovensko znanstveno fundacijo pa 8.000 EUR. V letu 2013 se vrednost dolgoročnih
finančnih naložb ni spremenila (priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2013).
14.2.1.2 Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve
Tabela 45: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve

V EUR
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
I.

Denarna sredstva

1.

Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

2.
II.
III.

Dani predujmi in varščine

IV.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta

V.

Kratkoročne finančne naložbe

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

VII.

Druge kratkoročne terjatve

VIII.

31.12.2013

31.12.2012

Indeks 13/12

1.649.758

2.084.916

79,13

2.428

2.547

95,33

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

1.647.330

2.082.369

79,11

Kratkoročne terjatve do kupcev

1.183.082

1.368.113

86,48

15.648

32.235

48,54

2.856.583

2.779.870

102,76

20.000

20.000

100,00

0

0

-

416.861

430.972

96,73

Aktivne časovne razmejitve

2.408.871

2.322.801

103,71

Skupaj

8.550.803

9.038.907

94,60

V okviru postavke denarna sredstva izkazujemo skupno 1.649.758 EUR sredstev. Največji del
denarnih sredstev odpade na dobroimetje pri bankah, ki vključuje sredstva - gotovino na podračunih
članic in rektorata UP pri Upravi RS za javna plačila v višini 1.647.330 EUR, ostalo je gotovina v
blagajni.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 13,52% nižje glede na lansko leto in znašajo 1.183.082 EUR
(upoštevajoč popravke vrednosti terjatev). V največji meri se nanašajo na terjatve do študentov iz
naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij.
Za sporne in dvomljive terjatve so bili oblikovani popravki vrednosti v višini 403.177 EUR, kar je za
42,1% višje od oblikovanih popravkov na dan 31.12.2012. Popravke vrednosti terjatev so oblikovani
na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij in glede na pričakovanja.
Kot je razvidno iz tabele 8 so bile v letu 2013 dokončno odpisane zastarane in neizterljive terjatve v
skupni višini 30.246 EUR.
Tabela 46: Pregled odpisanih terjatev

V EUR
Univerza na Primorskem
UP FTŠ Turistica
UP FAMNIT

Znesek odpisanih terjatev
21.175
3.200
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Znesek odpisanih terjatev

UP IAM

5.871

Skupaj UP

30.246

Glede na zapadlost 21,17% terjatev še ni zapadlo v plačilo, 19,38% terjatev je zapadlih do 180 dni,
10,29% terjatev je zapadlih do enega leta in 49,16% terjatev je zapadlih dlje kot eno leto.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2013 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 15.648 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.856.583 EUR in so višje od
predhodnega leta za 2,76%.
Največji delež terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanaša na terjatve do pristojnega
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Gre za terjatve za nakazilo sredstev za študijsko
dejavnost, sofinanciranje stroškov upravljanja in vodenja ter fiksnih stroškov delovanja za mesec
december 2013 ter sredstev za dejavnost študentskih domov. V okviru tovrstnih terjatev izkazujemo
tudi terjatve do Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS in drugih ministrstev za
nakazilo sredstev za raziskovalne projekte, programe in mlade raziskovalce, ki se nanašajo na leto
2013 ter kratkoročne terjatve do zakladniškega podračuna v okviru katerih izkazujemo vloge začasno
razpoložljivih denarnih sredstev (z obrestmi) pri Zakladnici Ministrstva za finance v višini 800.039
EUR, kar je za 99.997 EUR manj, kot je bilo deponirano na dan 31.12.2012.
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 6.885.128 EUR.
Posamezne članice UP imajo na dan 31.12.2013 deponirana sredstva na podračunu rektorata kot
sledi:
UP PEF vloga v višini 1.150.000 EUR,
UP FVZ vloga v višini 600.000 EUR,
UP FAMNIT vloga v višini 200.000 EUR.
Stanje internih posojil rektorata članicam na dan 31.12.2013:
Interno posojilo UP FHŠ v višini 300.779 EUR,
Interno posojilo UP IAM v višini 322.000 EUR,
Interno posojilo UP FM v višini 300.700 EUR,
Interno posojilo UP FTŠ Turistica v višini 100.000 EUR,
Interno posojilo UP ZRS v višini 277.272 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 20.000 EUR. Izkazujeta jih UP IAM in UP FAMNIT na
podlagi Okvirne pogodbe o plačanih storitvah z Banko Koper, UP IAM in UP FAMNIT za vplačilo
ustanoviteljskega kapitala z namenom ustanovitve Fundacije enovita znanost. UP FAMNIT in UP IAM
želita na podlagi Ustanoviteljske pogodbe vplačati ustanoviteljski kapital v Fundacijo enovita znanost.
Ker ustanova še ni pridobila soglasja s strani ustanovitelja - UP in pristojnega ministrstva, so sredstva
evidentirana kot kratkoročne terjatve iz financiranja.
Druge kratkoročne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2013 v višini 416.861 EUR kar je za 3,27%
manj kot v predhodnem letu. Nanašajo se v glavnem na terjatve do državnih institucij iz naslova
terjatev za vstopni davek na dodano vrednost ter refundacijo nege in bolniške odsotnosti zaposlenih
do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev vodimo zaloge vrednotnic ter vnaprej plačane stroške oziroma
odhodke oz. nezaračunane prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 2.408.871 EUR in
se je glede na predhodno leto povečala za 3,71%. Tako veliko vrednost je posledica zamika nakazil
za projekte EU. Največje postavke se nanašajo na prehodno neprejete prihodke iz projektov za leto
2013, naročnine za strokovno literaturo in revije in prehodno nezaračunanih šolnine kot sledi iz
tabele:

Tabela 47: Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013

V EUR
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Znesek

Projekti Evropske unije

1.891.206

Drugi projekti

11.910

Literatura, el. publikacije, naročnine

53.140

Šolnine, kotizacije

7.458

Licence

5.396

Članarine

3.239

Drugo

436.522

Skupaj

2.408.871

Zaloge
V bilanci stanja izkazana vrednost zalog v višini 218.187 EUR je nižja od vrednosti zalog na
31.12.2012 za 27,6%.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založb članic UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP FM. Vrednost zalog je izkazana po neposrednih
materialnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO metodi in je dokončno. Prihodki od prodaje
zalog in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so fakturirani.
Za nekurantne zaloge je bil v letu 2013 na UP FM oblikovan popravek vrednosti zalog v višini 14.099
EUR, kar je za 5.306 manj od že oblikovanega popravka v letu 2012. Navedena razlika je evidentirana
na prevrednotovalne prihodke. Na UP FM so pri inventuri zalog v založbi ugotovili inventurni
primanjkljaj zalog knjig v višini 13.996 EUR in presežek knjig v višini 1.446 EUR. Na UP ZRS so
evidentirali primanjkljaj knjig v založbi v višini 1.839 EUR in presežek v višini 100 EUR.
14.2.1.3 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Tabela 48: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
31.12.2013

31.12.2012

Indeks 13/12

112.505

36.968

304,33

I.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

ll.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.690.451

1.392.575

121,39

III.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.106.900

595.391

185,91

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

628.136

442.055

142,09

V.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

113.703

64.702

175,73

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

142.285

0

/

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

1.206

1.104

109,24

VIII.

Pasivne časovne razmejitve

3.650.839

3.236.875

112,79

Skupaj

7.446.025

5.769.670

129,05

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 7.446.025 EUR in so 31.12.
2013 višje za 29,05% glede na leto 2012.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.106.900 EUR in so za 85,91% višje glede na
preteklo leto. Razlika izhaja iz Rektorata UP zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev iz naslova
investicij za 413.835 EUR, in iz UP FM za 42.115 EUR, kjer so višje obveznosti do dobaviteljev zaradi
poravnave obveznosti z zamikom.
Glede na zapadlost 78,87% obveznosti še ni zapadlo v plačilo, 15,23% obveznosti je zapadlih do 180
dni, 3,70% obveznosti je zapadlih do enega leta in 2,20% obveznosti je zapadlih dlje kot eno leto.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.690.451 EUR in so v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnega leta višje za 21,39%. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač,
nadomestil in z njimi povezane davke in prispevke in druge obveznosti do zaposlenih za mesec
december 2013, ki se izplačajo v mesecu januarju leta 2014. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so
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se povečale predvsem zaradi obveznosti do zaposlenih za izplačilo prvega obroka tretje četrtine
plačnih nesorazmerij, ki bodo izplačane do konca meseca februarja 2014.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 628.136 EUR beležimo obveznosti
do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na plače, davek na dodano vrednost ter davek od
dohodkov pravnih oseb in prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih obveznosti iz
poslovanja predstavljajo tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb. Druge
kratkoročne obveznosti iz poslovanja so višje za 42,09% glede na isto obdobje predhodnega leta.
Največje povečanje v višini 141.307 EUR je na Rektoratu UP zaradi višje obveznosti za plačilo DDV
od obrnjene davčna obveznost pri računih za gradbena dela, na vseh članicah pa je povečanje
obveznosti za davke in prispevke od izplačila prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 113.703 EUR.
Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in
obveznosti na dan 31.12.2013 v višini 6.885.127 EUR. Da ne bi prišlo do podvojitve terjatev in
obveznosti so le te v zbirni bilanci izločene, zato je izkazano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Kratkoročne obveznosti do financerjev izkazujejo kratkoročni del dolgoročnega kredita - obveznosti
v višini 142.285 EUR, ki zapadejo v letu 2013. Dolgoročni kredit v znesku 2.845.694 EUR je UP najela
na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova
kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev.
Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 3.650.839
EUR in so za 12,79% višje kot v letu 2012. Po vsebini so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani
prihodki, ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine za dodiplomski in podiplomski študij ter na
projekte, katerih stroški še niso nastali.
Tabela 49: Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013
Pasivne časovne razmeijtve po vrstah

Znesek

Programske skupine po pog. z ARRS

72.811

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

186.485

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

169.834

Drugi projekti po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije

74.983
1.367.362

Drugi projekti

197.074

Izredni dodiplomski študij

464.522

Izredni podiplomski študij

256.617

Obštudijska dejavnost študentov
Vzdrževanje
Investicije

84.829
0
345.901

Investicijsko vzdrževanje

0

Založniška dejavnost

0

Interna revizija

17.097

RICUP

0

Mednarodna mobilnost profesorjev

0

Namenske donacije podjetij

0

Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.

0

Vnaprej plačane stanarine, najemnine
Zborniki, simpoziji

35.012
0

Pedagoško andragoško izobraževanje

33.605

Mednarodno in drugo strok. sodelovanje

32.125
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Namenska sredstva od vpisnin
Tržni projekti
Drugo:
Skupaj
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Znesek
7.435
54.023
251.124
3.650.839

14.2.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 znašajo 150.381 EUR in so nižje za 4,2%
glede na predhodno leto. Oblikovane so iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov za štipendijski
sklad (neporabljena sredstva prejeta v preteklih letih) in odloženih prihodkov po pogodbah z
gospodarstvom.
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Skladno s predpisi ima UP v okviru pasive bilance stanja izkazano bilančno postavko sklad
premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Postavko tvorijo knjigovodska vrednost neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih iz proračunskega vira - MIZKŠ, ter
namenska denarna sredstva, prejeta s strani ministrstev in agencij za investicije v dolgoročn a
sredstva. Osnovna sredstva so financirana tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic in rektorata
UP. Sklad je voden ločeno po namenih in virih financiranja.
Vrednost sklada na dan 31.12.2013 znaša 34.772.472 EUR in se je zaradi evidentiranja amortizacije v
breme sklada zmanjšala za 0,76% glede na preteklo leto.
Dolgoročne finančne obveznosti
V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti izkazujemo dolgoročni del obveznosti poroštvenega kredita,
v znesku 2.703.409 EUR. UP je najela leta 2007 na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije
za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev dolgoročni poroštveni kredit v višini 2.845.694 EUR, z rokom vračila
25 let ter 5 letnim moratorijem.
Presežek prihodkov nad odhodki
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki UP znaša 1.561.143 EUR. Glede na trend zniževanja
proračunskih sredstev za osnovno dejavnost in za investicije je to še edini možni vir za delovanje in
razvoj UP. Evidentiran presežek odhodkov nad prihodki poročevalskega leta znaša 432.322 EUR. Na
negativen poslovni izid je predvsem vplivalo evidentiranje odhodkov iz naslova tretje četrtine odprave
plačnih nesorazmerij in pripadajočih obresti za obdobje od 1.10.2010 do 31.7.2011, v višini 420.126
EUR, ki se bodo izplačala do konca februarja 2014; v skladu z navodili resornega ministrstva. Do
datuma izdelave izkazov za leto 2013 še ni bilo znano ali bo UP prejela namenska proračunska
sredstva za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij zato prihodki niso bili vračunani.
14.2.1.5 Izvenbilančne terjatve in obveznosti
Izvenbilančne terjatve in obveznosti znašajo 4.649.698 EUR. V izvenbilančni evidenci so evidentirane
bančne garancije za investicije, bančne garancije za projekte in terjatve in obveznosti iz tožbenih
zahtevkov.
14.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje UP v letu 2013 po načelu knjižene realizacije (priloga 4: Izkaz prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov s kazalci).
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Tabela 50: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V EUR
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

Prihodki od poslovanja

B

Finančni prihodki

C

Delež 2013 v %

2013

2012

Indeks 13/12

24.138.575

25.729.963

93,82

99,58%

12.256

51.324

23,88

0,05%

Drugi prihodki

48.846

39.556

123,49

0,20%

Č

Preverednotovalni poslovni prihodki

39.806

72.151

55,17

0,16%

D

CELOTNI PRIHODKI

24.239.483

25.892.994

93,61

100%

II.

ODHODKI

E

Stroški blaga materiala in storitev

5.746.173

6.457.478

88,98

23,29%

F

Stroški dela

18.014.573

18.345.949

98,19

73,02%

G

Amortizacija

236.473

291.863

81,02

0,96%

H

Rezervacije

0

0

/

0,00%

J

Ostali drugi stroški

436.994

484.997

90,10

1,77%

K

Finančni odhodki

18.084

3.848

469,96

0,07%

L

Drugi odhodki

5.721

20.813

27,49

0,02%

M

Prevrednotovalni poslovni odhodki

N

CELOTNI ODHODKI

O
P

213.787

98.849

216,28

0,87%

24.671.805

25.703.797

95,99

100%

PRESEŽEK PRIHODKOV

0

189.197

0,00

PRESEŽEK ODHODKOV

432.322

0

/

0

0

/

-432.322

189.197

228,50

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ PO
OBDAVČITVI

Tabela 51: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov
Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov

2013

2012

Celotni prihodki na zaposlenega

V EUR

42.451

43.012

Celotni odhodki na zaposlenega

V EUR

43.208

42.697

Stroški dela na zaposlenega

V EUR

31.549

30.475

delež

0,73

0,71

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih

Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 24.138.575 EUR in so v primerjavi z letom 2012 nižji za
1.591.388 EUR oziroma za 6,18%. Celotni prihodki univerze znašajo 24.239.483 EUR in so nižji za
6,39% od doseženih v letu 2012.
Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2012 nižji za 1.031.992 EUR oz. za 4% in znašajo skupno
24.671.805 EUR.
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 5.746.173 EUR in so za 11% nižji od doseženih v letu 2012.
Njihov delež znaša 23% celotnih odhodkov. Stroški material so višji za 3%, stroški storitev pa so nižji
za 13%, kar pomeni za 735.278 EUR. V primerjavi s predhodnim letom so se znižali stroški večine
storitev najbolj pa stroški avtorskih in podjemnih pogodb za 310.061 EUR, intelektualnih storitev za
97.874 EUR, stroški vzdrževanja za 66.043 EUR, prevajalskih storitev za 59.302 EUR, šolnin za
51.505 EUR. Povečali so se stroški najemnin prostorov za študijsko dejavnost za 146.274 EUR,
stroški univerzitetnega športa za 36.065 EUR in revizorskih in računovodskih storitev za 20.522 EUR.
Stroški dela v znesku 18.014.573 EUR so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 1,81% in
njihov delež v celotnih odhodkih znaša 73%. Stroške dela so zmanjšale članice: UP ZRS (-10%), UP
IAM (-12%), UP FM (-8%), UP FTŠ (-4%), UP FHŠ (-2%), povečali sta jih UP FAMNIT (20%) in
Rektorat UP (20%), na UP ŠD in UP PEF so stroški dela na ravni stroškov predhodnega leta.
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Po članicah se je število zaposlenih povečalo na: rektoratu UP, UP FAMNIT, UP FHŠ. Na članicah UP
FM, UP FTŠ Turistica, UP IAM in UP FVZ se je število zaposlenih zmanjšalo.
Bistveno nižje število zaposlenih prikazuje tudi UP ZRS zaradi napake v prikazovanju števila
zaposlenih iz ur v predhodnih letih, kar vpliva tudi na primerjavo število zaposlenih na podlagi
opravljenih ur, saj se je na dan 31.12.2012, glede na preteklo leto, zmanjšalo kar za 5,15%, kar ni
realno glede na dinamiko zaposlovanja.
Podrobnejša pojasnila so navedena v kadrovskem poglavju tega poročila.
Drugi stroški v višini 436.994 EUR so glede na preteklo leto nižji za 9,90%. Znižanje je predvsem na
račun nižjih odhodkov tekočega leta izplačanih za štipendije in nižjih izplačil finančne pomoči
študentom za udeležbo v programih mobilnosti Erasmus.
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih
sredstev, ki jih beležimo v višini 213.787 EUR, so za 116,28 % višji v primerjavi z letom 2012. Razlika
izhaja iz višjih odpisov terjatev in zalog na UP FM, UP ZRS, UP FTŠ in UP IAM kar je razvidno iz
spodnje tabele.
Tabela 52: Prevrednotovalni poslovni odhodki

v EUR
Članica
UP REKTORAT

Znesek prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov v letu
2013 v EUR

Znesek prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov v letu
2012 v EUR

Indeks 2013/2012

0

0

-

UP FHŠ

4.035

4.506

89,55

UP FM

74.878

39.349

190,29

4.058

4.232

95,89

0

167

0,00

63.159

33.418

189,00

UP FVZ

3.519

9.082

38,75

UP ZRS

55.049

106

51933,02

UP IAM

5.871

0

-

UP ŠD

3.218

7.989

40,28

Skupaj

213.787

98.849

216,28

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica

Tabela 53: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah

v EUR
Članica

2013

2012

-14.482

80.072

UP FHŠ

-187.689

-233.465

UP FM

-362.396

-312.983

266.171

368.124

12.053

412.605

UP FTŠ Turistica

-34.825

-88.386

UP FVZ

175.066

48.595

UP ZRS

-289.199

-96.510

UP IAM

-20.765

3.808

UP ŠD

23.744

7.337

-432.322

189.197

2013

2012

UP REKTORAT

UP FAMNIT*
UP PEF

SKUPAJ
Članica
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2013

2012

271.488

339.745

-5.317

28.379

V letu 2013 so članice UP Rektorat, UP FM, UP FHŠ, UP ZRS, UP IAM in UP FTŠ Turistica
evidentirale presežek odhodkov nad prihodki.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP Rektorata znaša 14.482 EUR in je predvsem posledica
evidentiranja dodatnih stroškov dela za izplačilo prvega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij in
obresti v skladu z navodili ministrstva iz naslova plačnih nesorazmerij. Strošek rektorata iz tega
naslova znaša 21.631 EUR.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 362.396 EUR in sicer 345.856 EUR iz naslova
izvajanja javne službe ter 16.540 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Presežek odhodkov nad
prihodki izhaja iz izvajanja javne službe za redno študijsko dejavnost, ki je financirana iz MIZŠ. Za
izvajanje tržne dejavnosti se pretežni del presežka odhodkov nad prihodki nanaša na založbo in
sicer za ugotovljeni primanjkljaj in zaradi pokrivanja stroškov projekta tržne dejavnosti za katerega
je že bil izkazan prihodek v preteklem obdobju.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FTŠ Turistica v višini 34.825 EUR je posledica dejstva, da
kljub uspešnemu obvladovanju stroškov materiala, storitev in ob zmanjšanju stroškov dela,
proračunska sredstva MIZŠ ne zadostujejo za izvedbo rednih študijskih programov. Slednji so se v
preteklih obdobjih pokrivali iz šolnin za izredni študij. Iz javne službe je bilo doseženega 35.224
EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki
v višini 399 EUR.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FHŠ znaša 187.689 EUR in je iz naslova opravljanja
študijske dejavnosti.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP ZRS znaša 289.199 EUR in je iz naslova opravljanja
znanstveno raziskovalne dejavnosti. Sredstva po Uredbi, ki jih nakazuje MIZŠ ne zadostujejo več
za kritje fiksnih stroškov delovanja in upravljanja članice, članica tudi nima vira za kritje celotnih
stroškov skupnih nalog UP.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP IAM znaša 20.765 EUR. Od tega znaša presežek odhodkov
nad prihodki iz naslova javne službe 21.552 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu 787 EUR. Iz naslova javne službe se presežek odhodkov nad
prihodki nanaša na izplačilo prvega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
Članice UP PEF, UP FVZ, UP FAMNIT in UP ŠD so evidentirale presežek prihodkov nad odhodki.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP PEF v višini 12.053 EUR je v primerjavi z letom 2012
zmanjšan za 97%. Del, ki ga UP PEF ustvari na trgu, je minimalen in je v letu 2013 v primerjavi z
vsemi prihodki UP PEF znašal 0,06%.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ v višini 175.066 EUR je dosežen iz prihodkov po ceniku
iz naslova izvajanja izrednega študija.
- UP FAMNIT v letu 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 266.171 EUR, od tega
za izvajanje javne službe izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 264.694 EUR in
presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.794 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe se nanaša predvsem na izvajanje
študijske dejavnosti financirane s strani MIZŠ. Članica v ustanavljanju UP Feniks je dosegla 5.317
EUR presežka odhodkov na prihodki.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD v višini 23.744 EUR je v celoti dosežen iz tržne
dejavnosti.
Vir nastanka presežka na UP
V letu 2013 beležimo na UP presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 432.322 EUR.
Iz javne službe je bilo doseženega 538. 532 EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je bil
ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 106.210 EUR.
Na negativen poslovni izid iz dejavnosti javne službe je vplivalo predvsem evidentiranje odhodkov iz
naslova tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in pripadajočih obresti za obdobje od 1.10.2010
do 31.7.2011, v višini 420.126 EUR, ki se bodo izplačala do konca februarja 2014; v skladu z navodili
resornega ministrstva. Do datuma izdelave izkazov za leto 2013 še ni bilo znano ali bo UP prejela
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namenska proračunska sredstva za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij zato prihodki niso bili
vračunani.
Na ravni UP se poznajo učinki varčevalnega programa in ukrepov ZUJF in ZIPRS 1314, saj bi brez
zmanjšanja stroškov tudi UP kot celota ustvarila presežek odhodkov nad prihodki. Kljub izplačilu
razlike regresa za leto 2012 z zamudnimi obrestmi v višini 280.524 EUR in evidentiranju stroškov za
delno izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v višini 420.126 EUR so bili stroški dela nižji za
1,81% oz. za 331.376 EUR v primerjavi z letom 2012.
Tabela 54: presežek prihodkov/odhodkov – javna služba

V EUR
PRESEŽEK ODHODKOV JAVNA SLUŽBA

-538.532

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij

-1.142.657

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja

-123.684

MIZŠ- študijska dejavnost: 3. stopnja

0

MIZŠ- znanstveno- raziskovalna dej.

-21.812

Drugi proračunski viri

-15.848

Evropski proračun

-8.256

Izredni študij

764.899

Drugo

8.826

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI

106.210

Skupaj

-432.322

Tabela 55: struktura prihodkov in odhodkov za leto 2013
Prihodki v EUR
Vir sredstev

Odhodki v EUR

Delež v %

Vrednost

Delež v %

Vrednost

Javna služba skupaj

23.420.391

97,00

23.958.923

97,00

MIZŠ

13.537.802

56,00

14.825.955

60,00

3.447.671

14,00

3.453.452

14,00

385.481

2,00

385.405

2,00

89.963

0,00

81.137

0,00

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

544.742

2,00

540.938

2,00

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

3.277.414

14,00

2.512.515

10,00

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

1.975.222

8,00

1.987.282

8,00

Drugi viri

162.096

1,00

172.239

1,00

Trg

819.092

3,00

712.882

3,00

24.239.483

100,00

24.671.805

100,00

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

Skupaj

Prihodki javne službe po bilančnem toku znašajo 23.420.391 EUR, kar predstavlja 97% celotnih
prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 819.092 EUR, kar predstavlja
3% celotnih prihodkov.
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki MIZŠ in dosegajo 56% prihodkov javne službe, sledijo
prihodki po ceniku storitev univerze s 14%, prihodki javnih agencij s 14%, sredstva državnega
proračuna iz proračuna EU in proračuna EU z 10%, sredstva iz drugih virov, drugih ministrstev in
proračunov lokalnih skupnosti pa obsegajo skupaj 6% vseh prihodkov.
Tabela 56: Sestava tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev
Vir sredstev

Prihodki v EUR
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29.877

4,00

Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja

527.467

64,00

Drugo (oddajanje sob ŠD v turistični
sezoni in najemnine)

261.748

32,00

Skupaj

819.092

100,00

Tržni prihodki znašajo 819.092 EUR. Kot je razvidno iz gornje tabela je največji delež tržnih
prihodkov dosežen od sodelovanja z gospodarstvom, sledijo pa tržni prihodki od oddajanja sob ŠD v
poletnem času.
Odhodki javne službe po bilančnem toku znašajo 23.958.923 EUR, kar predstavlja 97% celotnih
odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa znašajo 712.882 EUR, kar znaša 3% celotnih odhodkov.
Za razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost so članice in
rektorat UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določile sodila.
Na UP so bila v letu 2013 uporabljena naslednja sodila:
‐
število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
‐
delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
‐
število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
‐
število študentov po stopnjah in programih,
‐
drugo sodila v skladu s pravili posamezne članice,
‐
izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1% vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.

14.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Tabela 57: Povzetek izkaza po vrstah dejavnosti

V EUR
Presežek
Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/ Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2013
letu 2013 odhodkov letu 2012
letu 2012 odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu bilančnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna
služba
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna
dejavnost

Prihodki
Indeks
13/12

Odhodki
Indeks
13/12

Presežek
prihodkov/
odhodkov
Indeks
13/12

24.239.483 24.671.805

-432.322 25.892.994 25.703.797

189.197

93,61

95,99

-228,50

23.420.391 23.958.923

-538.532 25.244.238 25.118.263

125.975

92,78

95,38

-427,49

648.756

63.222

126,26

121,75

168,00

819.092

712.882

106.210

585.534

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ločeno prikazuje prihodke in
odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.
Iz naslova izvajanja javne službe smo v obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 ustvarili skupno 538.532
EUR presežka odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo, iz tržne dejavnosti pa 106.210 EUR presežka
prihodkov nad odhodki (priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti).

14.2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije (priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2013).
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Tabela 58: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku

V EUR
Št.

Realizacija

Finančni načrt
(rebalans)

Indeks

za leto 2013

v letu 2013

realizacije

Naziv

I

SKUPAJ PRIHODKI

24.976.906

26.311.127

94,93

1

Prihodki za izvajanje javne službe

24.312.091

25.730.283

94,49

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

664.815

580.844

114,46

II.

SKUPAJ ODHODKI

25.687.201

28.606.578

89,79

1

Odhodki za izvajanje javne službe

25.082.905

28.103.337

89,25

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

604.296

503.241

120,08

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-710.295

-2.295.451

30,94

Presežek prihodkov javne službe

-770.814

-2.373.054

32,48

60.519

77.603

77,99

Presežek prihodkov na trgu
IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)

0

0

/

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)

0

501.867

/

X/1

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572)

-710.295

-1.793.584

39,60

Za leto 2013 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 710.295 EUR. Presežek
odhodkov nastaja iz naslova izvajanja javne službe v višini -770.814, iz tržne dejavnosti pa je tudi
evidentiran presežek prihodkov v višini 60.519 EUR.
Kot je že zapisano so poglavitni razlog za nastanek presežka odhodkov po denarnem toku iz naslova
izvajanja javne službe investicije, saj znaša celoten presežek odhodkov nad prihodki pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju UP 1.410.515 EUR (največja razlika iz naslova sredstev EU za investicije,
ki prihajajo z velikim časovnim zaostankom).
V letu 2013 je UP dosegla za 5,07 % nižje prihodke od načrtovanih. Večja razlika je pri odhodkih saj
so za 10,21% nižji od načrtovanih. Ravno tako ni bilo realizirano planirano zadolževanje v višini
501.867 EUR. Posledično se tudi bistveno razlikuje dosežen primanjkljaj od planiranega, saj je nižji
za 1.585.156 EUR.
Tabela 59: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah in rektoratu UP

v EUR
Članica

2013

2012

UP REKTORAT

-945.193

-1.855.381

UP FHŠ

-107.146

-194.014

UP FM

-74.854

-274.630

UP FAMNIT*

250.363

296.038

UP PEF

194.407

61.169

-155.852

-182.349

UP FVZ

182.291

-6.708

UP ZRS

-329.824

-133.396

UP IAM

274.094

-744.694

1.419

-53.793

-710.295

-3.087.758

2013

2012

206.789

256.696

UP FTŠ Turistica

UP ŠD
SKUPAJ
Članica
*UP FAMNIT (brez UP Feniks v
ustanavljanju)
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2013

2012

43.574

39.342

UP Rektorat izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini -945.193 EUR
predvsem zaradi časovnega neskladja med prilivi in odlivi za investicije v letu 2013. Prilivi na
rektoratu za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo v letu 2013 so znašali le 46.465 EUR,
odlivi pa 1.271.595 EUR. UP Rektorat pričakuje prilive sredstev EU za investicije v višini 885.405
EUR.
Ostale članice so realizirale presežek prihodkov predvsem iz naslova prihodkov po ceniku od šolnin
na programih izrednega študija in od prihodkov prodaje blaga in storitev, presežek odhodkov pa iz
naslova izvajanja redne študijske dejavnosti.
UP ZRS izkazuje primanjkljaj v višini 329.824 EUR iz naslova časovnega neskladja - zamika prilivov iz
sredstev proračuna EU zaradi dolgih postopkov administrativnih kontrol, ter zaradi fiksnih stroškov
delovanja inštituta za katere nimajo razpoložljivega vira.
UP IAM izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 274.094 EUR saj so začeli v letu 2013
prihajati prilivi za zaključene EU projekte.
Članicama UP FM in UP FTŠ Turistica se je že leta 2010 močno zmanjšalo število izrednih študentov,
s tem pa izpad prilivov iz naslova šolnin, ki se ga ne da nadomestiti z drugimi viri prihodkov.
Likvidnostne težave ima tudi članica UP FHŠ, zaradi visokih stroškov izvajanja študijske dejavnosti.
Vse navedene članice izvajajo od leta 2010 sanacijske programe in ukrepe za finančno konsolidacijo.
Zaradi upada proračunskih sredstev za študijsko dejavnost pa žal izvedeni ukrepi ne zadostujejo in
vse tri članice se redno srečujejo z likvidnostnimi težavami.
Kljub neugodni likvidnostni situaciji pa rektorat uravnava likvidnost na nivoju UP na podlagi Pravilnika
za upravljanje likvidnosti tako, da optimalno plasira presežke denarnih sredstev članic in rektorata,
bodisi kot deponirana sredstva na zakladnici ali pa kot interna posojila članicam.
Tabela 60: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 po virih financiranja

Vir

Prihodki

Odhodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Javna služba skupaj

24.312.091

25.082.905

-770.814

96,90

68,50

MIZŠ

13.579.006

14.425.722

-846.716

94,10

39,40

3.669.502

3.594.580

74.922

25,40

9,80

301.534

398.652

-97.118

2,10

1,10

37.291

32.106

5.185

0,30

0,10

936.734

497.739

438.995

6,50

1,40

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

3.367.968

2.458.787

909.181

23,30

6,70

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

2.290.742

3.338.775

-1.048.033

15,90

9,10

Drugi viri

129.314

336.544

-207.230

0,90

0,90

Trg

664.815

604.296

60.519

110,00

1,70

24.976.906

25.687.201

-710.295

97,20

70,20

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Skupaj

V strukturi ustvarjenega presežka oz. razlike med prihodki in odhodki je razvidno, da je največ
presežka po denarnem toku iz raziskovalne dejavnosti in razvojnih nalog (sredstva iz državnega
proračuna iz proračuna EU in ARRS - sredstva so razmejena in prenesena v naslednje leto), cenika
storitev univerze in iz drugih virov (obresti, prispevki za skupne naloge in štipendijski sklad, drugo).
Največji primanjkljaj pa nastaja pri EU projektih zaradi nerednih prilivov.
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Glede na strukturo celotnih prihodkov po denarnem toku obsegajo sredstva MIZŠ 54,40%, sredstva
ARRS in drugih agencij 14,70% in ostala sredstva 30,90%, od tega znašajo sredstva pridobljena na
trgu 2,70%.
Tabela 61: Struktura tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev po denarnem toku
Prihodki v EUR
Vir sredstev

Delež

Vrednost
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
(definicija ZGD)

355.950

53,54

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

30.889

4,65

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore

28.603

4,30

0

0,00

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki od projektov

1.250

0,19

Drugo (nastanitve ŠD)

248.123

37,32

Skupaj

664.815

100,00

Članice UP so prejele v letu 2013 664.815 EUR prihodkov od tržne dejavnosti, od tega največ od
sodelovanja z gospodarskimi družbami in od turističnih nastanitev v študentskih domovih v poletnih
mesecih.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu na dan 31.12 2013, UP ne izkazuje sprememb višine kapitalskih naložb. UP nima danih
posojil.
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
V letu 2007 je UP na podlagi poroštva države pridobila dolgoročni kredit v višini 2.845.694 EUR za
financiranje obveznosti iz investicij. Še vedno UP plačuje le obresti, na glavnico pa še vedno velja
moratorij. Drugih obveznosti do financerjev UP nima (priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov).

14.2.5 Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in pojasnilo k obrazcu
Članice UP in rektorat v letu 2013 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslove prodaje
blaga in storitev na trgu. V kolikor bodo izpolnjeni zakonski pogoji načrtuje UP ŠD v letu 2014 izplačilo
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Priloga 13: Obrazec Elementi za določitev
dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

14.2.6 Poročilo posebnega dela
Posebni del poročila je pripravljen po denarnem toku. V njem so članice in rektorat UP prikazale
porabo sredstev po virih financiranja in po namenih (priloga 8: Računovodsko poročilo Univerze na
Primorskem za leto 2013 - Posebni del, priloga 9: Univerzitetna knjižnica, priloga 10: Študentski
domovi, priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt) in priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)).
14.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije
Tabela 62: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev

Vir

Realizacija
2013

Realizacija
2012

Rebalans
FN 2013

Indeks
2013/2012

Indeks 2013/reb.
FN

MIZŠ
Prihodki

13.579.006

13.574.515

13.623.741

100,03

99,67
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Vir
Odhodki

Realizacija
2012

Rebalans
FN 2013

Indeks
2013/2012
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Indeks 2013/reb.
FN

14.425.722

15.912.091

15.097.529

90,66

95,55

-846.716

-2.337.576

-1.473.788

36,22

57,45

Prihodki

3.669.502

4.240.459

3.660.861

86,54

100,24

Odhodki

3.594.580

4.159.962

3.671.380

86,41

97,91

74.922

80.497

-10.519

93,07

-712,25

Prihodki

7.728.398

7.112.814

9.020.438

108,65

85,68

Odhodki

7.666.899

7.943.493

9.831.582

96,52

77,98

61.499

-830.679

-811.144

-7,40

-7,58

Prihodki

24.976.906

24.927.788

26.305.040

100,20

94,95

Odhodki

25.687.201

28.015.546

28.600.491

91,69

89,81

-710.295

-3.087.758

-2.295.451

23,00

30,94

Razlika
ARRS,TIA, SPIRIT, JAK

Razlika
DRUGI VIRI

Razlika
SKUPAJ

Razlika

Prihodki MIZŠ so znašali 13.579.006 EUR in so enaki prejetim prihodkom v letu 2012 in za 0,33% nižji
od planiranih prihodkov. Kot je razvidno iz izkazov posebnega dela prejeta sredstva MIZŠ po Uredbi
ne zadostujejo za financiranje študijske dejavnosti, primanjkljaj znaša 678.490 EUR. Evidentiran
presežek odhodkov nad prihodki na tem viru znaša 846.716 EUR, od tega 168,226 EUR za investicije
iz naslova prejetih sredstev v letu 2010.
Tabela 63: prejeta sredstva MIZŠ v letih 2013 in 2012 z indeksi in primerjava z rebalansom FN 2013
Namen

Rebalans FN
2013

2012

Sredstva po Uredbi za študijsko
dejavnost

13.342.812

12.757.186

104,59

13.342.496

100,00

Sredstva za pridobitev mag. in
dok. (stari programi) in 3.stopnjo

0

4.683

-

0

-

Sredstva za interesno dejavnost
študentov VŠ

3.577

3.627

98,62

3.577

100,00

Sredstva za nacionalno
pomembne naloge (skrb za
slovenščino)

0

13.000

-

2

-

Sredstva za nakup opreme
povezane z izvajanjem
pedagoške dejavnosti

0

0

-

0

-

Sredstva za investicije v VŠ

9.472

78.177

12,12

65.360

14,49

Sredstva za investicije v ŠD

0

4.961

-

0

-

71.024

45.628

-

65.373

108,64

0

0

-

0

-

Sredstva za raziskovalno
dejavnost

53.227

99.908

53,28

41.584

128,00

Sredstva za Univerzitetno
knjižnico

38.597

38.280

100,83

38.597

100,00

Sredstva za sofinanciranje ŠD

60.297

59.529

101,29

66.754

90,33

Sredstva za interesno dejavnost
študentov ŠD

0

0

-

0

#DEL/0!

Ustanoviteljska sredstva (inštituta
UP ZRS in UP IAM)

0

469.536

-

0

#DEL/0!

Sredstva po razpisih
Sredstva za sofinanc. pisarne za
prenos tehnologij
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Kot je v zgornji tabeli razvidno je UP prejela za študijsko dejavnost po Uredbi za 4,59% več sredstev
zaradi nakazila sredstev izplačilo razlike regresa za leto 2012. V letu 2013 UP ni prejela nikakršnih
sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup pedagoške opreme. Ravno tako UP ni
prejela sredstev za nacionalno pomembne naloge – Skrb za slovenščino.
Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport
UP je po Uredbi prejela od MIZŠ za redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport
13.342.812 EUR, kar je 4,59% več kot v letu 2012, vendar manj kot je prejela leta 2011, ko je prejela
13.501.865 EUR. Prejeta sredstva so bila v skladu z načrtovanimi sredstvi.
Prejeta sredstva niso zadoščala za kritje odhodkov iz naslova redne študijske dejavnosti, ki so znašali
13.995.190 EUR (vključno z 100.676 EUR za univerzitetni šport), kar je 6,79% več od realiziranih
odhodkov za študijsko dejavnost v letu 2012.
Odhodki za plače so znašali 9.030.934 EUR, za prispevke na plače 1.450.528 EUR, za druge osebne
prejemke 1.090.547 EUR, za izdatke za blago in storitve 2.323.145 EUR, od tega so znašali stroški
podjemnih in avtorskih pogodb na rednem dodiplomskem študiju 1.stopnje 321.887 EUR .
Interesne dejavnosti študentov
V letu 2013 smo s strani MIZŠ prejeli 3.577 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom, od tega so
študentje porabili v letu 2013 celoten znesek za svoje dejavnosti. Kljub višjemu številu študentov so
sredstva vsako leto nižja. V letu 2012 smo prejeli 3.627 EUR, v letu 2011 pa 4.728 EUR.
Nacionalno pomembne naloge
Za nacionalno pomembne naloge – skrb za slovenščino UP v letu 2013 ni prejela proračunskih
sredstev MIZŠ.
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Ustanoviteljska sredstva za delovanje obeh inštitutov UP ZRS in UP IAM so bila UP dodeljena v
okviru sredstev za študijsko dejavnost po Uredbi. V skladu z 20. členom Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, so bila sredstva v višini
520.000 EUR, ki so bila v letu 2012 nakazana kot ustanoviteljska sredstva UP, upoštevana pri
določitvi TSF-Z za leto 2013 tako, da so se vštela v sredstva TSF-Z za leto 2012, in se zmanšala za 2,3% (uskladitev z rastjo BDP).
Sredstva ne zadoščajo za kritje fiksnih stroškov upravljanja in je evidentiran na tem viru presežek
odhodkov.
Univerzitetna knjižnica
Za UK UP je bilo v letu 2013 prejetih po Uredbi 38.280 EUR za kritje stroškov dela in materialnih
stroškov delovanja knjižnice, 317 EUR za izplačilo razlike regresa za leto 2012, kar ni primerljivo niti z
letom 2011, ko je bilo prejetih 44.000 EUR in dodatnih 17.000 EUR za opremo knjižnice.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema
V letu 2013 bi morala UP prejeti 52.074 EUR proračunskih sredstev MIZŠ za pedagoško opremo,
vendar je bilo nakazilo izvršeno šele januarja 2014, za poplačilo obresti poroštvenega kredita je UP v
letu 2013 prejela le 6.649 EUR, ker se je nakazilo sredstev zamaknilo v leto 2014. UP ni prejela s
strani MIZŠ nikakršnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Znesek ni primerljiv z letoma 2012 in 2011. V letu 2012 je UP prejela 4.961 EUR za investicijsko
vzdrževanje študentskih domov, za investicijsko vzdrževanje pedagoških članic 22.108 EUR in 56.069
EUR za poplačilo obresti dolgoročnega kredita za investicije.
V letu 2011 je UP prejela za investicije 3.404.712 EUR, od tega 240.985 EUR za investicijsko
vzdrževanje fakultet in študentskih domov in 80.606 za nakup opreme za izvajanje študijske
dejavnosti.
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14.2.6.2 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih ministrstev
V letu 2013 je UP prejela 301.534 EUR sredstev iz drugih ministrstev, kar je za 30,53% več kot v letu
2012, ko je prejela 231.008 EUR.
Pregled prejetih sredstev po ministrstvih:
‐
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
‐
Ministrstvo za zdravje
‐
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
‐
Ministrstvo za kulturo
‐
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
‐
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

151.391 EUR
14.655 EUR
24.995 EUR
3.500 EUR
7.540 EUR
99.453 EUR

Nakazila občin so znašala 37.291 EUR sredstev kar je za 51,26% manj kot v letu 2012, ko je bilo
prejetih 76.505 EUR.
Pregled prejetih sredstev po občinah:
- Mestna občina Koper
- Občina Ilirska Bistrica
- Občina Piran
- Občina Postojna
- Občina Izola
- Občina Sežana

10.500 EUR
2.100 EUR
2.100 EUR
500 EUR
15.534 EUR
6.557 EUR

14.2.6.3 Poročilo o učinkih izvajanja ukrepov ZIPRS 1314, ZUJF, varčevalnih in sanacijskih
ukrepov
Tabela 64: Pregled varčevalnih ukrepov
Ukrep

Ocena realiziranega učinka v EUR v letu 2013

SKUPAJ učinek vseh varčevalnih ukrepov

646.572

Ukrepi po ZUJF IN ZIPRS:

387.978

Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah
Nižja plačna lestvica

-414.679
122.021

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela

51.675

Napredovanje

72.456

Povračila stroškov v zvezi z delom

232.996

Regres za letni dopust

-15.234

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi
Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
Omejitev študentskega dela

63.760
104.465
80.097

Izplačane odpravnine ob upokojitvi

-41.256

Prenehanje pogodb o zaposlitvi

131.677

Drugi sprejeti varčevalni ukrepi

56.831

Ukinitev izplačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja

8.889

Ukinitev nadomestila za uporabo lastnih sredstev na domu

8.071

Znižanje mentorske ure z 1,48 € na 1,30 €
Združevanje izvedbe predmetov
Nižje premije KAD

20.190
6.454
13.227

Učinki sanacijskih ukrepov

201.763

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi

144.932

Povračila stroškov v zvezi z delom

36.392
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Ocena realiziranega učinka v EUR v letu 2013

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela

13.087

Reorganizacija dela v referatu

7.352

UP je že pred začetkom veljave ZUJFa sprejela sanacijske programe UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ
Turistica in varčevalne ukrepe na nivoju UP, katerih izvajanje se je začelo že v letu 2010. Tako se
določeni ukrepi, ki jih je uveljavil ZUJF prekrivajo z ukrepi, ki so bili že načrtovani in v realizacije,
predvsem so to omejitve pri sklepanju pogodb in študentsko delo. Na nivoju UP je bilo v letu 2013
realiziranih 646.572 EUR prihrankov. Na podlagi določil ZUJFa je bilo realiziranih 387.978 EUR
prihrankov.

14.3 PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU
Priloge se nahajajo v Excelovi datoteki »Priloge k računovodskemu poročilu«.
14.3.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami
‐
Priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31.12.2013
‐
Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev 2013
‐
Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2013
14.3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del):
‐
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci
‐
Priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
‐
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.
januarja do 31. decembra 2013
‐
Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
‐
Priloga 8: Računovodsko poročilo Univerze na Primorskem za leto 2012 - Posebni del
14.3.3 Druge priloge
‐
Priloga 9: Univerzitetna knjižnica –Posebni del
‐
Priloga 10: Študentski domovi – Posebni del
‐
Priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt)
‐
Priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)
‐
Priloga 13: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2013
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15. UNIVERZA V ŠTEVILKAH
Kazalci in podatki za univerzo so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
‐
Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«,
‐
Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki RAZISKOVANJE«,
‐
Mednarodno
sodelovanje,
oznake
»Kazalniki_MEDNARODNA
MOBILNOST«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«, »Preglednica_SPORAZUMI IN
ČLANSTVA UP«, »Preglednica_SPORAZUMI IN ČLANSTVA ČLANICE UP«
‐
Knjižnična dejavnost »Kazalniki_KNJIŽNICA«,
‐
Skrb za slovenščino, oznaka »Kazalniki_SKRB ZA SLOVENŠČINO«,
‐
Informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«,
‐
Kadrovsko poročilo 2013, oznaka »POROČILO O IZVEDBI KADROVSKEGA NAČRTA 2013«,
‐
Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »POROČILO O IZVEDBI NAČRTA
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM«,
‐
Računovodsko poročilo 2013, oznaka »PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 2013«.
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16. PRILOGE
‐
‐
‐
‐

Organigram,
Poročilo o uresničevanju zastavljenih ciljev univerze, navedenih v prilogi k pogodbi št. 3330-13500268,
Kazalniki,
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

16. PRILOGE

