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1 POROČILO REKTORJA
Leto 2006 je zaznamovala prenova študijskih programov po Bolonjski strategiji in uvajanje prvih
programov ter njihovo spremljanje. Na raziskovalnem področju so bila temeljna prizadevanja
usmerjena k razvoju določenih deficitarnih raziskovalnih usmeritev (naravoslovje, tehnologije) in
pridobitvi ustreznega kritičnega intelektualnega jedra za nadaljnji razvoj univerzitetnega izobraževanja
v Sloveniji in evropskem prostoru. Usmeritve Lizbonske strategije so se udejanjile v povezovanju in
transferju znanj z gospodarstvom (aplikativni in razvojni projekti) ter v sklepanju razvojnih koalicij (Svet
zaupnikov, Konzorcij za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij
na Primorskem). Ob utrjevanju obstoječega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega potenciala se
postopoma oblikujejo tudi razvojne niše univerze in njena prioritetna raziskovalna področja
(zgodovinska šola Sredozemlja, biodiverziteta obmorskih pokrajin, geografija kontaktnih prostorov,
management v evropskem okolju, aplikativna matematika, jeziki in kulture v stiku, izobraževalni
modeli, turizem in nekatera druga). Prizadevanja, da se raziskovanje utrdi tudi na področjih
naravoslovja in tehnike ter zdravstva, so v letu 2006 že obrodila prve uspehe. Z bolj uravnovešeno
ponudbo izobraževalnih in raziskovalnih programov bo univerza prispevala k poglobljenemu
poznavanju specifičnosti območja, v katerem deluje in kjer lahko odigra ključno vlogo v razvijanju
širših družbenih potencialov sredozemske Slovenije. Tudi s tem namenom je bila v letu 2006 v
Državnem zboru Republike Slovenije izglasovana ustanovitev nove članice Univerze na Primorskem,
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Vzporedno je univerza oblikovala
prve strukturirane vezne oblike delovanja univerze pri skupnih nalogah (univerzitetni centri).
Partnerstvo s študenti, njihova vloga pri oblikovanju prenove študijskih programov in spodbujanju
študentskega utripa v sklopu študentske organizacije so zaznamovali tako univerzitetno delovanje
navznoter kot navzven. Obalne občine, še posebej Koper kot univerzitetno mesto in Kras doživljajo
prve vplive novega intelektualnega potenciala, ki ga predstavljajo študentje, učitelji in raziskovalci
univerze.
Za delovanje univerze je pomembno tudi urejeno in sodobno raziskovalno in izobraževalno okolje. K
prvemu prištevamo predvsem kvaliteto in tehnično izvedbo študija in raziskovanja, k drugemu pa
normativno raven in skupno strategijo razvoja univerze. Številni akti sprejeti v letu 2006 (omenjeni v
poročilu) so ustrezna podlaga za doseganje tega cilja, nič manj pa ni pomembno uresničevanje ciljev
razvojnega programa 2004 – 2008.

2 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
Četrto leto delovanja Univerze na Primorskem v strateško pomembnem kontaktnem prostoru JZ
Slovenije, je zaznamovala dinamika združevanja dejavnosti članic na posameznih področjih in
spremljajoče težave pri vzpostavitvi integrativnih mehanizmov. Še najbolj je opazen premik pri
utrjevanje položaja univerze v prostoru, tako pri prepoznavnosti njenega vpliva kot v učinkih
sodelovanja z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in družbenimi dejavniki. Interreg projekti,
sporazumi med univerzami in organizacijo mednarodnih znanstvenih konferenc na univerzi pa so
okrepili mednarodno povezovanje. Razvojne koalicije (Svet zaupnikov, konzorcij, univerzitetni
inkubator) povezujejo gospodarstvo in regionalne politike. UP in Univerza v Novi Gorici pa sta prvič
tesneje prispevali k sodelovanju med Južno in Severno Primorsko.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primorskem možnosti, da
evropsko tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa.
V povezovanju z Univerzo v Trstu je nastal prvi skupni študijski program 2. stopnje (Morska biologija).
Številni raziskovalni projekti utrjujejo usmeritev univerze v preučevanje Sredozemskega prostora,
evropskih zgodovinskih danosti in nove unitarnosti (Modul Jean Monet, Katedra za Srednjo Evropo),
meduniverzitetna povezovanja pa odpirajo poti v svet (ZDA, Tajvan).
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Univerza na Primorskem
bolonjskih smernicah.

uspešno nadaljuje vključevanje v prenovo visokega šolstva po

V prenovi visokošolskega izobraževanja po Bolonjskih smernicah je UP še vedno med najbolj
dinamičnimi slovenskimi visokošolskimi zavodi. Bolonjska strategija ni le črka na papirju. Fakulteta za
humanistiko in na novo ustanovljena članica Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije sta pripravili in bosta razpisali nove programe na vseh treh stopnjah, Visoka zdravstvena
šola ponuja novi, po evropskih direktivah pripravljeni študijski program, ostale članice pa že pretežno
prenovljene in nove programe. V prihodnjem akademskem letu se bo prenova v glavnem zaključila,
kar pomeni, da bomo prva univerza v Sloveniji, ki bo pred 2009 prenovila svoje študijske programe.
Število novih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so pridobili svoje reference in
usposobljenosti na naši univerzi se občutno veča. Mehanizmi prenosa znanj (konference,
informacijske točke, sodelovanje v projektih, ustanavljanje skupnih mehanizmov vzajemne izmenjave
vsebin in metod delovanja) so številni in multidisciplinarni, kar dokazuje vsebina tega poročila.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo
slovenskih in srednjeevropskih univerz.
Univerza na Primorskem deluje kot odprta struktura. Povezuje se z obema javnima univerzama
(mobilnost v okviru študija, skupni odzivi in pogajanja z ustanoviteljem, usklajeno delovanje rektorske
konference), z zasebno univerzo v Novi Gorici (Konzorcij za »Visokošolsko izobraževanje na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem«, izmenjava učiteljev po posebnem sporazumu),
in s tujimi univerzami. Podpisane ima sporazume s sedemnajstimi tujimi univerzami, med katerimi jih
je največ iz sosednjih držav (Italija, Avstrija, Hrvaška), kakor tudi iz drugih evropskih, ameriških in
azijskih držav. Senat UP je potrdil devet programov o sodelovanju, v katerih so konkretneje
opredeljene oblike sodelovanja s partnerskimi univerzami. To še posebej velja za Univerzo Ca'
Foscari (lektorat slovenščine) in Univerzo v Trstu (skupni študijski program Morska biologija).
Spodbude k povezovanju so poleg skupnega študijskega programa obrodile mnoge povezave na
Interreg projektih, Phare projektih in v projektih 6. OP. V pripravi so kandidature na novih projektih 7.
OP, ki bodo z novimi mehanizmi povezovanja znanosti in razvoja preizkus intelektualnega potenciala,
kulture in odličnosti učiteljev in raziskovalcev univerze. Posamezne razvojne niše univerze (avtorstvo
UP Turistice v nacionalni strategiji turizma, organizacija humanistične šole, mednarodne poletne šole
managementa, oblikovanje podjetniških strategij Univerzitetnega inkubatorja Primorske, nastajanje
novih edukacijskih metod, sodobna zdravstvena nega, razširitev dejavnosti univerze na naravoslovje z
matematiko, računalništvo in računalniško podprto tehniko). Imajo v prostoru političnega in
gospodarskega stika poleg razvojnega poslanstva tudi vlogo dejavnika novih razvojnih politik okolja,
regije in države.
Za novo državno univerzo je ob prenovi študija pomembno tudi njeno celostno učinkovanje kot
center znanja.
V zasnovi delovanja ima UP prednost. Nastala je skoraj istočasno s premiki prenove v Sloveniji,
vendar njen razvoj ni bil deležen posebnih državnih spodbud. Državne strategije na področju visokega
šolstva podpirajo zasebno šolstvo, kar pomeni da bodo v Sloveniji nastajale predvsem zasebne
univerze. Študentje, ki se vpisujejo na UP so v pretežnem delu iz širše Primorske, druge regije so
zastopane v dobri tretjini vpisanih študentov. Matičnost učiteljev na univerzi še ni dosegla želene
večine. Ta proces lahko pospešijo ustrezno financiranje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti,
dobri delovni pogoji in razvojni izzivi. UP ne more posnemati modelov slovenskih univerz in še ne
more vgraditi v svoje načrte trdne inovacijske strategije. Ob novih znanjih in z novostmi obogatenih
oblikah študija, morajo študijski programi spodbujati nastanek nove institucionalne kulture, ki v
partnerstvu med študenti in učitelji spreminja, dopolnjuje in izboljšuje akademsko okolje. To stalno
spreminjanje pomeni prevzemanje odgovornosti za učinke študija v gospodarstvu in družbenem okolju
doma, posledično pa tudi za prepoznavnost in preverjanje v mednarodnem prostoru.
Da bi mlada in še vedno krhka univerza dosegla te cilje potrebuje državno in lokalno podporo,
natančno načrtovano strateško pot in nenehno spremljanje učinkov kvalitete svojega delovanja.
Mreženje Obala Kras pa tudi širšega slovenskega prostora je bilo v letu 2006 uspešno, kar bo s svojim
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učinkovanjem pripomoglo, da obalni prostor med Koprom in Piranom, v prihodnosti povezan tudi s
Krasom in Notranjsko, postane tretji razvojni pol Slovenije. Akademski proces UP, zasnovan na
raziskavah, inovacijah in uporabni empirični praksi bo doprinesel k oblikovanju ustvarjalnih
strokovnjakov in mislecev, pripravljenih na izzive novega časa.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje raziskovalcev in raziskav v
študijski proces ter mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov so
utemeljujejo prizadevanja Univerze na Primorskem, da postane raziskovalna univerza.
V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega
visokošolskega prostora (EHEA) se Univerza na Primorskem vključuje v nacionalno univerzitetno
mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav. Med članicami univerze so
tudi raziskovalni zavodi, kar daje UP možnosti, da tesneje povezuje raziskovano in pedagoško delo in
v raziskovalni proces vključuje tudi študente. Ta je v letu 2006 na nekaterih članicah zaživel, vendar
še ni prinesel sistemskih učinkov. Poleg uspešnega vključevanja v skupne študijske programe, je za
univerzo v kulturno stičnem prostoru prav tako pomemben cilj uveljavljanje kakovosti dela. Tematske
konference o evalvacijskih postopkih in usposabljanja evalvatorjev so bile namenjene oblikovanju
mehanizmov za dvig kvalitete izobraževalnega in raziskovalnega dela na UP. V poročilu univerze za
leti 2006 so izhodišča za načrtno delo univerzitetne komisije za spremljanje in evalviranje
izobraževalnega in raziskovalnega dela ter za delo komisij članic.

3 PREDSTAVITEV UNIVERZE
Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06) in Statut UP (Uradni list RS, št.
73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06) so opredelili temeljna izhodišča organiziranosti in univerze.
Določila teh temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost univerze, učinkovitost in sodobnost
izvajanja študijskega procesa, integriranost stroke in ved ter interdisciplinarnost študijskih programov,
racionalnost organiziranosti in povezovanje znanja in virov, primerljivost v kvaliteti izobraževanja in
raziskovanja. Usmeritve bolonjskega procesa so ugodno vplivale na spreminjanje institucionalne
kulture visokega šolstva ter posledično tudi na spremembe zakonodaje na področju visokega šolstva.
Spremembe Statuta UP, novela Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 79/04) in novela Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list št. 94/06) sta v letu 2006 terjala prilagoditve univerzitetnih aktov.
Ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) s
soglasjem Vlade in spremembo odloka v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 137/06) je posledično
vplivala na spremembe statuta, ki so že dobile soglasje senata univerze.
Na UP je v letu 2006/2007 vpisanih skupaj 6.717 študentov, od tega 2.944 študentov rednega študija
(2.835 dodiplomskih in 109 podiplomskih) in 3.773 študentov izrednega študija (2.559 dodiplomskih in
1.214 podiplomskih), od tega 61 tujih študentov. Razmerje med številom vpisanih na redni in izredni
študij je 44:56 v korist izrednega študija. V študijski proces je bilo v letu 2006 v okviru različnih
programov mobilnosti vključenih 60 tujih študentov, hkrati pa se je izmenjav na tujih univerzah
udeležilo 43 študentov UP.
Članicam UP, visokošolskim zavodom (Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za
management Koper, Pedagoška fakulteta Koper, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, Visoka
šola za zdravstvo Izola), raziskovalnima zavodoma (Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper) ter Študentskim domovom se je v letu
2006 pridružila nova članica UP FAMNIT. Skupaj izvaja univerza v študijskem letu 2006/07 16
dodiplomskih (11 univerzitetnih, 5 visokošolskih strokovnih) in 18 podiplomskih študijskih programov
(12 magistrskih, 6 doktorskih). Izvajanje raziskovalnega procesa je organizirano v raziskovalnih
skupinah, ki skupaj in univerzi pokrivajo 41,3 FTE-jih. Raziskovalci delujejo na 7 raziskovalnih
programih, 15 temeljnih projektih, 12 aplikativnih projektih, 5 podoktorskih projektih, 38 projektih
ciljnega raziskovalnega programa in 38 razvojnih in industrijskih projektih. UP ima tudi skupaj 32
mladih raziskovalcev. Izobraževalno dejavnost na študijskih programih treh stopenj opravlja 357
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
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Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. V skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in aktom o ustanovitvi univerze lahko članice 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, ki so
navedene v prilogi statuta (24. člen statuta). Članice opravljajo te dejavnosti tako, da ne ovirajo
dejavnosti, ki je javna služba in zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti.
Za izvajanje teh dejavnosti lahko članica zaposluje v skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor
1
članice. Zaradi nedorečenosti statuta (členi 62 in 81) so med rektoratom in članico UP Fakulteto za
management Koper nastala razhajanja pri upravljanju članice in prenosom pooblastil dekana na
organe članice. Senat UP je že potrdil spremembe, ki naj bi natančneje določile to področje.
Senat s komisijami, Študentski svet in Upravni odbor univerze so v letu 2006 dejavno vplivali na razvoj
univerze. Študentski svet je po rahlem zastoju v letu 2005/06 sprejel dolžnosti, ki neposredno vplivajo
na učinkovanje univerze kot enovite akademske ustanove. Kratko poročilo o delovanju senata in
upravnega odbora je v nadaljevanju tega poglavja. Dograjevanju temeljne poslovno-pravne in
finančne podlage pripomore rektorat univerze (pravilniki, merila, poslovniki, drugi podstatutarni akti).
Statut univerze v svojih členih (od 99. do 105. člena) omogoča ustanavljanje infrastrukturnih enot in
centrov ter univerzitetne knjižnice. Senat UP je v letu 2006 potrdil (soglasje) akt o delovanju
Računalniško-informacijskega centra UP (št. 0221-12/06, z dne 20.9.2006), akt o delovanju Centra za
jezike in medkulturno komunikacijo UP (0221-10/06, z dne 14.06.2006), dal soglasje k ustanovitvi
Centra za šport UP (34. redna seja, z dne 13.12.2006) in sprejel elaborat (izhodišča) o ustanovitvi
Univerzitetne knjižnice (28. redna seja, z dne 12.4.2006). Ameriški kotiček Koper UP (delovanje ureja
akt: št. 0221-11/06, z dne 20.9.2006) je uspešno zaključil svoje prvo leto delovanja. V sodelovanju z
Ambasado ZDA je organiziral vrsto prireditev in postavil nov knjižnično-informacijski vir za bodočo
knjižnico UP.
Na univerzi deluje v okviru rektorata skupna mednarodna pisarna ter visokošolska prijavnoinformacijska služba univerze, ki tudi v letu 2006/2007 opravlja opravila prijavno-sprejemnega
postopka pod mentorstvom visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani.
Študijski in raziskovalni programi, ki so se ob ustanovitvi univerze izvajali v delno neustreznih
prostorih, se selijo v sodobne prostore novogradenj. Leti 2005 in 2006 sta zaznamovani z
investicijskim programom, ki je v letu 2005 udejanil prvo pridobitev univerze, nove prostore Visoke
šole za zdravstvo v Izoli, v letu 2006 pa sta zaključeni še Armerija in Foresterija v Kopru, leta 2007 pa
bo zaključena novogradnja UP Turistica v Portorožu. Ambiciozni kratkoročni investicijski program
univerza uresničuje s proračunskimi sredstvi Temeljnih razvojnih programov (tretji šolski tolar) in s
posojili, katerim je zagotovljeno državno poroštvo (Zakon o državnem poroštvu, sprejet v Državnem
zboru v januarju 2006). Kratkoročni Investicijski program je v poglavju 5.12.
Področje delovanja univerze je predvsem Obalna regija in Kras, dislocirane enote pa imajo članice
tudi v Novi Gorici, Sežani, Škofji Loki, Črnomlju, Ljubljani, Radencih, Slovenj Gradcu in na Ptuju. V
mesto Koper po svoji tradiciji in vsebini sodijo humanistične in družbene raziskave in študijski programi
kot so: humanistične, ekonomske in edukacijske vede, umetnost ter rektorat univerze. UP združuje
študente iz širšega območja države: študentje iz obalno kraške regije predstavljajo 23%, iz osrednje
slovenske 20% vseh študentov, sledijo študentje iz goriške, gorenjske in savinjske ter podravske
regije; zastopane so tudi ostale regije, vendar v nekoliko manjšem odstotku. S postavitvijo
univerzitetnega središča z rektoratom v svoje osrčje ima Koper najboljšo med možnostmi, da v letih
2000 - 2010 postane ne le gospodarski, pač pa tudi kulturni in intelektualni južni pol države Slovenije.
UP je lastnica novogradnje Armerija – Foresterija, ki je bila dograjena k restavrirani stavbi na Titovem
trgu, podarjeni s pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnine, sklenjeni z MOK januarja 2005. S
postavitvijo študentskega kampusa na obrobje mesta, za katerega izgradnjo je MOK v letu 2006
podpisala pismo o nameri, bo MOK za gradnjo 170 in dodatnih 130 ležišč prenesla na UP komunalno
opremljeno zemljišče v približni velikosti 4800 m2 na parc.št. 1567/33 k.o. Koper.

1

Pojasnilo k uporabi izrazov: Rektorat UP vključuje vodstvo UP (rektorica UP, prorektor za študijske zadeve UP,
prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP) in tajništvo UP, ki ga vodi glavni tajnik UP.
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V letu 2006 je univerza realizirala 4.387.129 tisoč SIT prihodkov iz poslovanja. Prihodki iz sredstev
javnih financ tvorijo 61% vseh prihodkov iz poslovanja, prihodki iz izvajanja druge javne službe pa
33% prihodkov iz poslovanja. Manjši 6% delež prihodkov dosega univerza pri izvajanju tržne
dejavnosti.
Proračunska sredstva za izobraževalno dejavnost, ki v letu 2006 predstavljajo 1.624.894 tisoč SIT oz.
37% celotnih prihodkov, univerza prejema po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. Proračunska sredstva za raziskovalno in razvojno
dejavnost predstavljajo 24% celotnih prihodkov, neproračunski prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe, ki tvorijo 33% celotnih prihodkov, so bili v letu 2006 realizirani v višini 1.479.786 tisoč SIT.
Za postavitev infrastrukture naravoslovnih in tehnoloških programov pa je UP pridobila 10.000 m2
2
zemljišča v Izoli ter za preostalih 23.109 m s stavbno pravico (pogodba oz. sklep Občine Izola), kjer naj
bi v letih 2007 – 2014 nastal manjši univerzitetni kampusa Livade. Najmanj dve fakulteti, raziskovalni
laboratoriji, bivalne in športne površine za študente in profesorje, knjižnica bodo namenjeni
naravoslovju, matematiki in računalništvu ter tehnologijam. Univerza je v sodelovanju Znanstvenoraziskovalnega središča, Pedagoške fakultete in nove fakultete za področje naravoslovja in tehnologij
UP FAMNIT pripravila tudi programe naravovarstva in kmetijstva. V Izoli je UP lastnica stavbe (do
99/100) na parc.št. 1644/2 k.o. Izola (Drevored 1. maja Izola). Tudi zdravstvo ima svoje mesto v Izoli,
njegovi programi se širijo z novim študijskim programom dietetike. V letu 2006 so članice UP FM, UP
ZRS in UP PINT uspešno kandidirale na javnem razpisu ARRS za subvencioniranje nakupov
raziskovalne opreme – Paket 13. Celotna vrednost raziskovalne opreme znaša 401.744,17 € in je
namenjena posodobitvi računalniškega centra za management (UP FM), izvajanju programov in
projektov s področja varstva okolja (UP PINT) in raziskovalnemu delu v okviru inštitutov UP ZRS Inštituta za biodiverzitetne študije, Inštituta za dediščino Sredozemlja, Inštituta za jezikoslovne študije,
Inštituta za kineziološke raziskave ter Inštituta za zgodovinske študije.
Manjši kampus ali bolje celovit visokošolski kompleks v Portorožu je namenjen programom turizma in
promociji intelektualnega kapitala. V Portorožu je UP na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi UO (OdUUP-A, Ur.l. RS, št. 79/2004) pridobila lastninsko pravico na parc.št. 1087,
1088, 1093/1, 1100, 1101, 1098/7 in 1099/2 vse k.o. Portorož na katerih stoji Študentski dom (Korotan)
in na katerih UP v sodelovanju z MVZT gradi objekt za potrebe UP Turistice. V letu 2006 začeti
investiciji bo mesto za programe turizma, poletne šole in raziskovalne dejavnosti teh dejavnosti.
Raziskovalni in študijski prostor je pridobil tudi Piran (Inštitut za dediščino Sredozemlja) in Sežana (vpis
v programe turizma 2007 /08).
Univerza je strateško vpeta v okolje in obmejni prostor. Neposredno povezovanje z okoljem ji omogoča
tudi svetovalno telo, Svet zaupnikov univerze, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti,
gospodarskih in poslovnih družb. Delovanje Univerzitetnega inkubatorja, ki se je v letu 2006 preselil v
nove prostore (sredstva projekta Phare) je uresničilo pričakovanja kot struktura za neposredni prenos
znanj iz univerze v gospodarstvo. Ustanovitev konzorcija »Visokošolsko izobraževanje na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem« pa je spodbudila delovanje razvojne koalicije, ki
združuje uporabnike univerzitetnih uslug in izvajalce visokošolskih programov in raziskovanja v procesu
vzajemnega delovanja za gospodarstvo.
Univerza na Primorskem je tudi v letu 2006 uspešno uresničevala svoj Razvojni program 2004 – 2008,
v katerem si je zapisala: »Kvalitetno in načrtno delo bo univerzi omogočilo, da lastnim vizijam,
potrebam in možnostim ustrezno odgovori na izzive, ki se postavljajo evropskim univerzam. Svoj razvoj
bo UP usmerila v kakovost delovanja, s skrbnim izborom vsebin in izvajanja izobraževalnih in
raziskovalnih programov pa postala manjše univerzitetno središče strateškega pomena za državo
Slovenijo, Sredozemlje in srednjeevropski prostor.«
Poročilo o delu Senata Univerze na Primorskem v letu 2006
Senat UP je najvišji strokovni organ UP. Opravlja naloge, ki so določene z Zakonom o visokem
šolstvu, Statutom UP in drugimi splošnimi akti UP.
V letu 2006 je Senat UP je zasedal na sedemnajstkrat in sicer na enajstih rednih in šestih dopisnih
sejah. Senat UP ima sedemindvajset članov.
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Pomembnejše vsebine, ki jih je obravnaval Senat UP so:
-

splošno področje: sprejem Spremembe Statuta UP in Dopolnitve Priloge k Statutu UP; podaja
soglasja k Programu dela UP za leto 2006; sprejem Poročila o kakovosti – kratek pregled
aktivnosti UP na področju kakovosti v študijskem letu 2004/05; sprejem usmeritev razvoja UP in
članic z numeričnimi kazalci kot skupni programski okvir razvoja do leta 2009; imenovanje
recenzentov za novo fakulteto in podaja pozitivnega mnenja k vlogi za akreditacijo nove fakultete
po prejemu pozitivnih ekspertnih mnenj recenzentov; podelitev priznanj UP; sprejem izhodišč za
ustanovitev univerzitetne knjižnice in zadolžitev rektorice za zagotovitev formalnih okvirjev za
izvedbo nalog pripravljalne in prve faze vzpostavitve univerzitetne knjižnice, ter načrtovanje
materialnih pogojev za njuno ustanovitev; seznanitev z ustanovitvijo konzorcija za razvoj
visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in sodobnih tehnologij na UP; seznanitev
s problematiko delovanja Študentskega sveta in poziv ŠS naj prične delovati na način, da lahko
uveljavlja pravice in interese študentov UP; sprejem Poročila o delu Senata UP v študijskem letu
2005/2006; seznanitev z vsebinsko in organizacijsko zasnovo Centra za šport in izražena podpora
njegovi ustanovitvi;

-

delovna telesa Senata UP: ustanovitev Komisije za pritožbe kandidatov za vpis v študijske
programe UP in imenovanje njenih članov; seznanitev s poročilom o delu komisij Senata UP v letu
2005; razpravljanje o nalogah in pooblastilih komisij ter sprejem preoblikovanih in poenotenih
sklepov o ustanovitvi vseh komisij (razen KOST in KIN) in imenovanju članov; sprejem sprememb
sklepa o ustanovitvi KZRD;

-

obravnava in sprejem pravilnikov in drugih splošnih aktov: splošno področje – Pravilnik o
organizacijskih enotah UP; podaja soglasja k Aktu o delovanju Centra za jezike in medkulturno
komunikacijo UP, Aktu o delovanju Ameriškega kotička Koper UP, Aktu o delovanju Računalniško
informacijskega centra UP in Aktu o delovanju Centra za šport UP; Poslovnik o delu Statutarne
komisije UP; Sprememba Pravilnika o organizacijskih enotah UP; Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o priznanjih UP; študijsko področje – Sprememba Pravilnika o priznavanju tujega
izobraževanja (le redakcijski popravek); Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih
programov na UP; Navodila za pripravo skupnih programov na UP; Navodila za izvajanje prijavnosprejemnega postopka ob vpisu kandidatov v študijske programe UP; kadrovsko področje –
Dodatek k Navodilom za izvajanje Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in sodelavcev UP; področje kakovosti: Pravilnik o izvajanju študentske ankete UP;

-

študijsko področje: splošne zadeve s področja študija – spremembe in dopolnitve razpisa za
vpis v dodiplomske študijske programe UP v študijskem letu 2006/2007; omejitev vpisa v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2006/2007; razpis za vpis v podiplomske
študijske programe v študijskem letu 2006/2007; študijski koledar za študijsko leto 2006/2007;
vloge za akreditacijo treh novih dislociranih enot; znanje slovenščine kot pogoj za vpis v študijske
programe UP; strokovni in znanstveni naslovi ter okrajšave po študijskih programih, sprejetih po
11. 6. 2004 ter dopolnitve strokovnih naslovov; izhodišča za oblikovanje pedagoških programov;
sprejem poročila o številu vpisanih študentov v študijskem letu 2006/2007; razpis za vpis v
dodiplomske študijske programe UP v študijskem letu 2007/2008 ter spremembe in dopolnitve
razpisa za vpis; spremembe obstoječih študijskih programov – desetih dodiplomskih in petih
podiplomskih študijskih programov; obravnava in sprejem novih študijskih programov: enega
visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje, štirih univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje, štirinajstih magistrskih študijskih programov 2. stopnje, dveh doktorskih
študijskih programov 3. stopnje in enega študijskega programa za izpopolnjevanje; imenovanje
recenzentov za predloge študijskih programov – enega visokošolskega strokovnega študijskega
programa 1. stopnje, šestih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje, sedmih magistrskih
študijskih programov 2. stopnje, enega doktorskega študijskega programa 3. stopnje in enega
študijskega programa za izpopolnjevanje;

-

študentske zadeve: študenti: status študenta športnika je bil podeljen enajstim študentom,
zavrnjeni sta bili dve vlogi; seznanitev s poročilom Študentske organizacije UP glede problematike
študentskih družin na UP in dostopnostjo infrastrukture članic za študente invalide; obravnava
predlogov članic UP za izboljšave infrastrukture za študente invalide; seznanitev s poročilom o
obravnavanih pritožbah študentov ter podaja priporočila članicam glede sestave sklepa o pritožbi
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študenta; kandidati za vpis: seznanitev s poročilom o obravnavanih pritožbah kandidatov za vpis
in ter podaja priporočil članicam glede izvajanja prijavno-sprejemnega postopka za vpis;
-

kadrovsko področje: 77 podanih soglasij k izvolitvam v nazive; podaja soglasja k prevedbi
pedagoškega naziva v naziv višjega znanstvenega sodelavca (1) in v naziv znanstvenega
sodelavca (5) ter podaja soglasja k prevedbi raziskovalnega naziva v naziv docenta (2); podelitev
pravice »venia legendi et examinandi« za obdobje študijskega leta;

-

področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela: potrditev šestih tem doktorskih
disertacij; seznanitev s poročilom telesa za spremljanje enakim možnosti med zaposlenimi na UP
o opravljenem delu; sprejem izhodišč za učinkovito povezovanje pedagoškega in raziskovalnega
dela v luči izvajanja lizbonskih strategij in bolonjskega procesa na UP;

-

področje meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja: podpisi sporazumov o
sodelovanju s Kemijskim inštitutom Ljubljana, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije,
Institutom »Jožef Stefan«, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo v Mariboru;
sprejem pobud za sklenitev dvanajstih meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov, podpora
včlanitvi v Inter University Center Dubrovnik;

-

področje spremljanja kakovosti: obravnava poročila s posveta UP o kakovosti in sprejem
nekaterih predlogov udeležencev.

Senat UP ima tudi svojo intranetno spletno stran, kjer so redno objavljena gradiva za seje.
Poročilo o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem v letu 2006
Upravni odbor Univerze na Primorskem je organ upravljanja univerze, ki odloča zlasti o gospodarskih
zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Naloge, ki jih opravlja Upravni odbor Univerze na
Primorskem so določene v 22. členu Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 119/06 ZViS-UPB3), 10.
členu Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006) ter 50. členu Statuta Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06,
83/06).
V letu 2006 je bilo sklicanih 16 sej Upravnega odbora Univerze na Primorskem, od tega pet rednih,
štiri izredne in sedem dopisnih. Ena seja se zaradi nesklepčnosti ni opravila.
Pomembnejše vsebine, ki jih je Upravni odbor Univerze na Primorskem obravnaval na sejah v letu
2006:
-

splošno: obravnava in sprejem Poročila o rednem letnem popisu sredstev, Finančnega poročila
UP za leto 2005, Programa dela in finančnega načrta UP za leto 2006 ter rebalans (uskladitev)
Finančnega načrta UP za leto 2006, imenovanje v.d. glavnega tajnika UP.

-

splošnih pravni akti: obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta UP, dopolnitve
Priloge k Statutu UP, Pravilnika o računovodstvu UP, Pravilnika o napredovanju na delovnem
mestu zaposlenih na UP, Poslovnika Statutarne komisije UP.

-

študentske in študijske zadeve: sprejem Cenik storitev UP v študijskem letu 2006/2007 in
sprememb cenika, obravnava problematike financiranja študijske dejavnosti UP v letu 2006.

-

investicije: obravnava in sprejem (potrditev) DIIP-a in IP-a za novogradnjo Turistica Portorož ter
DIIP-a za zagotovitev nadomestnih prostorov za potrebe dislocirane enote UP Turistice v Ljubljani,
obravnavanje investicijskega načrta UP obdobje 2007 – 2011, odločanje o posameznih
investicijah UP in načinu financiranja ter virih sredstev za dokončanje začetih investicij,
spremljanje postopkov v zvezi z najemom kredita po Zakonu o poroštvu RS za obveznosti UP iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev,

-

drugo: spremljanje in seznanjanje z delom Sveta zaupnikov, z delom Statutarne komisije UP ter z
delom Komisije Upravnega odbora Univerze na Primorskem za pripravo Predloga investicijskega
programa UP, seznanitev z ustanovitvijo Konzorcija za razvoj visokošolskega izobraževanja na
področju naravoslovja in sodobnih tehnologij na Primorskem.
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4 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
4.1

Zakonske in druge pravne podlage

Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/19991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), zakonov in njihovih
podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, predpisov drugih področij
(javne finance, delovna zakonodaja idr).
a) Zakonska regulativa na področju visokega šolstva:
- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/2002),
- Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 119/2006 – uradno prečiščeno besedilo ZViS-UPB3),
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006),
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 117/2002, 1/2004, 2/2005,
34/2005, 4/2006, 76/2006),
- Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2006/2007 (Ur.l. RS,
št. 47/2006),
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 40/1994, 45/1998),
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS,
št. 5/1994, 2/2005),
- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur.l. RS, št. 46/2005),
- Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Ur.l. RS, št. 24/1995)
- Odredba o prilogi k diplomi (Ur.l. RS, št. 36/2000),
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Ur.l. RS, št. 134/2003, 72/2004, 4/2006, 132/2006),
- Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.l. RS, št. 77/2004),
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 64/2004),
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur.l. RS, št. 22/2001, 25/2006).
- Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.l. RS, št. 101/2004),
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur.l. RS, št. 124/2004),
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur.l. RS, 124/2004),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l RS, št. 61/06),
- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/2004),
- Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in
vrednotenja izobraževanja (Ur.l. RS, št. 6/2005)
ter drugi podzakonski akti.
b) Zakonska regulativa na področju znanosti:
- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 - 2010 (Ur.l.
RS, št. 3/2006, 114/2006),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo ZRRDUPB1),
- Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 12/2005, 39/2006),
- Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur.l. RS,
št.12/2005),
- Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur.l. RS,
73/06),
- Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju
raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 65/1994, 1/1998, 35/1998, 96/2002, 2/2005),
- 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)
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ter drugi.
c) Ostale pravne podlage za delovanje Univerze na Primorskem:
- Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/05, 53/06, 83/06)
- Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti (št. 0221-13/05, 19.12.2005),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.12.2005),
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (št. 0221-11/05, 14.12.2005),
- Merila za razporejanje letnih sredstev Univerze na Primorskem (št. 286/2004, 30.03.2004),
- Pravilnik o študentski izkaznici (št. 0221-03/04, 20.10.2003, 9.6.2004, 15.09.2004 – UPB),
- Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (št. 0221-06/05, 6.7.2005; 0221-11/06, 13.12.2006 ),
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom (št. 0221-02/05, 10.3.2005),
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP (št. 0221-03/05,
8.6.2005; 0221-04/05, 6.7.2005),
- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na UP (št. 0221-05/05, 8.7.2005),
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja (št. 0221-08/05, 21.9.2005; 022105/06, 13.5.2006),
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št. 500/2004,
31.05.2004),
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št. 499/2004,
31. 05. 2004),
- Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze na
Primorskem (št. 0221-07/04, 19.01.2004; 0221-7/05, 19.11.2005; 0221-10/05, 14.12.2005),
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št. 02211/05, 9.2.2005),
- Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem (št. 0221-09/06, 19.6.2006),
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze (št. 0221-02/06, 15.2.2006; 0221-12/06, 13.12.2006),
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem (št. 0221-13/06, 20.9.2006),
- Akt o delovanju Centra za jezike in medkulturno komunikacijo Univerze na Primorskem (št. 022110/06, 14.6.2006),
- Akt o delovanju Ameriškega kotička Koper Univerze na Primorskem (št. 0221-11/06, 20.9.2006),
- Akt o delovanju Računalniško informacijskega centra Univerze na Primorskem (št. 0221-12/06,
20.9.2006),
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
(št. 0221-13/06, 13.12.2006),
- Navodila za pripravo skupnih programov na UP (št. 0221-14/06, 10.11.2006).
in ostali podstatutarni akti univerze in članic univerze.

4.2

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela

V razvojnem programu UP 2004 – 2008 si je UP postavila cilje, ki jih s skrbnim izborom izobraževalnih
in raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter prenovo študijskih programov želi doseči. Ti so:
Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje ter raziskovanje.
Na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja UP kakovost svojega
delovanja gradi na primerljivem izobraževalnem in raziskovalnem delu ter na razvoju njej lastnih
raziskovalnih področij. Lastno kompetitivnost UP mora utemeljiti z nadpovprečno kakovostnim in
mednarodno primerljivim raziskovalnim delom ter z razvijanjem njej lastnih raziskovalnih področij. Na
ta način se lahko po eni strani enakovredno vključuje v mednarodne akademske in raziskovalne
mreže, po drugi strani pa utemeljuje svojo odličnost in prepoznavnost, s tem pa tudi mednarodno
privlačnost, na tistih raziskovalnih področjih, h katerim prispeva nova spoznanja. Doslej podpisanim
sporazumom s tujimi univerzami (Trst, Videm, Celovec, Benetke, Sarajevo, Zadar, Bielsko-Biala,
Beograd) se je v letu 2006 pridružilo več novih (Macerata, Skopje, Tuzla, in druge). Sodelovanje z
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univerzami se je uresničevalo na osnovi
programov med sodelujočimi članicami univerz.
Mednarodnim študijskim programom s področja družboslovja in naravoslovja, ki smo jih pripravili s
sosednjimi univerzami (Univerza v Trstu), ter mednarodnim projektom članic, bodo sledili drugi
študijski programi in raziskovalni projekti (Interreg projekti, programi EU), najprej z bližnjimi
univerzami, nato pa tudi z drugimi v Evropi in v svetu. Do leta 2010 naj bi bilo v programe UP vpisanih
8.000 študentov iz Slovenije in zamejstva. Mobilnosti z 80 univerzami, v katero je v letu 2005 bilo
vključenih 120 študentov, se je v letu 2006 ohranila na isti ravni.
Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države.
UP razvija kooperativen odnos z družbenim okoljem v izmenjavah in prenosu znanj ter z oblikami
sodelovanja, s katerimi prevzema neposredno odgovornost za družbeni, s tem pa tudi regionalni
razvoj. Svet zaupnikov UP (svetovalno telo upravnega odbora UP, sestavljeno iz predstavnikov
gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran, Sežana) je ena od oblik
sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja na regijski ravni pri načrtovanju dejavnosti UP. To
sodelovanje se je z delovanjem Univerzitetnega inkubatorja v letu 2005 okrepilo. Načrtom za
ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije se pridružuje tudi
gospodarstvo, ki je v letu 2006 ustanovilo Konzorcij za tehniško izobraževanje na Primorskem.
Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev.
V letih prenove (2005 – 2014) po usmeritvah bolonjskega procesa bo UP poleg strukture in trajanja
študija preoblikovala tudi pot do znanja, tako v disciplinarni usmerjenosti ter preučevanju znanstvenih
disciplin, kot v prilagajanju zahtevam trga dela. Zato mora UP poskrbeti za povečevanje sinergijskega
delovanja med svojimi članicami pri razvijanju skupnih študijskih programov na obeh podiplomskih
stopnjah. Na pobudo članic je senat UP v letu 2006 obravnaval vizijo razvoja študijskih programov
do leta 2009/10, vključno s programom sodelovanja z ostalimi članicami univerze pri oblikovanju
interdisciplinarnih študijskih programov.
Prenova vsebine in izvajanja programov.
Cilji univerze in članic se preverjajo v letnih poročilih, nadgradnjo in korekcije pa načrtujejo v letnih
programih dela. Po uvajalnem obdobju v letu 2004 (glej www.upr.si/prenova) so članice začele s
prenovo svojih programov, oziroma so predložile nove in prenovljene programe v akreditacijo. V letu
2006/07 je UP razpisala 6 bolonjskih programov 1. stopnje in kar 13 programov 2. stopnje. V skladu z
Razvojnim programom UP 2004 -2008 (glej točko Pot do novih znanj in novih poklicev) si je univerza
kot prioriteto postavila ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije (23. seja senata UP, 9. november 2005, sklep 8 in 9). Svet zaupnikov UP je v luči potreb
po tehniškem izobraževanju na Primorskem dal pobudo, da gospodarstvo podpre ustanavljanje
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter z ustanovitvijo posebnega
konzorcija deluje kot spodbujevalec in uporabnik novih programov bodoče fakultete. V letu 2006 je
Univerza pričela postavljati pogoje za oblikovanje podiplomske šole, visoka šola za turizem Turistica
in Visoka zdravstvena šola pa bosta do leta 2009 udejanjili pogoje za prehod na fakultetno raven.
Zagotavljanje enakopravnega pristopa do šolanja in skrb za višjo raven izobrazbe državljanov.
Reforma visokega šolstva po smernicah Bolonjskega procesa postavlja pred UP nova razmerja med
učitelji in študenti, med študenti in državo ter med državo in univerzo. UP deluje predvsem v smeri, da
ostanejo študijski programi rednega študija javno dobro. Poleg tega postopoma izenačuje izvedbo in
kakovost rednega ter izrednega študija (v številu ur, izvedbi predavanj in vaj, vključenosti kakovostnih
učiteljev in sodelavcev, v dnevih izvedbe itd.), krepil uvajanje in uporabo aktivnejših metod poučevanja
(e-učenje in e-poučevanje) ter v izvajanje študija vključuje sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije. V letu 2005 se je razmerje med rednim in izrednim študijem prevesilo v korist rednega
študija in tako je ostalo tudi v letu 2006. Te težnje po uravnoteženosti bomo nadaljevali v smislu
prehodov med delom in izobraževanjem, kreditnega vrednotenja študijskih programov po ECTS
(European Credit Transfer System), priznavanja predhodno pridobljenih znanj in usposobljenosti,
krajših oblike doizobraževanja, programov usposabljanja in izpopolnjevanja. V naslednjih štirih letih bo
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UP v različne oblike doizobraževanja in izpopolnjevanja vključila nekaj tisoč državljanov. Na ta način
ima UP možnost
pritegniti trg dela kot bodočega sofinancerja programov visokošolskega
izobraževanja in izpopolnjevanja.
Vključenost UP v slovensko univerzitetno mrežo.
Dejavno sodelovanje UP v slovenski univerzitetni mreži (rektorska konferenca in sodelovanje z obema
univerzama na vseh ravneh dejavnosti) univerzi omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje
smernic Bolonjskega procesa v Sloveniji. V okviru rektorske konference je UP pristopila v združenja
evropskih in regijskih univerz. Do leta 2007 bo s pretežno dopolnilnega zaposlovanja učiteljev drugih
visokošolskih zavodov UP prešla na najmanj 50% svojega učiteljskega in raziskovalnega osebja. V
okviru rektorske konference se je tudi zavezala za pospeševanje in sploh izvedbo nacionalne
mobilnosti študentov.
Raziskovanje – temeljni pogoj za kvaliteto izobraževalnega dela.
UP v svojo organizacijsko strukturo vgrajuje oblike integralnosti raziskovalnega in pedagoškega dela
ter s tem zagotavlja učinkovitejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajočih in zaposlenih
med znanstvenoraziskovalno, pedagoško in širšo družbeno ter gospodarsko sfero. Notranjo
integracijo in mobilnost zagotavljamo z ustrezno sistematizacijo in organizacijo znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela na UP, in bi želeli dodatno z instrumentom sobotnega leta za
raziskovalce in učitelje UP, s štipendiranjem perspektivnih študentov doma in v tujini, z vključevanjem
študentov v raziskovalno delo, z razpisovanjem raziskovalnih doktorskih tem in z večjo usmerjenostjo
samega raziskovalnega dela v domačem ter mednarodnem okolju. Komisije senata in uprava univerze
so v sprejem predložile več pravilnikov in meril, ki usklajujejo delo članic na ravni univerze (izvolitve v
nazive, sprejem študijskih programov, organizacija doktorskega študija, kreditno vrednotenje po
ECTS, organizacija infrastrukturnih enot univerze idr.). V okviru veljavne zakonodaje, ki sicer delno
omejuje integracijo raziskovalnega in pedagoškega dela na univerzah, UP spodbuja delovna razmerja,
ki združujejo dejavnosti izobraževanja in raziskovanja ter vključujejo strokovnjake iz gospodarstva v
pedagoški proces. Univerza razvija integrirana merila za izvolitve v naziv v pedagoške in znanstvene
nazive, s tem v zvezi tudi integrirana merila za spremljanje kvalitete na obeh področjih. Pričakujemo,
da bo novela zakona, ki je v pripravi, omogočala (1) povezovanje pedagoškega in raziskovalnega
dela, (2) vključevanje strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces ter prenos univerzitetnih znanj v
prakso, (3) vključevanje študentov v raziskovalno in delovno prakso ter (4) mednarodno mobilnost
učiteljev, raziskovalcev in študentov.
Sistem globalnega financiranja univerz.
V sistemu globalnega financiranja univerz je delež financiranja iz proračuna za
znanstvenoraziskovalno delo do leta 2008 dvigamo s sedanjih 15 % proti vsaj 35 % (programsko in
projektno financiranje NRRP), pri samem znanstvenoraziskovalnem delu pa težimo k povečevanju
deleža za raziskave in inovacije (od sedanjih 10 % na 30 %) pridobljenih sredstev iz gospodarstva in
sredstev mednarodnih raziskovalnih programov (7. okvirni program in Interreg projekti). Težimo k bolj
uravnoteženi razporeditvi znanstvenoraziskovalnih področij: humanistike in družboslovja, naravoslovja
in tehnike. Ob tem pa UP sledi načelom utrjevanja trojne avtonomije univerz: avtonomije
raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega delovanja.
Vseživljenjsko učenje in izzivi novih študentskih populacij.
Nova pričakovanja in zahteve po vseživljenjskem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju
temelječe družbe – zahtevajo od UP prilagajanje novi »študentski populaciji«, tako po sistemskoorganizacijski plati kot glede učnega programa. Študentska populacija pokriva torej vse starostne
ravni, ki si želijo nadaljnjega izobraževanja in dejavnega vključevanja v kulturno-umetniško dogajanje
okolja. V okviru ved, ki jih raziskuje, in izobraževalnih programov, ki jih razpisuje, bo UP ponudila
številne programe izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali predhodno pridobljeno znanje študentov ter
ponujali dopolnilna in nova znanja za nove poklice.
Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje.
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UP bo spodbujala razvijanje umetniških študijskih usmeritev in umetniško ustvarjalnost študentov ter
učiteljev. Izbirne vsebine / moduli umetniških usmeritev bodo le osnova za prihodnje oblikovanje
študijskih programov umetniških smeri. Kulturno življenje študentov bogati razvejana kulturna
umetniška dejavnost študentov v okviru Kulturnega društva UP (akademski pevski zbor, folklorna in
igralska skupina, festival študentskih gledališč).
Sodelovanje in izmenjave med visokim šolstvom in gospodarstvom za trajnostni razvoj.
Z ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja UP ohranja dosedanji
vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa lahko na ta način, z opazovanjem in proučevanjem
lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne stvarnosti, tudi odgovarja na marsikatero vprašanje,
ki zadeva bodočnost nove evropske paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega
kontinenta in širše. Razvijanje tesnejših oblik sodelovanja med UP in gospodarstvom, prehodi med
trgom dela in študijskim procesom, niso le ob zaključkih posameznih ravni študija, temveč že med
samim študijem, tako na ravni vsebin kot v sodelovanju izvajalcev. UP je v ta namen ustanovila
univerzitetni inkubator, ki bo študentom omogočil, da pred zaključkom študija spoznajo neposredno
nastajanje gospodarskega poslovnega sistema, saj bodo udeleženi pri oblikovanju »spin-off« podjetij
in razvojnih centrov. Svet zaupnikov, svetovalno telo upravnega odbora UP, s svojim programom 2005
– 2006 postavlja osnove za trdno, uresničljivo in učinkovito izmenjavo uslug in storitev ter podlago za
vzajemno učenje in prenos znanj med UP in uporabniki.
Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija.
Republika Slovenija je ob ustanovitvi UP zagotovila finančno podporo za investicije UP v Temeljne
razvojne programe na področju izobraževanja in znanosti, t. i. »tretji šolski tolar«. S sredstvi,
načrtovanimi v investicijskem programu do leta 2008 in državnim poroštvom, bo omogočila izvajanje
obstoječih programov, delno pa tudi razvoj novih študijskih programov in nove raziskovalne
infrastrukture. V tem okviru so neustrezni predvsem prostori za izvajanje izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti nekaterih članic (UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP Turistica in UP PINT), izobraževalni
standard vseh ostalih članicah, razen Visoke šole za zdravstvo, ki je v letu 2005 dobila nove prostore.
Izgradnja študentskih domov in univerzitetne knjižnice se odmika, realizira se postavitev optične
povezave med lokacijami univerze. V okviru nacionalnega projekta »4000 postelj« UP pričakuje enako
obravnavo kot ostali dve univerzi, ki z dolgoročnim vlaganjem v študentski standard rešujeta bivalne
stiske študentov. Le s sodelovanjem univerze, lokalnih skupnosti, države in gospodarstva lahko UP
zagotovimo prostorski standard za izvajanje prenovljenega, tehnološko in znanstveno podprtega
visokošolskega izobraževanja ter ustrezno raven bivalne kulture študentov. Kampus, namenjen
naravoslovju, računalništvu in sodobnim tehnologijam, pa je uresničljiv z združevanjem sredstev
univerze, države in strukturnih skladov EU.

4.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2006

Univerza si je za leto 2006 zastavila naslednje kratkoročne prednostne cilje:
- prioritetna in strukturirana obravnava implementacije Bolonjskega procesa in uskladitve statuta,
pravilnikov univerze, pravil in pravilnikov članic s spremembami področne zakonodaje,
- operacionalizacija razvojnega načrta UP 2004–2008 in razvojnih načrtov članic v letu 2006 (glej
članice),
- uveljavljanje odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela ob sprotnem spremljanju učinkov,
(samoevalvacijski in evalvacijski inštrumenti in postopki), oblikovanje sistema dolgoročnega
spremljanja kvalitete izobraževalnega in raziskovalnega dela,
- oblikovanje raziskovalno-razvojnih struktur in sistemov (univerzitetni inkubator, centri za
implementacijo raziskovalnih dosežkov posameznih področij, idr.) za prenos znanja v gospodarstvo
in oblikovanje razvojnih konzorcijev,
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- obravnava in sprejem novih in prenovljenih študijskih programov ob uveljavljanju meril za njihovo
akreditacijo in meril kreditnega vrednotenja po sistemu ECTS,
- razvoj novih konceptov pedagoške etike in akademske institucionalne kulture,
- implementacija visokošolskih didaktik in vključevanje sodobne učne tehnologije v izvedbo študija
(študij na daljavo, e-učenje/izobraževanje, multimedijsko integrirano učenje/poučevanje tujih jezikov,
idr.),
- priprava izvedbenega načrta finančnih tokov na UP za uresničevanje globalnega financiranja v letu
2005 ter izhodišča za uveljavljanje finančne avtonomije univerze v okviru Uredbe o javnem
financiranju visokega šolstva,
- spodbujanje medfakultetnega in meduniverzitetnega sodelovanja in razvijanje skupnih študijskih
programov, kateder in strokovnih služb na ravni univerze,
- zagotovitev ustreznih kadrovskih in prostorskih potreb za nemoten potek študijskega procesa,
- uveljavitev akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP,
- priprava dolgoročnega programa investicij na UP,
- vzpostavitev enotnih evidenc (študentskih, kadrovskih, programskih),
- informatizacija upravljanja in izvajanja študijskega procesa,
- uresničevanje investicijskega načrta za leto 2006 – 2008 ter priprava investicijskega programa 2008
– 2012. Priprava dokumentacije za univerzitetni kampus Livade.

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev
po področjih dejavnosti
V poglavju 5 so predstavljene aktivnosti po posameznih področjih dela, upoštevajoč Letni program
dela UP za leto 2006 ter podatke za rektorat UP in poročila posameznih članic UP za leto 2006. V
poročilu UP so naloge in komentarji posamezne članice navedene le v kolikor jih je ta navedla v
svojem poročilu.

5.1
5.1.1

Izobraževalna dejavnost
Podatki o izvedbi izobraževalne dejavnosti v letu 2006

5.1.1.1 Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Študijski programi. V študijskem letu 2005/2006 je UP razpisala 21 študijskih programov (11
dodiplomskih in 10 podiplomskih), v študijskem letu 2006/2007 pa že 37 študijskih programov za
pridobitev izobrazbe (14 dodiplomskih in 23 podiplomskih), izvedenih pa je bilo nekoliko manj
programov, kar je natančneje pojasnjeno v nadaljevanju).
UP je med prvimi slovenskimi visokošolskimi zavodi že v študijskem letu 2005/2006 razpisala in
pričela izvajati »bolonjske« programe – dodiplomska univerzitetni in visokošolski strokovni študijski
program Management. V študijskem letu 2006/2007 je UP razpisala že 19 »bolonjskih« programov (6
dodiplomskih in 13 podiplomskih).

Tabela: Študijski programi UP, vpisna mesta in število vpisanih študentov v 1. letnik
Dodiplomski
programi
2006/07 2005/06
14
11

Programi, vpisna mesta in študenti
Št. razpisanih študijskih programov

16

Podiplomski
programi
2006/07 2005/06
23
10
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Dodiplomski
programi
2006/07 2005/06
14
11
6
5
1.540
1.615
1.349
1.355

Programi, vpisna mesta in študenti
1

Št. izvedenih študijskih programov
Št. študijskih programov z omejitvijo vpisa
Št. razpisanih mest za vpis v 1. letnik
Št. prvič vpisanih študentov v 1. letnik

Podiplomski
programi
2006/07 2005/06
18
10
1
995
380
650
395

1

Upoštevani so izvedeni programi na podlagi razpisa za vpis v študijsko leto 2006/07. Dejansko število
izvedenih programov je nekoliko večje, saj se posamezni programi zaradi uvedbe prenovljenih programov
izvajajo le v višjih letnikih. Ti programi v tabeli niso zajeti.

Podatki o razpisu, izvedbi in vpisu v študijske programe kažejo, da je zanimanje za vpis v študijske
programe UP ustrezno oziroma zadovoljivo. Vsa razpisana mesta sicer niso bila zapolnjena, vendar je
treba poudariti, da je UP v zadnjem letu skoraj podvojila število razpisanih vpisnih mest na
podiplomskih študijskih programih.
Študenti. Primerjava podatkov o vpisu za zadnji dve študijski leti kaže na povečevanje števila
podiplomskih študentov v skupnem številu vseh študentov, kar je razumljivo, saj se je v študijskem
letu 2006/2007 zelo povečalo število podiplomskih študijskih programov, čeprav je vpis v nove
magistrske programe slabši od pričakovanega. Ta trend se kažejo tudi podatki drugih slovenskih
visokošolskih zavodov. Prav tako se je spremenilo razmerje med številom študentov rednega in
izrednega študija (44 : 56). To je sicer še vedno večje na izrednem študiju, vendar se postopoma veča
delež rednih študentov (v študijskem letu 2005/2006 je bilo to razmerje 38 : 62 v korist izrednega
študija).
Tabela: Število študentov v študijskih programih UP
1

Študijsko leto
2006/2007
2005/2006
1

Skupaj
6.717
6.385

Število vpisanih študentov
Dodiplomski
Podiplomski
programi
programi
5.394
1.323
5.485
900

Razmerje
dodipl. : podipl.
80 : 20
86 : 14

V tabeli so upoštevani podatki o vseh vpisanih študentih, vključno z absolventi.

Tabela: Število tujih študentov v študijskih programih UP
Študijsko leto
2006/2007
2005/2006

Število tujih študentov
Dodiplomski Podiplomski
Skupaj
programi
programi
61
44
17
59
47
12

Postopoma se povečuje tudi interes tujih študentov za vpis v študijske programe UP. V tabeli »Število
tujih študentov v študijskih programih UP« so upoštevani študenti s tujim državljanstvom, ki so se
vpisali v 1. letnik oziroma višji letnik dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programov UP, v
tabeli »Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP« pa podatki o mobilnosti v
slovenskem visokošolskem prostoru. Podrobnejši podatki o mobilnosti po posameznih članicah in
študijskih programih so navedeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«, podatki o mednarodni
mobilnosti pa v poglavju »Mednarodno sodelovanje v evropskih projektih«.
Študijski programi (predvsem bolonjski) UP so interdisciplinarni in študentom omogočajo, da del
študijskih obveznosti (zlasti izbirne predmete) opravljajo na drugih visokošolskih zavodih. Kot je
razvidno iz predstavljenih podatkov, meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP ni
dosegla načrtovanih rezultatov. Kot razlog članice UP navajajo, da si študenti izbirne predmete izbirajo
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predvsem iz drugih študijskih programov znotraj članice oziroma se za mobilnost ne odločajo zaradi
nesorodnih programov na drugih članicah UP. Prav tako kot razlog navajajo tudi večje stroške, še
zlasti v primeru meduniverzitetne mobilnosti.
Tabela: Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP

Dodiplomski

Podiplomski

Skupaj

Dodiplomski

Podiplomski

Študijsko leto
1
2005/2006

Skupaj

Študijsko leto
2006/2007

Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici UP

-

-

-

21

16

5

Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi oz. samostojnem visokošolskem
zavodu

12

2

10

45

15

30

Število študentov drugih slovenskih
univerz oz. samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na
članici UP

11

10

1

42

28

14

Skupaj

23

12

11

108

59

49

Kazalnik

1

Podatki so iz programa dela UP za leto 2006.

Diplomanti. Pregled podatkov o diplomantih kaže, da se je povečalo skupno število diplomantov na
dodiplomskem in podiplomskem študiju. Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti
visokošolskih strokovnih programov (le 5 % je diplomantov univerzitetnih študijskih programov), na
podiplomskem študiju pa so v letu 2006 študij zaključila dva doktorja znanosti in štirje magistri
znanosti.
Tabela: Število diplomantov v študijskih programih UP
Dodiplomski programi

5.1.1.1.1

Leto

Skupaj

Redni
študij

2006
2005

915
444

235
170

Izredni
študij
680
274

Podiplomski
programi

Razmerje
dodipl. : podipl.

161
202

85 : 14
69 : 31

Dodiplomski študij

Študijski programi. V študijskem letu 2005/2006 so članice UP razpisale 11 dodiplomskih študijskih
programov, v študijskem letu 2006/2007 pa že 14 dodiplomskih študijskih programov. Prvi »bolonjski«
študijski programi so bili razpisani v študijskem letu 2005/2006 (prvostopenjska programa UP FM), v
tekočem študijskem letu pa UP izvaja že šest prenovljenih in novih študijskih programov. Poimenski
pregled študijskih programov v študijskem letu 2006/2007 je v prilogi »Izobraževanje«.
V tabeli »Število razpisanih študijskih programov« smo zajeli le programe, ki so bili razpisani za vpis v
1. letnik študija. Dejansko število izvajanih programov je nekoliko večje (16), saj UP FM in UP FHŠ v
višjih letnikih poleg prenovljenih programov Management (UP FM) in Kulturni študiji in antropologija
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(UP FHŠ) izvajata tudi »predbolonjske« programe za študente, ki se niso odločili za prehod v nove
programe.
Tabela: Število razpisanih študijskih programov UP

Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Visokošolski
strokovni programi

Univerzitetni
programi

2006/07

2005/06

2006/07

2005/06

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

7
1
2
10

4
1
2
7

Članice UP so v študijskih letih 2005/2006 in 2006/2007 na vseh razpisanih programih izvajale redni
študij, na nekaterih programih pa tudi izredni študij. UP FM je posamezne predmete izvajala tudi na
način e-izobraževanja. Večji interes za izredni študij je že vsa študijska leta opazen predvsem za
programe UP FM in UP Turistice ter na študijskem programu Predšolska vzgoja UP PEF. UP VŠZI je
za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2005/2006 prvič razpisala vpisna mesta na izrednem študiju in jih
tudi zapolnila, prav tako tudi v študijskem letu 2006/2007.
Študenti. V študijskem letu 2006/2007 se je število študentov, vpisanih v dodiplomske študijske
programe UP v primerjavi s študijskim letom 2005/2006 nekoliko zmanjšalo, in sicer za 2 %. Razmerje
med številom rednih in izrednih študentov je tudi v študijskem letu 2006/2007 53:47 v korist rednega
študija. Razlog za takšno razmerje je iskati predvsem v zastopanosti posameznih študijskih področij
na članicah UP. Kar dve petini članic namreč izvaja programe s področja poslovnih ved in osebnih
storitev (po klasifikaciji ISCED), v okviru katerih je v Sloveniji podobno razmerje med izrednim in
rednim študijem.
Tabela: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa
1

1

Visokošolski strokovni programi
Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj
1

Redni
študij
06/07
392
131
382
229
1.134

Redni
študij
05/06
426
133
366
180
1.105

Izredni
študij
06/07
618
158
688
84
1.548

Izredni
študij
05/06
848
122
737
45
1.752

Univerzitetni programi
Redni
študij
06/07
605
203
276
1.084

Redni
študij
05/06
484
124
255
863

Izredni
študij
06/07
31
251
282

Izredni
študij
05/06
38
290
328

Upoštevani so podatki o vseh vpisanih študentih (prvič in ponovno), brez absolventov.

Razpisana vpisna mesta in vpis v 1. letnik. V študijskem letu 2006/2007 se je število razpisanih
mest za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija na UP v primerjavi s študijskim letom 2005/2006
nekoliko zmanjšalo: v študijskem letu 2006/2007 je bilo razpisanih 1.540 vpisnih mest, v študijskem
letu 2005/2006 pa 1.615. Razlog za zmanjšanje števila vpisnih mest je tudi v prizadevanju Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da poveča število študentov predvsem v naravoslovnih
programih.
Natančnejši pregled podatkov o prijavah za vpis po posameznih študijskih programih pokaže
povečanje števila prijav za redni študij na prvostopenjskih študijskih programih UP FM v dislocirani
enoti Celje. Hkrati je opazno postopno povečevanje interesa za vpis v univerzitetni študijski program
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Matematika in računalništvo UP PEF. Pri ostalih programih je interes v obeh študijskih letih približno
enak.
Tabela: Število prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na razpisano število
vpisnih mest, štud. l. 2006/07
Visokošolski strokovni programi
Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Redni študij
Razpis
Vpis
140
141
45
52
140
142
105
116
430
451

Izredni študij
Razpis
Vpis
320
150
45
47
240
221
45
45
650
463

Univerzitetni programi
Redni študij
Razpis
Vpis
270
245
100
102
90
88
460
435

Izredni študij
Razpis
Vpis
-

Več zanimanja je za vpis na redni študij (tako na visokošolskih strokovnih kot tudi univerzitetnih
študijskih programih). Podatki o vpisu na izredni študij pa kažejo večji interes za visokošolske
strokovne programe, kjer je bilo zapolnjenih 81 % razpisanih mest, medtem ko je bilo teh na
univerzitetnih programih le 41 %.
Diplomanti. V letu 2006 se je število diplomantov na dodiplomskih študijskih programih UP več kot
podvojilo. V letu 200 jih je bilo skupaj 444, v letu 2006 pa že 921, od tega 235 na rednem in 686 na
izrednem študiju. V letu 2006 je imela prve diplomante tudi UP VŠZI.
V letu 2005 in 2006 so študij zaključili tudi prvi diplomanti »bolonjskega« univerzitetnega študijskega
programa Management, ki so se v študijskem letu 2005/2006 vpisali po merilih za prehode. Tem
diplomantom še ni bila izdana diplomska listina, saj Svet RS za visoko šolstvo še ni potrdil strokovnih
naslovov za diplomante študijskih programov, sprejetih po 11. 6. 2004.
Tabela: Število diplomantov po vrsti študijskega programa
Visokošolski strokovni program
Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Redni študij
Leto
Leto
2006
2005
84
51
15
17
75
74
19
193
142

Izredni študij
Leto
Leto
2006
2005
185
132
20
38
150
98
11
366
268

Univerzitetni program
Redni študij
Leto
Leto
2006
2005
12
3
30
25
42
28

Izredni študij
Leto
Leto
2006
2005
320
6
320
6

Prehodnost, ponavljavci in trajanje študija. Podrobnejši podatki po posameznih članicah in
študijskih programih so navedeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«, v nadaljevanju pa povzemamo
bistvene ugotovitve.
Prehodnost iz 1. v 2. letnik dodiplomskega študija. Na UP FHŠ je prehodnost v študijsko leto
2006/2007 nižja od načrtovane. Eden od razlogov je, da se v študijske programe vpiše veliko število
študentov v 3. prijavnem roku, in sicer predvsem zaradi pridobitve statusa študenta. UP FHŠ
namerava v prihodnje te študente spodbujati k nadaljevanju študija. Tudi na UP FM je prehodnost v
tekočem študijskem letu nižja od načrtovane, kar pripisujejo dejstvu, da so v 1. in 2. letniku v celoti
prešli na nove študijske programe 1. stopnje, kar od študentov zahteva delno prilagajanje. Na UP PEF
je na rednem študiju realizirana prehodnost presegla načrtovano, na kar je vplivala predvsem višja
prehodnost v študijskem programu Matematika in računalništvo, na izrednem študiju pa je nekoliko
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nižja od pričakovane. Na UP Turistici in UP VŠZI se je načrtovana prehodnost realizirala oziroma celo
presegla pričakovanja (izredni študij na UP Turistica).
Ponavljavci. Na UP FHŠ, UP Turistici in UP VŠZI je odstotek ponavljavcev enak načrtovanemu
oziroma se je celo nekoliko zmanjšal, medtem ko se je na UP FM ta odstotek zelo zmanjšal. Na UP
FM namreč opažajo, da se študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v višji letnik, raje
odločijo, da bodo pavzirali kot da bi ponavljali letnik. Na UP PEF je odstotek ponavljavcev višji od
predvidenega; zvišujejo ga predvsem študenti študijskega programa Matematika in računalništvo. Ti
študenti napredujejo v višji letnik (lažji pogoji za napredovanje), vendar zaradi preostalih obveznosti iz
predhodnega letnika ne uspejo zaključiti letnika v enem študijskem letu.
Trajanje študija. Povprečno trajanje študija na »prebolonjskih« univerzitetnih programih je 5 let, na
visokošolskih strokovnih pa od 4 do 6,2 let. Načrtovano povprečno trajanje študija so dosegli na
univerzitetnih programih ter na visokošolskih strokovnih študijskih programih UP Turistice in UP PEF,
medtem ko na UP FM ostaja trajanje študija daljše od načrtovanega.

5.1.1.1.2

Podiplomski študij

Študijski programi. Podiplomske študijske programe sta v študijskem letu 2005/2006 izvajali dve
članici UP – UP FHŠ in UP FM, v študijskem letu 2006/2007 pa podiplomski študij ponujajo že štiri
članice UP – poleg UP FHŠ in UP FM še UP PEF in UP Turistica, med njimi prvič tudi »bolonjske«
programe.
Za vpis v študijskem letu 2006/2007 je UP razpisala 23 podiplomskih študijskih programov, od
razpisanih programov pa jih izvaja le 18, saj je bilo za vpis v posamezne nove magistrske programe
(štirje programi UP FM in en program UP FHŠ) prijavljenih premalo kandidatov. Večina (13)
podiplomskih študijskih programov, ki jih trenutno izvajajo članice UP, so že sprejeti skladno z
Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004. Poimenski pregled študijskih programov v študijskem letu
2006/2007 je v prilogi »Izobraževanje«.
Tabela: Število izvedenih podiplomskih študijskih programov UP

Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Specialistični
programi

Magistrski programi

Doktorski programi

2006/07

2005/06

2006/07

2005/06

2006/07

2005/06

1
3
-

1
3
1
3

6
1
2
1
10

3
1
4

3
1
2
6

3
1
4

1

3

1

Eden od programov (Management v evropskem okolju) v študijskih letih 2005/2006 in 2006/2007 ni bil
razpisan, se pa izvaja za študente, ki so se vpisali v preteklih študijskih letih.

Študenti. Zaradi večanja ponudbe podiplomskih programov, se število podiplomskih študentov stalno
povečuje. Interes za vpis je ustrezno visok oziroma zadovoljiv, pri tem pa so pri posameznih
programih precejšnje razlike med članicami.
Podatki o vpisu v 1. letnik kažejo, da vpisna mesta niso bila zapolnjena. Največji interes je bil za vpis v
»predbolonjske« študijske programe, zlasti v znanstveni magisterij in specialistične programe UP FM,
pri vpisu v nove magistrske programe pa je bilo največ zanimanja za magistrski program UP Turistice.
Kot smo že zapisali, za nove magistrske programe ni zelo velikega interesa, na kar zagotovo vplivajo
nejasnosti glede pozicioniranja diplomantov teh programov na »trgu dela«.
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Tabela: Število podiplomskih študentov po vrsti študijskega programa
Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj
1

Specialistični
programi
2006/07
2005/06
454
342
454
342

Magistrski programi
2006/07
111
523
27
124
785

2005/06
64
422
486

Doktorski programi
2006/07
36
43
5
84

2005/06
21
51
72

V tabeli so upoštevani podatki o vseh vpisanih študentih, vključno z absolventi.

Tabela: Število vpisanih študentov v 1. letnik glede na razpisano
število mest za vpis v št. l. 2006/2007
Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Specialistični programi
Razpis
240
240

Vpis
369
369

Magistrski programi

Doktorski programi

Razpis
1
250
2
100
50
150
550

Razpis

Vpis
71
113
4
63
251

1
2

10
25
3
35

Vpis
7
4
11

1

Vsi trije »predbolonjski« študijski programi UP FHŠ so akreditirani kot magistrski in doktorski študijski
programi, zato smo vpisna mesta vpisali pod magistrski študij.
2
UP FM je za neposreden vpis v 2. letnik magistrskega študija razpisala še dodatnih 90 vpisnih mest, za
neposreden vpis v 3. letnik doktorskega študija pa dodatnih 10 vpisnih mest.
3
Ob upoštevanju opomb 1 in 2.

Diplomanti. Med 161 diplomanti podiplomskih študijskih programov UP v letu 2006 sta tudi dva
doktorja znanosti in štirje magistri znanosti. Vsi so diplomirali na UP FM.
Tabela: Število diplomantov po vrsti študijskega programa

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj

Specialistični
programi
Leto
Leto
2006
2005
155
202
155
202

Magistrski programi
Leto
2006
4
4

Leto
2005
-

Doktorski programi
Leto
2006
2
2

Leto
2005
1
1

Prehodnost na magistrskem znanstvenem študiju. V vseh magistrskih študijskih programih UP je
prehodnost nekoliko nižja od načrtovane. Na UP FHŠ dejanska prehodnost od načrtovane najbolj
odstopa pri programu Filozofija in teorija vizualne kulture; vzrok je izpis nekaterih študentov. Na UP
FM je vzrok za nižjo prehodnost najverjetneje dejstvo, da je večina študentov zaposlenih in zato za
opravljanje vseh študijskih obveznosti letnika potrebujejo več kot eno leto.
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Podrobnejši podatki o prehodnosti po članicah in študijskih programih so predstavljeni v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.

5.1.1.2 Programi vseživljenjskega izobraževanja
Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja. Poleg programov
za izpopolnjevanje v to skupino sodijo tudi deli akreditiranih študijskih programov ter druge oblike
izobraževanja (poletne šole, seminarji, delavnice ipd.).
Izvedbo programov vseživljenjskega izobraževanja v letu 2006 smo podrobneje predstavili v poglavju
5.1.2.3, podatke po članicah pa v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
V poglavju 5.1.2.3 smo programe razporedili v tri skupine, pri tem pa upoštevali listino, ki jo pridobi
kandidat po zaključenem izobraževanju. Oblika in vsebina listin je določena s statutom UP in
Pravilnikom o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP, ki ga je
sprejel Senat UP (Ur. l. RS, št. 78/06):
1. v prvo skupino (poglavje 5.1.2.3.1) smo uvrstili javnoveljavne študijske programe za
izpopolnjevanje in dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33a. oziroma
36. členom Zakona o visokem šolstvu. Po zaključenem programu pridobi kandidat javno listino;
2. v drugo skupino (poglavje 5.1.2.3.2) smo uvrstili različne programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih na UP izvaja UP PEF (predpisani in
posodobitveni programi, programi za učiteljske zbore in programi za profesionalni razvoj) na
podlagi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju:
- predpisane programe v celoti financira Ministrstvo za šolstvo in šport. Predpisani programi so
8 do 24 urni;
- posodobitveni programi so 8 do 24 urni;
- programi za učiteljske zbore so 8 ali 16 urni in se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih;
naroči jih vodstvo šole za celoten učiteljski, vzgojiteljski oz. predavateljski zbor ter se nanje ni
mogoče individualno prijavljati;
- programe za profesionalni razvoj razpiše Ministrstvo za šolstvo in šport razpiše vsaka tri leta
in so 8, 16 ali 24 urni. Namenjeni so spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev
v vseh fazah poklicne kariere, razdeljeni so v več tematskih sklopov.
Po opravljenem programu prejmejo udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z zgoraj
navedenim pravilnikom določili pristojni minister. Gre za verificirane programe, ki pa po načinu
verifikacije ne sodijo med programe za izpopolnjevanje oziroma dele študijskih programov za
pridobitev izobrazbe, pa tudi ne med oblike neformalnega izobraževanja;
3. v tretjo skupino (poglavje 5.1.2.3.3) smo uvrstili različne programe neformalnega izobraževanja,
kot so delavnice, seminarji, ekskurzije, poletne šole ipd. Udeleženci po zaključenem programu
lahko pridobijo potrdilo o udeležbi, ki pa nima značaja javnoveljavne listine.

5.1.2 Poročilo o realizaciji nalog iz programa dela za leto 2006
UP si je za leto 2006 zastavila naslednje kratkoročne prednostne cilje:
1. širitev študijskih področij univerze,
2. strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v
skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih programov,
3. priprava novih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter
akreditacija prenovljenih programov,
4. priprava izhodišč in uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja in izvajanje programov
vseživljenjskega izobraževanja,
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5. uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa,
6. izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov,
7. spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze
oziroma njenih članic,
8. izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja,
9. zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih študijskih
programov oziroma (novih) letnikov študijskih programov,
10. povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP),
11. povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj,
12. sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim okoljem.
V nadaljevanju podajamo pregled realizacije aktivnosti, in sicer uvodoma aktivnosti za celotno
področje izobraževanja, v podpoglavjih pa aktivnosti po posameznih področjih. Obrazložitev je
praviloma navedena, v kolikor posamezna naloga ni bila realizirana oziroma je bila delno realizirana.
Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Širitev študijskih področij univerze.
Rektorat UP

priprava elaborata za ustanovitev Fakultete
za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije Koper in uspešen
zaključek akreditacijskega postopka na
Svetu za visoko šolstvo

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih
programov po Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih in
prenovljenih programov.
Rektorat UP

svetovanje in strokovna pomoč članicam
pri prenovi in oblikovanju novih
»bolonjskih« študijskih programov 1., 2. in
3. stopnje ter pregled tehnične in formalne
ustreznosti programov s ciljem
posredovanja formalno in tehnično
ustreznih vlog v akreditacijo ter izpeljava
postopkov notranje akreditacije v skladu s
sprejetimi internimi akti

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa.
Rektorat UP in
UP PEF

izvedba delavnice za vse članice UP o
uvajanju in uporabi e-izobraževanja v
visokem šolstvu

realizirano

pilotna uvedba e-izobraževanja na vseh
članicah UP (pri posameznih predmetih),

delno realizirano:
e-izobraževanje uvajajo na
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Izvajalec
aktivnosti

UP FM

UP Turistica

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

vključno z virtualnim okoljem za podporo
sodelovalnega načina učenja

posameznih članicah UP. Za pilotno
uvedbo e-izobraževanja na ravni
univerze, bi morali zaposliti eno
osebo, kar pa, zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev, ni bilo mogoče

širjenje on-line predmetov na rednem,
izrednem in podiplomskem študiju

realizirano

on-line izvedba dela seminarja
Raziskovanje in pisanje strokovnih in
znanstvenih besedil na podiplomskih
študijskih programih

realizirano

širjenje uporabe e-izpita na dodiplomskem
študiju

realizirano

usposabljanja mentorjev za eizobraževanje

realizirano

pridobitev rezultatov pilotne študije za
uvedbo e-izobraževanja v pedagoški
proces, pripravljen načrt uvajanja eizobraževanja in prvi predmeti z uvedenim
konceptom e-izobraževanja

delno realizirano:
v fazi realizacije.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov.
Rektorat UP

priprava publikacije Seznam predavanj

realizirano:
publikacijo smo preimenovali v
Katalog študijskih programov. Katalog
za študijsko leto 2006/07 je
pripravljen in bo v začetku marca
objavljen na spletni strani UP.

priprava elaborata za vzpostavitev kluba
diplomantov UP

ni realizirano:
naloga ni realizirana zaradi drugih
nujnih nenačrtovanih aktivnosti
zaposlenih na rektoratu UP.

izdelana enotna predstavitev za skupni
nastop oziroma promocijo na sejmih doma
in v tujini

delno realizirano:
izšla je nova predstavitvena
publikacija o UP (v treh jezikih), v
pripravi je celovita prenova spletnih
strani UP in koncept enotne
predstavitve.

priprava elaborata za izdelavo in
vzpostavitev e-kataloga predmetov in
študijskih programov na UP

delno realizirano:
v postopku realizacije. Stekli so
dogovori z RIC UP, končna realizacija
je prenesena v leto 2007.

priprava in izid publikacije Odprta obzorja
2006/07

realizirano

25

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Izvajalec
aktivnosti

UP FM

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

prenova angleških spletnih strani za
področje izobraževalne dejavnosti in
mobilnosti

delno realizirano:
strokovne službe so besedilo za
spletno stran vsebinsko zaključile v
oktobru 2006, končna realizacija pa je
prenesena na leto 2007 (objava
besedil na spletu).

priprava študijskega vodnika 2006/07

realizirano

prenovljene spletne strani

realizirano

izdaja informativnih publikacij Dodiplomska
oziroma Podiplomska šola UP FM

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze
in njenih članic.
Rektorat UP

UP FM

oblikovanje univerzitetnega pravilnika o
izvajanju študentske ankete in (delno)
enotnega anketnega vprašalnika ter
sprejem pravilnika in začetek uporabe
pravilnika v 2006/07

realizirano

oblikovanje enotnega obrazca za pripravo
samoevalvacijskega poročila članic UP in
univerze

realizirano

oblikovanje univerzitetnih meril in
postopkov za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti UP in organizacija
delavnice za predstavitev meril ter
razpravo o merilih

ni realizirano

izvedba enodnevnega univerzitetnega
posveta Vzpostavljanje sistema kakovosti
na UP in mednarodni vidiki kakovosti
(Ankaran, 23. 5. 2006)

realizirano

izvedba dveh pedagoških posvetov
učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev

realizirano

priprava delavnice za prenos primerov
dobre prakse učiteljev UP FM na
sodelavce

realizirano

priprava treh delavnic Raziskovanje in
mentoriranje v teoriji in praksi za mentorje
na podiplomskem študiju

realizirano

povečevanje vključenosti strokovnjakov iz
prakse v izobraževalni proces

realizirano

tutorski sistem za Dodiplomsko šolo,
Podiplomsko šolo in za tuje študente

realizirano:
tutorski sistem deluje v smislu
svetovanja in pomoči študentom (v
obliki delavnic, ki jih organizira Center
UP FM za svetovanje študentom pri
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
študijskem in poklicnem razvoju ter v
okviru praktičnega usposabljanja).

poglobitev komunikacije s študenti prek
forumov znotraj ŠIS

realizirano

prenova ankete, izvedbe anketiranja in
obdelave podatkov ter analiz

realizirano

informacijsko podprt sistem izdelave
poročila o anketiranju

ni realizirano:
opuščeno zaradi drugačnega pristopa
k anketiranju in izvedbi ankete.

UP PEF

pridobitev smernic za večjo kakovost dela s
študenti v študijskem letu 2006/07

delno realizirano:
težave povzroča prostorska stiska ter
pomanjkanje specializiranih učilnic in
nekaterih didaktičnih pripomočkov.

UP Turistica

spodbujanje sodelavcev k podiplomskemu
študiju in raziskovalnemu delu z vključitvijo
vsaj dveh sodelavcev v podiplomski študij

realizirano

izvedena (samo)evalvacija šole in
programov

realizirano

pripravljena temeljna študijska literatura za
vse predmete študijskih programov

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze in njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja.
Rektorat UP

dopolnitev Navodil za postopek
sprejemanja študijskih programov na UP

realizirano

oblikovanje univerzitetnega pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja, sprejem
pravilnika ter začetek uporabe v letu 2006

delno realizirano:
pravilnik je bil oblikovan in v januarju
2007 posredovan v obravnavo
Komisiji za študijske zadeve in
članicam UP.

oblikovanje univerzitetnega pravilnika o
diplomskih delih na 1. in 2. stopnji

ni realizirano

dopolnitev evidenc oziroma zbirk osebnih
podatkov za področje izobraževanja in
vzpostavitev nekaterih novih evidenc
(zbirk)

realizirano

organizacija rednih sestankov s
strokovnimi službami članic UP,
zadolženimi za področje izobraževanja in
kakovosti (trije sestanki v letu 2006) z
namenom izboljšanja komunikacije s
članicami UP in bolj usklajenega delovanja
služb rektorata in članic

realizirano

vzpostavitev univerzitetne Komisije za

realizirano
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

prošnje in pritožbe v prijavnem postopku
UP ter tekoče in ustrezno reševanje pritožb
pri vpisu v študijske programe UP

UP FM

UP PEF

priprava in izdaja predstavitvene
publikacije o skupnih programih na UP,
katere sestavni del so tudi Pravila za
pripravo skupnih programov na UP

realizirano:
priprava publikacije in pravil ni bila
načrtovana. Potreba po skupnih
pravilih se je odprla v postopku
priprave prvega skupnega programa
UP Morska biologija (2. stopnja).

priprava pravilnika o vseživljenjskem
učenju

realizirano:
urejeno v okviru Pravilnika o
priznavanju znanja.

usklajeni in spremenjeni pravilniki na
področju izobraževalne dejavnosti

realizirano

uvedba celodnevnega urnika v referatu za
študentske zadeve

realizirano

opredelitev procesov izobraževalne
dejavnosti kot sestavnih delov poslovnika
kakovosti

Delno realizirano.
Obrazložitev: v fazi realizacije.

ustrezna opremljenost učilnic z IKT za
izvedbo e-izobraževanja

realizirano

nove učilnice in seminarske sobe v stavbi
Invest biroja

realizirano

pridobitev dokumentacije za Servitski
samostan

delno realizirano:
v postopku realizacije.

preučitev možnosti povezovanja učiteljev in
sodelavcev s posameznih strokovnih
področij in priprava pobud ter podlag za
ustanavljanje novih kateder

ni realizirano:
v letu 2006 so bile na Senatu UP PEF
podane pobude za ustanovitev dveh
univerzitetnih kateder, realizacija je
prenesena v leto 2007.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP).
UP FHŠ

navezava mednarodnih stikov in povezav v
okviru programa mobilnosti
Socrates/Erasmus:
- sklenitev 3 novih bilateralnih pogodb za
izmenjavo podiplomskih študentov,
- možnosti izmenjav 6 študentov in 2
visokošolskih učiteljev

realizirano:
v okviru programa Socrates/Erasmus –
glej poglavje 5.4.

pri izbirnih predmetih UP FHŠ udeleženih
vsaj 10 študentov ostalih članic UP

delno realizirano:
udeležen je bil en študent.

vsaj 5 študentov sorodnih fakultet
udeleženih pri izbirnih predmetih na UP
FHŠ (znotraj točkovno kreditnega sistema)

delno realizirano:
udeležena je bila ena študentka.
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Izvajalec
aktivnosti

UP FM

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

pospeševanje mednarodnih oz.
meduniverzitetnih stikov in izmenjav
študentov ter visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

realizirano:
v okviru programa Socrates/Erasmus
in programa CEEPUS – glej poglavje
5.4.

več študentov UP FM na drugih zavodih v
tujini in več študentov drugih članic UP ter
zavodov in tujih študentov na UP FM

ni realizirano

izvedba Poletne šole UP FM 2006
(Summer School UP FM 2006)

realizirano

več učiteljev UP FM v tujini in več tujih
učiteljev na UP FM

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj.
UP FHŠ

UP Turistica

sklenjeni dogovori s 30 institucijami po
Sloveniji

delno realizirano:
dodatno sklenjeni trije dogovori

80 % opravljene študijske prakse študentov
4. letnikov na podlagi predhodno sklenjenih
dogovorov z institucijami

realizirano

4 izvedeni projekti sodelovanja na področju
študijske prakse

delno realizirano:
izvedena sta bila dva projekta.

priprava vloge za akreditacijo novih DE v
Novi Gorici in Črnomlju ter pridobitev
pozitivnega mnenja SVŠ za izvajanje
programov na novih DE

realizirano

ustanovitev šolskih trening centrov
(potovalne agencije), izdelava strokovnih
podlag za razvoj šolskega hotela in
pridobitev ustreznega hotela

delno realizirano:
v fazi realizacije.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim
okoljem.
UP FHŠ

prijava temeljnih, podoktorskih ali
aplikativnih projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji UP FHŠ kot nosilci
ali sodelavci projekta

realizirano

soorganizacija treh znanstvenih sestankov
z UP ZRS

realizirano

objava znanstvenih prispevkov v reviji
Annales in monografij visokošolskih
učiteljev UP FHŠ v zbirkah Annales

realizirano

sodelovanje oziroma dogovori z UP PEF,
UP Turistico in UP FM za pripravo novih

ni realizirano:
realizacija se prenese v leto 2007.
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

interdisciplinarnih programov

5.1.2.1

priprava programov za poučevanje
slovenskega jezika kot drugega/tujega
jezika ter italijanskega, angleškega,
nemškega in francoskega jezika na CJMK

realizirano

izvedba pedagoško-andragoškega modula
na UP PEF za diplomante UP FHŠ skladno
s sporazumom

ni realizirano:
UP PEF pripravlja nov programov
pedagoško-andragoškega
izobraževanja

podpis novih pogodb o sodelovanju s
sorodnimi fakultetami v slovenskem
prostoru

ni realizirano:
ni bilo načrtovanega interesa.

priprava koncepta skupnega programa
slovenističnih študijev s Tehničnohumanistično fakulteto Bielsko-Biala na
Poljskem in z Univerzo v Trstu

realizirano

Dodiplomski študij

Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in
v skladu z novelo ZViS ter akreditacija prenovljenih programov.
UP FHŠ

priprava vlog za akreditacijo prenovljenih
univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
Geografija, Slovenistika, Zgodovina in
akreditacija programov

realizirano:
UP FHŠ je za vpis v štud. l.
2007/08 razpisala vse tri programe.

UP PEF

izoblikovanje modela izobraževanja učiteljev v
RS, kot osnova za prenovo in oblikovanje
novih študijskih programov za izobraževanje
učiteljev ter izdelana izhodišča prenove
programov

delno realizirano:
v letu 2006 pristojno ministrstvo ni
sprejelo smernic, ki bi omogočale
usklajeno prenovo pedagoških
2
programov na nacionalni ravni .

vzpostavitev organizacijske strukture za
prenovo obstoječih pedagoških študijskih
programov ter razdelitev nalog in vzpostavitev

delno realizirano:
posebna delovna skupina za
pripravo načrta prenove obstoječih

2

V letu 2006 ni bil s strani pristojnega resornega ministrstva, Ministrstva za šolstvo in šport RS določen model
izobraževanja učiteljev. Ministrstvo za šolstvo in šport namreč še ni podalo natančnih smernic kaj bo obsegala
uredba, ki določa vstopne pogoje za zaposlovanje učiteljev in pomeni hkrati osnovo meril za oblikovanje
pedagoških študijskih programov. Usmeritev pristojnega Ministrstva za šolstvo in šport je namreč bistvena za
prenovo študijskih programov saj predstavlja ministrstvo glavnega delodajalca bodočim diplomantom UP PEF, od
njihovih zahtev in potreb je odvisna potrebna izobrazba. Vseeno pa se je UP PEF osredotočila na pripravo učnih
načrtov posameznih predmetov, predvidenih v posodobljenih oziroma prenovljenih študijskih programih in v novih
programih. Pripravljene so različne možne potencialne izvedbe teh študijskih programov, katerih priprava se bo
nadaljevala in zaključila takoj, ko bodo s strani Ministrstva za šolstvo in šport sprejeta ustrezna navodila.
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

sodelovanja med šestčlansko delovno
skupino za prenovo študijskih programov in
širšo skupino sodelavcev

in pripravo novih pedagoških
študijskih programov se je večkrat
sestala in postavila nekatere
smernice predvsem v posodobitvi
učnih načrtov predmetov, ki so
predvideni v prenovljenih in novih
programih.

priprava vlog in akreditacija prenovljenih
pedagoških dodiplomskih študijskih
programov Razredni pouk, Matematika in
računalništvo in Predšolska vzgoja

delno realizirano:
kot že omenjeno (glej opombo 1) so
bili predlogi prenovljenih obstoječih
pedagoških študijskih programov
pripravljeni zgolj na ravni učnih
načrtov predmetov in na
potencialnih različnih izvedbah
pedagoških študijskih programov.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Priprava novih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter
akreditacija novih programov.
UP FHŠ

zaključen postopek akreditacije za
univerzitetni študijski program 1. stopnje
Komunikologija (Medijski študiji)

delno realizirano:
izpeljana je akreditacija na ravni
UP, na ravni Sveta za visoko
šolstvo pa je še v fazi realizacije.

UP PEF

priprava vlog in akreditacija nepedagoških
univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje
Računsko intenzivne metode in aplikacije ter
Pedagogika-andragogika in didaktika

ni realizirano

UP Turistica

izdelane strokovne podlage (izhodišča) za
oblikovanje novega univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje s področja
turizma (4+1)

realizirano

UP VŠZI

priprava vloge za akreditacijo visokošolskega
strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Prehransko svetovanje – dietetika,
akreditacija programa ter razpis programa za
vpis v štud. l. 2007/08

realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa.
UP FHŠ

vodenje mednarodnih aplikativnih in razvojnih
projektov kot oblike raziskovalne prakse in
izvedba projektov za trg

delno realizirano:
uspešno je zaključen en Phare
projekt, za trg sta bila izvedena dva
projekta.

poklicno usmerjanje študentov: izvedba serije
pogovorov z visokošolskimi učitelji in drugimi
strokovnjaki z različnih področij

realizirano

priprava študentov na zaključek študija z

delno realizirano:
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Izvajalec
aktivnosti

UP Turistica

UP VŠZI

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

izvedbo seminarja v 4. letniku: seznanitev
študentov s pravili in postopki priprave
diplomskega dela ter priprava in predstavitev
dispozicij diplomskih del absolventov
študentom 4. letnikov po študijskih smereh

v okviru diplomskih seminarjev so
absolventi predstavili dispozicije
diplomskih del ostalim študentom.

zaključek študija absolventov v roku, ki je
predviden s študijskim programom

ni realizirano:
v letu 2006 ni diplomiralo
načrtovano število študentov.

izdaja poskusnih gradiv za e-učenje in
poučevanje pri dveh predmetih

realizirano

skladno in koordinirano delovanje tutorjev v
okviru posameznih oddelkov fakultete in s tem
učinkovito svetovanje študentom (vsak
študent ima svojega mentorja) s ciljem
nemotenega poteka izbire izbirnih predmetov
v študijskem letu 2006/07

realizirano:
izbira izbirnih predmetov je bila
učinkovito izpeljana, predvsem
zaradi informativnih vprašalnikov, ki
so jih študenti predhodno
izpolnjevali v mesecu aprilu.

dodelitev študenta tutorja tujim študentom, kot
pomoč pri študijskih obveznostih in pri
vključevanju v študentsko življenje (okolje)

ni realizirano:
realizacija se prenese v leto 2007.

85 % prehodnost v 2. letnik na novih študijskih
programih in 80 % prehodnost v višje letnike
na obstoječih študijskih programih

delno realizirano:
prehodnost v 2. letnik je nekoliko
nižja od načrtovane, kar lahko
pripišemo tudi temu, da se na
študijske programe v 3. prijavnem
roku vpišejo kandidati, ki želijo le
status in študija nimajo namena
nadaljevati (fakulteta si je za
naslednje leto zastavila kot cilj
vzbuditi občutek pripadnosti tudi pri
teh študentih), prehodnost v višje
letnike znaša v povprečju 79%.

poskusna uvedba tutorskega sistema na
rednem in izrednem študiju

realizirano

povečanje prehodnosti: 66 % na rednem in
70 % na izrednem študiju

realizirano

povečana uspešnost študentov pri opravljanju
izpitov v letnem in zimskem izpitnem obdobju
in s tem posledično boljša prehodnost med
letniki

ni realizirano
opuščeno, saj je podrobnejša
analiza stanja je pokazala, da ima
UP VŠZI v primerjavi z ostalima
zdravstvenima šolama v Sloveniji
najboljšo prehodnost med letniki,
zato že ohranitev prehodnosti na
lanskoletni ravni pomeni uspeh.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov.
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Izvajalec
aktivnosti
UP FHŠ

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

ustrezna promocija študijskih programov po
Sloveniji, v zamejstvu in tujini s ciljem 80 %
zasedenosti razpisanih vpisnih mest na
razpisanih študijskih programih s prvo prijavo

delno realizirano:
UP FHŠ je bolonjske programe
uspešno promovirala, vpisna mesta
razen pri študijskem programu
Filozofija so bila nad 80%
zapolnjena s prvo prijavo, sicer pa v
celoti zapolnjena z drugo oziroma
tretjo prijavo.

izboljšati promocijo fakultete za potencialne
tuje študente s pomočjo nadgradnje oziroma
prenove spletnih strani z informacijami v
angleškem/ italijanskem jeziku in 30 % večji
obisk spletnih strani

delno realizirano:
prenova spletnih strani je v zaključni
fazi.

vpis petih tujih študentov

delno realizirano:
v 1. letniku sta na dodiplomskem
študiju vpisali dve tuji študentki (iz
Republike Hrvaške, iz Republike
Srbije).

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze
in njenih članic.
UP FHŠ

UP FM

notranja evalvacija (študentske ankete o
pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev,
samoevalvacija učiteljev in tutorjev):
povprečna ocena učiteljev in sodelavcev nad
4, pri čemer je zgolj 3 % učiteljev in
sodelavcev pod tem povprečjem

realizirano:
povprečna ocena učiteljev in
sodelavcev je bila 4,7.

izdaja dveh učbenikov v novi zbirki učbenikov
UP FHŠ in UP ZRS Annales

delno realizirano:
učbeniki so v tisku.

spremljanje izvajanja diplomskih nalog in
zaključnih projektnih nalog

realizirano:
spremlja se v obliki intervjujev.

analiza izvajanja praktičnega usposabljanja in
strokovne prakse

delno realizirano:
v fazi realizacije. Spremlja se v
obliki sprotnega poročanja, analiza
bo opravljena konec študijskega
leta.

spremljanje dejanske obremenitve študentov
z izvedbo evidentiranja porabljenega časa za
študij in analiza rezultatov

realizirano

spremljanje zaposljivosti diplomantov

delno realizirano:
v fazi priprave koncepta.

prenova izvedbenih načrtov predmetov za
študijsko leto 2006/07

realizirano

informatizacija izdelave urnika oziroma
nabava ustrezne programske opreme

ni realizirano
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Izvajalec
aktivnosti
UP Turistica

Pričakovani rezultati v letu 2006
izenačitev zahtevnosti rednega in izrednega
študija

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih
študijskih programov oziroma (novih) letnikov študijskih programov.
UP FHŠ

pridobitev novih (začasnih) prostorov za
izvedbo predavanj pri skupnih predmetnih 1.
letnika

realizirano:
pridobili so dva dodatna prostora v
Gimnaziji Koper.

UP FM

izvedba 1., 2. in 3. letnika rednega in
izrednega študija (bolonjskih) študijskih
programov (VS, UN)

realizirano

izvedba prehodov iz starih v nove študijske
programe

realizirano

začetek izvajanja nepedagoških študijskih
programov 1. stopnje Matematika ter
Računalništvo in informatika

ni realizirano:
študijski programi so bili
akreditirani, vendar ni bilo
pravočasno pridobljeno soglasje za
širitev področij na UP PEF, zato
razpis programa ni bil mogoč.

izvedba obstoječih dodiplomskih pedagoških
študijskih programov (Razredni pouk,
Matematika in računalništvo, Predšolska
vzgoja)

realizirano

vpis prve generacije študentov programa
Zdravstvena nega v štud. l. 2006/07 v DE
Nova Gorica

realizirano

izvedba vseh potrebnih procesov za
nemoteno in kakovostno izvajanje študijskega
programa Zdravstvena nega na DE Nova
Gorica (zlasti opremljanje učilnic in kabinetov,
vzpostavljanje referata za študente,
usposabljanje in habilitacija mentorjev v učnih
bazah idr.)

realizirano:
izvajanje programa je pokazalo na
nove, še nerešene probleme, ki so
sestavni del načrta dela za leto
2007.

kakovostna izvedba kliničnih vaj iz naslednjih
predmetov: zdravstvena nega, mikrobiologija,
laboratorijska biomedicina in medicinska
dietetika ter nujna medicinska pomoč

realizirano:
v celoti realizirano v postavkah, ki
so v izključni domeni šole. Delno
realizirano v postavkah, ki niso v
izključni domeni šole (na primer,
kljub intenzivnemu iskanju niso
našli in mogli zaposliti več učiteljev
zdravstvene nege; z želenim
številom učiteljev bi bila kakovost
izvedbe vaj zagotovo še boljša).

UP PEF

UP VŠZI
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5.1.2.2

Podiplomski študij

Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v
skladu z novelo ZViS ter akreditacija prenovljenih programov.
Rektorat UP
koordinacija prvega skupnega programa Morska
realizirano
biologija (2. stopnja) ter priprava vloge za
akreditacijo programa
Kratkoročni prednostni cilji UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v
skladu z novelo ZViS ter akreditacija prenovljenih programov.
UP FHŠ
prenova obstoječih študijskih programov in
delno realizirano:
akreditacija
prenovljena magistrska študijska
programa 2. stopnje Zgodovina
in Geografija in doktorski študijski
program 3. stopnje Zgodovina so
bili posredovani v soglasje Svetu
RS za visoko šolstvo.
Kratkoročni prednostni cilji UP:
Priprava novih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter
akreditacija novih programov.
UP FHŠ
akreditacija novih študijskih programov 2. stopnje:
delno realizirano:
Uprizoritvene umetnosti, Slovenistika, Italijanistika
v postopku priprave je vloga za
program Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje.
akreditacija novih študijskih programov 3. stopnje:
ni realizirano
Slovenistika, Dediščina, Filozofija, Italijanistika ter
Kulturni študiji in antropologija
UP FM
zaključek postopka akreditacije sedmih novih
delno realizirano:
študijskih programov 2. stopnje: Ekonomija za
akreditirani so bili 4 programi
management, Kritični management, Management
(Ekonomija za management,
in organizacija, Management tehnologij,
Management in organizacija,
Management poslovne informatike, Pravni vidiki
Management tehnologij in
managementa
Management poslovne
informatike).
delno realizirano:
začetek postopka akreditacije novih študijskih
programov 3. stopnje kot nadgradnja študijskih
dva programa 2. stopnje sta v
postopku akreditacije
programov 2. stopnje
(Management , Ekonomija in
finance) zaključek razvoja
programov 3. stopnje pa je
premaknjen v leto 2007, ker UP
FM čaka na dogovor na
nacionalni ravni.
UP PEF
akreditacija novih nepedagoških študijskih
realizirano
programov 2. in 3. stopnje: Matematične znanosti,
Računalništvo in informatika
akreditacija novega nepedagoškega študijskega
ni realizirano
programa 2. stopnje: Računsko intenzivne metode
in aplikacije
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Izvajalec
aktivnosti

UP VŠZI

Pričakovani rezultati v letu 2006
akreditacija novega pedagoškega študijskega
programa 2. stopnje: Na otroka osredinjen pristop,
Pedagogika-andragogika in didaktika, Psihologija
edukacije
zaključen postopek notranje akreditacije novih
pedagoških študijskih programov 2. stopnje:
Zgodnje učenje in poučevanje, Zgodnje učenje
slovenščine
akreditacija novih pedagoških študijskih programov
3. stopnje: Pedagogika-andragogika in didaktika,
Psihologija edukacije
začetek postopka akreditacija novega študijskega
programa 2. stopnje Management v zdravstvu

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

delno realizirano:
med pripravo programa se je UP
VŠZI odločila, da se osredotoči
na oblikovanje drugega
programa, to je programa
Zdravstvena nega – nadzor
okužb, ki je v postopku priprave.

Kratkoročni prednostni cilji UP:
Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih
študijskih programov oziroma (novih) letnikov študijskih programov.
UP FM
razpis in priprava izvedbe (vključno z izvedbenimi
delno realizirano:
načrti) za sedem novih študijskih programov 2.
UP FM je akreditirala študijske
stopnje
programe 2. stopnje in jih tudi
razpisala, vendar pa jih zaradi
majhnega interesa za vpis ne
izvaja.
UP PEF
razpis za vpis, izvedba vpisa in priprava kadrovskih realizirano
in prostorskih pogojev za začetek izvajanja novih
nepedagoških študijskih programov 2. in 3. stopnje
Matematične znanosti, Računalništvo in informatika
UP Turistica
razpis za vpis, vpis študijskega programa 2.
realizirano
stopnje Turizem v 1. in 2. letnik v študijskem letu
2006/2007 in izvajanje
Kratkoročni prednostni cilji UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnosti članice ter povečanje obsega promocije programov.
UP FM

izdelava publikacije Podiplomska šola

realizirano

uvedba celodnevnega urnika v referatu za
realizirano
študentske zadeve
Kratkoročni prednostni cilji UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze in
njenih članic
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Izvajalec
aktivnosti
UP FHŠ

Pričakovani rezultati v letu 2006
popestritev predavanj z vabljenimi gostujočimi
tujimi strokovnjaki: 11 gostujočih tujih predavateljev
na podiplomskem študijskem programu Filozofija in
teorija vizualne kulture (FTVK), 6 gostujočih tujih
predavateljev in 3 gostujoči slovenski predavatelji
na podiplomskem študijskem programu Zgodovina
Evrope in Sredozemlja (ZES), 4 gostujoči tuji
predavatelji na podiplomskem študijskem programu
Geografija kontaktnih prostorov (GKT)
notranja evalvacija (ankete študentov o delu
visokošolskih učiteljev) in zunanja evalvacija
(strokovna in družbena) študijskih programov,
pedagoškega procesa nasploh
dodatno izpopolnjevanje in sodelovanje študentov
na seminarjih, simpozijih, konferencah s ciljem
povečanja razpoznavnosti študijskih programov
fakultete na lokalni, državni in mednarodni ravni in
potrjevanja strokovnega znanja študentov
priprava manjšega znanstvenega sestanka v okviru
podiplomskega študijskega programa Filozofija in
teorija vizualne kulture v sodelovanju s 6
strokovnjaki in 6 študenti

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
delno realizirano:
gostovalo je 6 tujih predavateljev
v programu FTVK in 4
predavatelji v programu ZES.

ni realizirano:
cilj se prenese v leto 2007.

realizirano

realizirano:
organiziran je bil znanstveni
sestanek z naslovom Vizualna
umetnost onkraj
postmodernizma, na kateremu je
sodelovalo 52 udeležencev iz
Slovenije in tujine, med njimi 4
ugledni predavatelji;
predstavljenih je bilo 14 referatov
študentov in predavateljev.

Kratkoročni prednostni cilji UP:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze in njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja.
UP FHŠ
oblikovanje in vzpostavitev spletnega foruma
ni realizirano
podiplomskih študentov s ciljem izmenjave mnenj,
tekočega komuniciranja glede aktualnih vprašanj v
zvezi s študijem ter večje povezanosti med študenti
in učitelji
vzpostavitev evidenc za podiplomski študij z
ni realizirano:
dopolnjevanjem obstoječe elektronske evidence
cilj se prenese v leto 2007.
podiplomskih študentov v sistemu VIS in
nadgradnjo sistema VIS za potrebe javno veljavnih
študijskih programov UP FHŠ s ciljem
poenostavitve poslovanja, vzpostavitve
elektronskega oblikovanja individualnega
predmetnika za študente magistrskega študija,
možnosti individualnega elektronskega vpisa
zunanjih izbirnih predmetov študenta
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5.1.2.3

Programi vseživljenjskega izobraževanja

Vse navedene aktivnosti se nanašajo na kratkoročni prednostni cilj univerze Priprava izhodišč in
uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter izvajanje programov vseživljenjskega
izobraževanja.
Izvajalec
aktivnosti
Rektorat UP

UP FM

UP Turistica

5.1.2.3.1

organizacija delavnice na temo vseživljenjskega
učenja ter oblikovanje izhodišč za izvajanje
programov vseživljenjskega učenja ter za
priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program
izdelava pravilnika, ki bo sistemsko povezal
vseživljenjsko učenje z akreditiranimi študijskimi
programi
izdelava meril za priznavanje znanj in spretnosti
pred vpisom
razvoj programov vseživljenjskega učenja:
priprava izhodišč ter potrditev na Upravnem
odboru UP Turistice

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
ni realizirano:
cilj se prenese v leto 2007.

delno realizirano:
področje je članica uredila v
okviru Pravilnika o priznavanju
znanj in spretnosti.
realizirano
delno realizirano:
razvoj programov še poteka.

Programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov

Izvajalec
aktivnosti
UP FHŠ

Pričakovani rezultati v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

priprava in izvedba programa Poletnih tečajev
slovenskega jezika po javnoveljavnem programu
Slovenščina za tujce za tuje študente in študente na
izmenjavi

realizirano:
izvedena poletna šola Halo, tukaj
slovenski Mediteran! (junij/julij
2006), število udeležencev: 50.

priprava in izvedba programa Poletne šole UP FHŠ s realizirano:
30 udeleženci iz delov akreditiranih študijskih
izvedena poletna šola META
programov UP FHŠ
humanistika, število udeležencev:
21.
UP FM

začetek akreditacije študijskega programa za
izpopolnjevanje na 2. stopnji

ni realizirano

izvedba že akreditiranih študijskih programov za
izpopolnjevanje z eno skupino udeležencev ter
izvedba dveh delov akreditiranih študijskih
programov 1. stopnje

ni realizirano:
za programe ni bilo ustreznega
povpraševanja potencialnih
udeležencev.

izvedba mednarodne Poletne šole UP FM 2006 z
udeležbo 45 udeležencev ter priprava publikacije
Poletne šole UP FM 2007

realizirano:
mednarodne poletne šole
(junij/julij 2006) se je udeležilo 51
tujih in slovenskih študentov,
poučevalo je 13 slovenskih in 15
tujih učiteljev. Udeleženci so
izbirali med 8 predmeti
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Dodiplomske in Podiplomske šole
FM.

UP PEF

priprava vloge za akreditacijo novega študijskega
programa za izpopolnjevanje Naravoslovje

realizirano

priprava vloge za akreditacijo prenovljenega
študijskega programa za izpopolnjevanje
Pedagoško-andragoško izobraževanje

delno realizirano:
pripravljeni so bili učni načrti
posameznih predmetov.

izvajanje študijskih programov izpopolnjevanja z že
vpisanimi kandidati v študijskem letu 2005/2006 in
vpis novih kandidatov v programe izpopolnjevanja in
dele akreditiranih študijskih programov v študijskem
letu 2006/2007 ter ponovna izvedba programa

delno realizirano:
izvajajo se tisti programi
izpopolnjevanja, za katere je
dovolj zanimanja. Deli
akreditiranih programov se ne
izvajajo, saj je bilo načrtovano
izvajanje delov nepedagoških
programov 1. stopnje Matematika
ter Računalništvo in informatika,
ki pa se v štud. l. 2006/07 ne
izvajata.

izvedba študijskega programa za izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega
pouka za poučevanje italijanskega jezika (1, 2. in 3.
del): izvedba z že vpisani kandidati v študijskem letu
2005/06 in vpis po 15 kandidatov za vsak del
programa v študijskem letu 2006/07 ter ponovna
izvedba programa

delno realizirano:
program je bil v celoti izveden v
študijskem letu 2005/06, v
študijskem letu 2006/07 pa se
program zaradi pomanjkanja
interesa ne izvaja.

izvedba študijskega programa za izpopolnjevanje
realizirano
Pedagoško in pedagoško andragoško izobraževanje:
izvedba z že vpisani kandidati v študijskem letu
2005/06 in vpis 50 kandidatov v študijskem letu
2006/07 ter ponovna izvedba programa
izvedba študijskega programa za izpopolnjevanje
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje
predšolskih otrok: izvedba z že vpisani kandidati v
študijskem letu 2005/06 in vpis 30 kandidatov v
študijskem letu 2006/07 ter ponovna izvedba
programa

delno realizirano:
program je bil v celoti izveden v
študijskem letu 2005/06, v
študijskem letu 2006/07 pa se
program zaradi pomanjkanja
interesa ne izvaja.

izvedba naslednjih delov akreditiranega študijskega
ni realizirano:
programa 1. stopnje Računalništvo in informatika v
študijski program ni bil razpisan v
štud. l. 2006/07 (vpis do 30 kandidatov v študijskem študijskem letu 2006/07.
letu 2006/07 in pričetek izvajanja, če bo vpisanih vsaj
15 kandidatov): Programer, Sistemski administrator,
Oblikovalec IKT podprtega izobraževanja,
Administrator IKT podprtega izobraževanja,
Informacijski varnostnik
UP Turistica izvedba dveh delov akreditiranih študijskih
programov za pridobitev izobrazbe po programu 2.
stopnje Turizem
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5.1.2.3.2

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju

Izvajalec navedenih aktivnosti je UP PEF (glej pojasnila v poglavju 5.1.1.2).
Kratkoročni
prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba predpisanih
programov

- predpisani programi iz astronomije (ena
izvedba z 20 udeleženci): Daljnogledi in
planeti; Zvezde in vesolje; Sonce, Luna,
Zemlja,
- predpisan program iz računalništva:
ena izvedba s 17 udeleženci,
- predpisan program iz matematične
delavnice: ena izvedba s 35 udeleženci

delno realizirano: MŠŠ je UP
PEF odobrilo tri predpisane
programe, izvedena sta bila dva
programa (program iz
računalništva in program iz
matematične delavnice).

Izvedba posodobitvenih
3
programov

program Sodoben model poučevanja in
učenja glasbene vzgoje v prvem triletju:
ena izvedba programa z 20 udeleženci

ni realizirano

program Sodobni pristopi k razvijanju
zmožnosti pripovedovanja na zgodnji
stopnji učenja II. in tujega jezika: dve
izvedbi programa s 30 udeleženci

delno realizirano:
realizirana je bila ena izvedba.

program Slovenščina kot drugi jezik v
prvem triletju devetletne OŠ: ena
izvedba programa s 30 udeleženci

ni realizirano

program Na komunikacijskem pristopu
osnovani pristopi k preverjanju in
ocenjevanju znanja pri učenju prvega,
drugega in tujega jezika v OŠ: dve
izvedbi programa s 30 udeleženci

ni realizirano

program Predšolska vzgoja – Projektno
učno delo pri tehničnih dejavnostih v
vrtcu in 1. razredu devetletne OŠ: tri
izvedbe programa s 16 udeleženci

ni realizirano

program Medkulturno sodelovanje v
obliki projektnega učnega dela: tri
izvedbe programa s 16 udeleženci

realizirano

program Sodobni pristopi k razvijanju
zmožnosti pripovedovanja na zgodnji
stopnji učenja prvega jezika: dve izvedbi
programa s 30 udeleženci

ni realizirano

izvedba programa za profesionalni
razvoj Glasbeno, plesno in lutkovno
ustvarjanje: dve izvedbi s 15 udeleženci

realizirano

Izvedba programov za
učiteljske zbore

po ena izvedba naslednjih programov za ni realizirano:
učiteljske zbora: Višješolska didaktika,
programi se izvajajo v vzgojno-

3

MŠŠ je odobrilo več tematskih sklopov posodobitvenih programov, na osnovi prijav kandidatov je UP PEF v
celoti izvedla dva programa, enega pa delno.
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Kratkoročni
prednostni cilj

Pričakovani rezultati v letu 2006
Mentorstvo v višješolskem
izobraževanju: ena izvedba, Aktivne
metode in motivacija pri poučevanju
manj izobraženih udeležencev v višjih
strokovnih šolah, Z lutkovno in
gledališko igro povezujemo predmetno
področje, Porajajoča se pismenost v
vrtcih, Gledališka vzgoja, Načrtovanje in
izvajanje glasbenih dejavnosti v vrtcu,
Metodike področij dejavnosti v vrtcu –
plesno-gibalna vzgoja, Metodike področij
dejavnosti v vrtcu – gib, ples,
kreativnost, Aktivna vloga otroka v
vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcu,
Socialne interaktivne igre v vrtcu
Glasbene aktivnosti v prvem starostnem
obdobju v vrtcu

5.1.2.3.3

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
izobraževalnih zavodih ter da jih
naroči vodstvo šole za celoten
učiteljski, vzgojiteljski oz.
predavateljski zbor. Na
programe se ni mogoče
individualno prijavljati. Ker v letu
2006 ni bilo interesa za
programe, jih v študijskem letu
2006/07 niso ponudili v izvedbo.

Oblike neformalnega učenja

Izvajalec
aktivnosti
UP FHŠ

Pričakovani rezultati v letu 2006
priprava programa za Center za vseživljenjsko
izobraževanje: izvedba tečajev po oblikovanih
programih

izvedba Poletne terenske šole Rakitovec: raziskave,
publikacije, seminarji, gradivo za diplomske naloge,
monografija
organizacija okrogle mize na temo medicinske
antropologije v septembru – oktobru 2006:
izboljšanje študijskih vsebin, interdisciplinarno
sodelovanje
organizacija interdisciplinarne ekskurzije ob
slovenskih mejah z udeležbo študentov vseh
študijskih programov
organizacija okrogle mize »Jezik v turizmu« z
udeležbo študentov predmeta »Slovenski jezik v
turizmu« in drugih študentov na okrogli mizi
ekskurzija – obisk STO v Ljubljani in Zavoda za
turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo z udeležbo
študentov predmeta »Slovenski jezik v turizmu« in
drugih študentov
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
izvedba seminarja mediji in
komuniciranje (7.4 do
26.5.2006), katerega se je
udeležilo 10 oseb.
ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

realizirano

ni realizirano
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Izvajalec
aktivnosti

Pričakovani rezultati v letu 2006
soorganizacija študentske mednarodne delavnice
Mejna območja in medkulturni stiki konec leta 2006
v Zaječaru s ciljem izboljšanja nivoja študijskega
procesa in študijske vsebine ter vzgajanja v
samostojno delo

UP FM

organizacija in izvedba treh seminarjev in priprava
kataloga programov vseživljenjskega izobraževanja

priprava in izvedba izobraževanj za zaposlene na
UP FM: 3 posveti za visokošolske učitelje,
sodelavce in raziskovalce, 1 posvet za druge
zaposlene

UP Turistica

UP VŠZI

oblikovanje in izvedba programa funkcionalnega
izobraževanja Turistični informator: priprava analize
potreb po programih funkcionalnega izobraževanja v
turističnem gospodarstvu in pri drugih uporabnikih in
priprava predlogov programov ter izvedba najmanj 4
programom usposabljanja
izvedba strokovnega sestanka z mednarodno
udeležbo (70 udeležencev)

izvedba programa izobraževanja medicinskih sester,
usklajen z direktivami EU za 70 udeležencev
izvedba učnih delavnic za mentorice pri kliničnih
vajah pri naslednjih predmetih (pri vseh načrtovano
po 70 – 100 udeležencev): Zdravstvena nega
(temeljna vsebina izobraževanja medicinskih
sestre), Procesna metoda dela in dokumentiranje v
zdravstveni negi, Mentorstvo v visokem šolstvu,
Negovalne diagnoze, Zdravstvena nega pacienta v
osnovnem zdravstvu, Patronažna zdravstvena nega,
Didaktične osnove poučevanja odraslih
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
izvedba mednarodne
študijske delavnice
Interkulturno: obmejna
območja, Sredozemlje,
Balkan in Latinska Amerika
(Zaječar, Srbija; 21. do 24. 4.
2006) ter mentorsko delo na
pripravi študentov pri
predstavitvi seminarskih
prispevkov.
ni realizirano:
UP FM področju
neformalnega učenja ni
posvečala večje pozornosti
zaradi pomanjkanja
kadrovskih resursov.
Realizacija se prenese v leto
2007.
delno realizirano:
organizirana sta bila 2
posveta za visokošolske
učitelje, sodelavce in
raziskovalce in izveden en
obisk na tuji univerzi
(strokovna ekskurzija).
realizirano

ni realizirano:
organizacija mednarodnega
strokovnega srečanja je v
dogovoru s soorganizatorjem
(Univerza v Udinah)
prestavljena na jesen 2007.
realizirano
realizirano
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5.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Poseben poudarek smo skušali nameniti razvoju UP kot raziskovalno usmerjenega univerzitetnega
središča. V tem pogledu smo spodbujali predvsem naslednje temeljne elemente oziroma korake:
- usklajevanje raziskovalnega dela z določanjem in razvijanjem strategij organizacije
pedagoško-raziskovalnega dela na horizontalni in vertikalni ravni, se pravi v omrežju
univerzitetnih članic in njihovih partnerjev ter na različnih ravneh znanstvenoraziskovalnega in
pedagoškega dela v domačem in mednarodnem okviru;
- spodbujanje in povečevanje pretoka med pedagoško in raziskovalno sfero z določanjem
prioritetnih vsebin in programov na raziskovalnih in študijskih področjih ter z razvijanjem
raziskovalnih potencialov učiteljev oziroma raziskovalcev in študentov na teh področjih;
- vključevanje v evropske in druge mednarodne raziskovalne programe in projekte z
razvijanjem ustrezne strukture, ki bi po eni strani omogočala izmenjave učiteljev/raziskovalcev in
študentov, po drugi strani pa v sodelovanju s partnerji razvijala lastne mednarodne raziskovalne in
pedagoške projekte v okviru programov in aktivnosti EU.
Zgoraj našteti temeljni elementi oziroma koraki zahtevajo po eni strani tesno koordinacijo med
univerzitetnimi organi, ker se dotikajo tako študijske naravnanosti in organiziranosti, še zlasti na
podiplomski ravni, kjer je prepletanje pedagoškega in raziskovalnega dela skorajda popolno, kot
mednarodne povezanosti in vključevanja študentov v raziskovalno delo in prakso, po drugi strani pa
tudi med samimi članicami univerze, saj bo treba pri razvijanju in koordinaciji pedagoškoraziskovalnega dela upoštevati tako potenciale kot interese in možnosti njegovih nosilcev in izvajalcev.
Na ta način bo lahko Univerza na Primorskem udejanjila težnje v okviru evropskih procesov ERA in
EHEA, zagotovila ustrezno vertikalno (med pedagoškim in raziskovalnim delom) in horizontalno
(znotraj univerze ter med univerzami) mobilnost ter zahtevano povečevanje in razvijanje znanja v
družbi. Kvalitetno in načrtno delo bo tako UP omogočilo, da se enakopravno, a tudi lastnim vizijam,
potrebam in možnostmi ustrezno, odzove novim izzivom, pred katere so postavljene evropske
univerze.
Doslej so se napori univerze usmerjali predvsem v doseganje naslednjih ciljev:
- Na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja smo v okviru UP
skušali lastno kompetitivnost najprej utemeljiti z nadpovprečno kvalitetnim in mednarodno
primerljivim raziskovalnim delom ter z razvijanjem njej lastnih raziskovalnih področij. S tem smo težili
k temu, da bi se UP po eni strani enakovredno vključevala v mednarodne akademske in
raziskovalne mreže, po drugi strani pa utemeljevala svojo odličnost in razpoznavnost, obenem pa
tudi mednarodno privlačnost na tistih raziskovalnih področjih, h katerim želi prispevati nova
spoznanja.
- Vzporedno z napori po prevzemu vidnejše mednarodne vloge smo poskrbeli še za vzpostavitev in
razvijanje ustreznega odnosa med univerzo in njenim družbenim okoljem, s katerim bi preprečili
nevarnost pretirane deteritorializacije univerzitetnega sistema. Temu nasprotno smo težili k
povečevanju njene funkcije pri spodbujanju družbenega in s tem tudi regionalnega razvoja ter pri
vzpostavljanju evropskega cilja na znanju temelječe družbe in gospodarstva. Z ustreznim
prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP ohranila dosedanji vzpodbudni
odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko z opazovanjem in proučevanjem lokalnih procesov v
odnosu do širše mednarodne stvarnosti tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva
bodočnost nove evropske paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega kontinenta in
drugje.
- Na zgoraj navedeni element se neposredno navezuje še problematika reorganizacije znanja, kjer
smo težili k temu, da bi UP po eni strani razvijala potrebno specializacijo, tako v pogledu
disciplinarne usmerjenosti kot prilagajanja zahtevam trga dela in s tem povezane aplikacije znanj, po
drugi strani pa poglabljala temeljna in dolgoročna znanja. V okviru izvajanja bolonjske reforme smo
težili k temu, da bi specializacija in aplikacija znanj smiselno potekali v celotnem študijskem ciklusu
od prve do tretje univerzitetne stopnje, čeprav pričakujemo, da bo aplikativnemu študiju prvenstveno
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posvečena prva in druga stopnja, razvijanju dolgoročnih znanj pa zlasti tretja stopnja. Ob takšni
naravnanosti pa seveda ne gre spregledati rastočih potreb po večji interdisciplinarnosti proučevanja,
saj slednja odpira večje in boljše interpretativne in razvojne možnosti pri razreševanju sodobnih
procesov. Zato smo na UP poskusili povečati sinergijske možnosti med svojimi članicami pri
razvijanju skupnih aplikativnih študijskih programov ter tudi skupnih mednarodnih programov na
drugi in tretji stopnji. Ti programi naj bi po usmeritvah Zveze evropskih univerz imeli svoj domicil
predvsem na univerzitetni Podiplomski šoli, za katero smo v preteklem letu že pripravili idejno
zasnovo.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti smo tudi v letu 2006 prioritetno poskrbeli za nadaljnjo
reintegracijo tega področja dela v celovit izobraževalni in raziskovalni univerzitetni sistem v skladu z
zahtevami Lizbonskega procesa ter z v uvodu prikazanimi dolgoročnimi cilji UP.
V zvezi z vprašanjem povečevanja vertikalne mobilnosti oziroma konkretne sistemske
operacionalizacije ustreznejšega pretoka in integracije med znanstveno-raziskovalno in pedagoško
sfero smo izdelali predlog fleksibilnejšega in bolj stimulativnega okvira za določanje načina in vsebin
delovnih obveznosti univerzitetnih učiteljev, ki bi ob različnih oblikah pedagoškega dela primerno
upošteval tudi raziskovalno delo. V ta namen bi bila za raziskovalno delo na UP praviloma rezervirana
tretjina skupnih rednih delovnih obveznosti učiteljev, v podobni obliki pa bi se tudi raziskovalci
vključevali v pedagoško delo do tretjinske skupne redne obveznosti. Uveljavljeni raziskovalci oziroma
znanstveniki z nadpovprečno kvalitetno in obsežno bibliografsko produkcijo bi se na ta način lahko
tudi pretežno ukvarjali z raziskovanjem ter svoje znanje prenašali na študente predvsem v študijskih
programih druge in tretje stopnje (po zgledu »raziskovalnih profesorjev« na britanskih univerzah).
V ožjem smislu smo znotraj UP poskusili poskrbeti tudi za ustreznejšo horizontalno organizacijo
oziroma sistematizacijo znanstveno-raziskovalnega dela. V tem pogledu ostaja prvotna zamisel, po
kateri naj bi se struktura oziroma organizacija raziskovalnega dela na UP prioritetno razvijala na dveh
temeljnih stebrih, kjer bi prvi pokrival v glavnem družboslovno-humanistično področje, drugi pa
naravoslovne, matematične, računalniške in tehnične vede, še vedno nerealiziran končni cilj, tudi zato,
ker je predvideni kampus za drugo izmed zgoraj navedenih področij, kjer bi našli svoje mesto tako UP
PINT kot UP FAMNIT, še v projektni fazi. Trenutno znotraj UP še vedno sobivajo različni vzporedni ali
kombinirani modeli organizacije znanstveno-raziskovalnega dela: UP ZRS in UP FHŠ delujeta
povezano, tako da je velika večina raziskovalcev prve članice tudi pedagoško aktivna na drugi, čeprav
ne velja tudi obratno, in sicer da bi velika večina visokošolskih učiteljev UP FHŠ delovala v
raziskovalnem smislu na UP ZRS; UP FM je prevzela notranje-integriran model in samostojno razvija
tako izobraževalno kot raziskovalno delo; UP PEF in UP Turistica v bistvu sledita istemu modelu,
vendar nista še uspeli svojo raziskovalno strukturo ustrezneje oblikovati in razvijati; UP VŠZI pa je
svojo raziskovalno skupino v letu 2006 šele pričela formirati. V tem smislu smo na UP tudi šele pričeli
razpravo o funkciji in namenih univerzitetnih kateder, čeprav bo treba razvoj teh enot smiselno vgraditi
v že obstoječi sistem oddelkov, inštitutov, kateder, programov in drugih strokovno-organizacijskih
enot, ki povezujejo izobraževalno in raziskovalno delo na univerzi in posameznih članic.
V tem pogledu smo v letu 2006 na UP pričeli razvijati tudi integrirano evalvacijo raziskovalne in
pedagoške uspešnosti in kakovosti ter povezali kriterije vrednotenja, ki so bili doslej na univerzah ter v
javnih raziskovalnih organizacijah različni. Reintegracija raziskovanja na univerze bo seveda
zahtevala natančnejše vrednotenje raziskovalnega dela, ki bi se po svojih kvantitativnih merilih
naslonilo na kriterije, ki jih določa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma ARRS,
s Pravilnikom o vrednotenju raziskovalne uspešnosti, kakovosti in financiranju programa dela JRO ter
kriterijev vzpostavljenih ekspertnih sistemov za znanstveno-raziskovalno delo v RS. V tem smislu je
UP že poskusila povezati vrednotenje izobraževalnega in raziskovalnega dela z novimi Merili za
izvolitve v nazive in je tudi že razvila ustrezne kriterije ter merila za samoevalvacijo in spremljanje
raziskovalne dejavnosti, ki jih je v letu 2006 vgradila v skupni sistem spremljanja kakovosti na
področju izobraževanja in raziskovanja.
Reintegracija raziskovalnega dela na univerzi pa ne zadeva le univerzitetnih učiteljev, ampak tudi
študente in celoten študijski proces. Zato smo v okviru priprave novih študijskih programov in prenove
že obstoječih programov težili k temu, da bi tudi za študente prve in druge stopnje uvedli obvezno
raziskovalno prakso, praviloma v povezavi s pripravami seminarskih in zaključnih del na prvi in drugi
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stopnji v okviru razpisanih tem ali obstoječih raziskovalnih programov in projektov univerze. Pri tem je
UP še posebej težila k načrtnemu uvajanju študentov druge in tretje univerzitetne stopnje v obstoječe
raziskovalne projekte in programe UP, tudi kot raziskovalne asistente in mlade raziskovalce v okviru
prioritetnih raziskovalnih področij univerze. Zaradi načrtnejšega raziskovalnega usmerjanja študentov
smo članice poskusili usmerjati k temu, da bi se zlasti teme doktoratov v prenovljenih programih
razpisovale, področja specialističnih in doktorskih študijev pa povezovalo s temeljnimi raziskovalnimi
področji in vsebinami, ki jih goji UP.
Zelo pomembno področje zadeva tudi povezovanje raziskovanja in univerzitetnega izobraževanja z
gospodarskim in širšim družbenim prostorom ter njegovim razvojem. V tem smislu je UP zaorala
ledino in že pri svojem nastajanju vzpostavila zelo tesen in ploden odnos z gospodarstvom in lokalnimi
oblastmi. V sodelovanju s tema dvema sferama je oblikovala novo posvetovalno in usmerjevalno telo
– Svet zaupnikov UP, ki si je v svoj program že postavil nekaj konkretnih ciljev. Prvi cilj zadeva
svetovalno dejavnost gospodarstva pri oblikovanju bolonjskih programov, drugi pa spodbujanje
sodelovanja med univerzo in gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi na področju priprave,
oblikovanja in izvajanja dejavnosti Univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki že aktivno skrbi za
prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in obratno ter teži k povezovanju izobraževalni in
raziskovalni proces UP pri prenosu konkretnih projektov v gospodarstvo. Tak sistem povezovanja
univerze z gospodarstvom je predstavljal tudi podlago za oblikovanje Konzorcija za razvoj
naravoslovja in tehnologije na Primorskem v letu 2006 in bo v prihodnje omogočal tudi nastajanje
uporabnih, za gospodarstvo zanimivih in novih študijskih programov, ki bodo prilagojeni zahtevam trga
dela in razvojnim potrebam na skupnih prioritetnih področjih.
Univerza je želela v sodelovanju s Svetom zaupnikov nameniti večjo pozornost tudi kadrovskemu
štipendiranju študentov UP, koordinacijo pri kandidiranju mladih raziskovalcev za gospodarstvo ter
aplikativnih in ciljnih projektov UP. V tem pogledu pa žal v letu 2006, zlasti na področju štipendijske
politike, ni beležila posebnih napredkov. Univerza tudi ni uspela razvijati skupnih promocijskih politik
za podružbljanje in širjenje raziskovalnih rezultatov, čeprav smo v ta namen v letu 2006 vendarle
uspeli določiti potrebne sistemske in terminske okvirje. Pač pa je univerzi uspelo nadalje razvijati svoje
ERA-MORE »okence« ter druge aktivnosti, ki so v okviru evropskih programov namenjene podpori
mobilnosti raziskovalcev, oblikovanju raziskovalnih mrež ter sodelovanju med raziskovalnimi
organizacijami in podjetji. Relativna uspešnost ali tudi samo povečana aktivnost pri spremljanju in
razvijanju evropskih in čezmejnih raziskovalnih projektov ali projektov povezovanja v letu 2006 pa je
odprla še vedno nerazrešen problem ustreznejšega upravljanja te aktivnosti. Zelo primerno in najbolj
racionalno bi bilo, ko bi lahko za uspešno pripravo in izvajanje mednarodnih projektov v okviru 7. OP
UP usposobila ekipo projektnih managerjev, ki bi delovali usklajeno z nosilci mednarodnega
sodelovanja na pedagoškem in raziskovalnem področju po članicah.
V pogledu vzpostavljanja meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja je UP tudi v letu 2006
nadaljevala svojo strategijo regionalnega sodelovanja v okviru sredozemske, srednje in jugovzhodne
Evrope ter obenem težila k organizaciji širše mreže malih, raziskovalno usmerjenih evropskih univerz,
s katerimi si bo prizadevala za skupno udejanjanje principov ERA in EHEA ter na znanju temelječe
združene Evrope. Velika ovira intenzivnejšemu delu na tem področju pa je v letu 2006 predstavljalo
zlasti dejstvo, da Univerza preprosto ni imela dovolj denarja za najbolj elementarne oblike
meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja.
Primeri usmerjenega izobraževanja za gospodarstvo ter razvojnih projektov lokalnih skupnosti, ki jih je
v letu 2006 UP še okrepila in razvijala, so Center mediteranskih kultur v Izoli, ki skrbi za identifikacijo,
vrednotenje in trženje tipičnih pridelkov in izdelkov Obalno-kraškega področja, Center za medkulturno
jezikovno komunikacijo, ki ponuja uporabnikom ciljno naravnan program usposabljanja v slovenščini in
več tujih jezikih za potrebe trga dela. Euro-Info center ter Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru
UP ZRS, pa tudi predstavljata pomembno stičišče med univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem
ter gospodarstvom. Glede spremljanja in povečevanja zaposljivosti študentov ostaja še vedno odprto
vprašanje oblikovanja Centra za razvoj osebnostne kariere diplomantov UP, ki naj bi poskrbel za
spremljanje študentov že med študijem (tutorstvo, strokovna študijska praksa), jih seznanjal s
ponudbo na trgu dela ter spremljal kariere diplomantov po zaključku študija na UP. Posebno in
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povečano skrb pa bo v pogledu integriranega razvoja v širšem družbenem kontekstu morala UP
nameniti tudi vseživljenjskim oblikam učenja.
Pomemben element razvoja raziskovalno-pedagoškega dela je ob dobrih profesorjih in raziskovalcih
povsod tudi, ali predvsem, dobra infrastruktura. V okviru UP bo treba zato v naslednjih letih poskrbeti
za nastanek in razvoj univerzitetne knjižnice, v okviru katere bi se lahko v skladu z decentralizirano
organizacijo dela na UP razvijale tudi specialne dokumentacijske enote. Za potrebe izmenjav z
drugimi univerzitetnimi središči ter večje razpoznavnosti in širjenja znanstveno-raziskovalnih rezultatov
pa bo UP seveda razvijala tudi ustrezno znanstveno založništvo in publicistiko, ki bo temeljilo na
obstoječih založbah in znanstvenih revijah znotraj UP. Tudi te pomembne razvojne naloge niso v letu
2006 še našle ustreznejše rešitve.
Med pomembne instrumente pridobivanja in širjenja informacij in znanj sodijo tudi elektronski mediji, ki
bi morali na ustrezen način izražati znanstveno-raziskovalno delovanje univerze in poskrbeti za njeno
promocijo v domačem in mednarodnem prostoru, hkrati pa bi predstavljali nosilno strukturo za
vzpostavljanje novih oblik »e-študija«. Na tem področju je Računalniško informacijski center UP v letu
2006 vendarle pričel opravljati prve konkretne pobude pri razvoju skupnega informacijskega omrežja.
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Evalvacija uspešnosti in
kakovosti raziskovalnega dela

Povezovanje Univerze na
Primorskem na raziskovalnem
področju z gospodarstvom.

Pričakovani rezultati v letu
2006
Rektorat UP
Priprava in sprejem
skupnega poročila o
kakovosti UP za leto
2005/2006, ki zajema tudi
poročilo o kakovosti
raziskovalnega dela na UP.

Prijava raziskovalnega
projekta na javni razpis za
izbiro projektov Ciljnega
raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
- realizirano:
Poročilo o kakovosti UP za leto
2005/2006 prvič obsega tudi
poročilo o kakovosti
raziskovalnega dela na UP,
vendar je planirana priprava
enovitega obrazca za letno
poročanje o delu in
samoevalvacijsko poročilo
znanstveno-raziskovalnega dela
na UP.
- Ni realizirano:
Spremljanje raziskovalne
uspešnosti v primerjavi z drugimi
univerzami ni bilo realizirano
zaradi drugih prednostnih
zadolžitev in pomanjkanja kadra.
- Delno realizirano:
Na podlagi poročila o kakovosti
UP za leto 2005/2006, ki prvič
obsega tudi poročilo o kakovosti
raziskovalnega dela na UP, bo
mogoče pridobiti natančnejše
podatke ter s tem spremljati
integracijo znanstvenoraziskovalnega dela, ki v letu
2006 ni bila popolnoma
realizirana.
Delno realizirano. Prijava novih
raziskovalnih projektov v
sodelovanju z Luko Koper, d.d je
bila neuspešna. Skupaj pa so
članice UP FM (7), UP
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Povezovanje Univerze na
Primorskem na raziskovalnem
področju z JRO in drugimi
uporabniki znanja.

Oblikovanje vsebin za
univerzitetno podiplomsko šolo.

Pričakovani rezultati v letu
2006
2006-2013« v sodelovanju z
Luko Koper, d.d..

Prijava raziskovalnih
projektov na javni razpis za
izbiro projektov Ciljnega
raziskoval-nega programa
»Znanje za varnost in mir
2004 – 2010«.
Programski dogovor o
vsebinah in izvedbi
podiplomskih študijskih
programov.

Skrb za mlade raziskovalce.

Izvedba javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu
2006 na podlagi na javnem
pozivu ARRS potrjenih
mentorjev.

Razvijanje novih študijskih
programov 2. in 3. stopnje ter
spodbujanje, spremljanje in
usmerjanje raziskovalnega dela
na podiplomskih študijskih
programih.

Oblikovanje in spremljanje
novih podiplomskih študijskih
programov;
spremljanje doktorantov na
Univerzi na Primorskem.

Povezovanje z UP ZRS na
področju raziskovalnega dela.

UP FHŠ
- prijava temeljnih,
podoktorskih in aplikativnih
projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji UP
FHŠ kot nosilci ali sodelavci
projektov;
- soorganizacija dveh
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
TURISTICA (1) in UP ZRS (7) na
razpisu pridobile 15 projektov. UP
PEF in UP ZRS sta soizvajalca
na 5 projektih.
Realizirano. Na javnem razpisu
so članice UP FM (2) in UP ZRS
(1) skupno pridobile 3 projekte.
Članice UP VŠZI, UP ZRS in UP
PINT so soizvajalke skupno na 8
projektih.
Delno realizirano. UP je
spremljala priporočila in diskusije
evropskih univerz glede
sistematizacije in izvajanja
bolonjskih študijskih programov 3.
st. in v zvezi s tem sistematizacijo
in organiziranost podiplomskih
šol.
Realizirano. Članicam UP je bilo
na javnem razpisu odobrenih 5
mentorjev v letu 2006 in 10
mentorjev v letu 2007. Skladno s
pridobljenimi mentorstvi je bil
izveden javni razpis za mlade
raziskovalce v letu 2006.
- Realizirano. Komisija za
znanstveno-raziskovalno in
razvojno delo UP je na svojih
sejah obravnavala 9 študijskih
programov 2 st. in 3 študijske
programe 3. st..
- Realizirano. Komisija za
znanstveno-raziskovalno in
razvojno delo UP je na svojih
sejah obravnavala 7 doktorskih
tem.
- Ni realizirano. Evidenca
sprejetih in zavrnjenih tem
doktorskih disertacij ter
podeljenih in odvzetih
doktoratov ni bila
vzpostavljena zaradi drugih
prednostnih zadolžitev in
pomanjkanja kadra.
Realizirano.

Realizirano.
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Vodenje aplikativnih in razvojnih
projektov

Pričakovani rezultati v letu
2006
znanstvenih sestankov z UP
ZRS;
- objava znanstvenih
prispevkov v reviji Annales in
monografij v zbirkah Annales
visokošolskih učiteljev UP
FHŠ.
Izvedba 4 projektov za trg.

Prijava na razpise za
znanstveno-raziskovane projekte
RS.

UP FM
Pridobitev vsaj treh novih
raziskovalnih projektov,
enega temeljnega in dveh
aplikativnih.

Sodelovanje pri prijavah na
razpise Evropske unije.

Sodelovanje v enem projektu
6. okvirnega programa EU.

Izdaja nove slovenske revije
Management.
Razvoj znanstvene revije
Managing Global Transitions.

Izdaja dveh številk.

Sodelovanje z gospodarstvom.

Pridobitev treh projektov za
gospodarstvo.

Povečanje bazičnega
raziskovanja.

Povečanje aplikativnega
raziskovanja.

Objava kakovostnih
znanstvenih člankov,
uvrstitev med indeksirane
revije.

UP PEF
- izvedba temeljnih raziskav,
ki so v teku, po načrtu;
- odobritev prijavljenih
nacionalnih in mednarodnih
programov in projektov.
- izvedba aplikativnih
raziskav, ki so v teku, po
načrtu;
- odobritev prijavljenih
aplikativnih projektov.
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Realizirano.

Delno realizirano, izvedena sta
bila 2 tržna projekta.
Realizirano. Pridobitev 12 novih
projektov CRP, 2 temeljnih in 1
aplikativnega projekta. Rezultati
razpisa za sofinanciranje
temeljnih in aplikativnih projektov
so bili objavljeni leta 2007 s
pričetkom izvajanja 1. 1. 2007.
Realizirano. Leta 2006 so se
razpisi za 6. OP zapirali saj se je
pripravljal 7. OP. UP FM je
sodelovala pri eni prijavi na razpis
(DiLeMa), raziskovalci UP FM pa
so se vključevali v tehnološke
platforme (Manu Future).
Realizirano. Izdani sta bili dve
številki revije.
Realizirano. Revija je uvrščena v
bazo IBSS (International
Bibiography of the Social
Sciences), RePeC (Research
papers in Economics) in Directory
of Open Acess Journals)
Realizirano. Pridobljeni je 6 novih
projektov za gospodarstvo in
druge uporabnike znanja.
Realizirano. V letu 2006 so bile
izvedene temeljne raziskave v
okviru prijavljenih projektov in
programov, ki jih izvaja UP PEF,
in odobrenih mednarodnih
projektih.
Delno realizirano. Izvedene so
bile aplikativne raziskave z
usklajevanjem vsebin in
sodelovanjem z organizacijami s
področja vzgoje in izobraževanja,
kulture in z drugimi subjekti. Na
razpis za sofinanciranje temeljnih,
aplikativnih in podoktorskih
projektov v letu 2006 UP PEF ni
prijavila predlogov projektov.
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom.

Pričakovani rezultati v letu
2006
Izvedba aplikativnih
raziskav.

Predstavitev rezultatov
znanstveno-raziskovalnega dela
širši javnosti.
Sodelovanje pri izvajanju
projekta pospešenega razvoja
matematike in računalništva v
okviru Univerze na Primorskem.

Izvedba 4 znanstvenih
sestankov.

Seznaniti zainteresirano javnost
z računalniško gručo.

Nadgradnja računalniške
gruče.

Povečati število raziskovalnih
projektov in programov.

Povečati sodelovanje z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja od lokalnega
do nacionalnega nivoja.

Organizirati znanstveno
raziskovalno in razvojno delo na
UP Turistici z uporabo sodobnih
informacijskih tehnologij.

Vključitev 2 raziskovalcev.

UP TURISTICA
- pridobitev 1 temeljnega
raziskovalnega projekta;
- pridobitev 6 ciljnih
raziskovalnih projektov.
- zaključek nacionalnega
projekta Strategija
slovenskega turizma 20072011;
- pridobitev vsaj 2 projektov
s področja kakovosti v
turizmu;
- pridobitev vsaj 2 projektov
z gospodarskimi družbami;
- pridobitev vsaj dveh
projektov z uporabniki
znanja na regionalnem in
lokalnem nivoju;
- ohranjeno članstvo v treh
slovenskih turističnih
grozdih.
- uveljavljen model
organiziranosti projektnega
dela na UP Turistici;
- zaključen pilotni projekt eposlovanja;
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano. Projekt, v
katerem je UP PEF sodelovala z
gospodarstvom, »Računalniška
orodja v razvoju proizvodnih
programov - 2. del« je bil v letu
2006 na podlagi Dogovora o
sodelovanju na področju
naravoslovja in tehnike,
sklenjenega 21. septembra 2005
med UP, UP PEF in UP PINT
prenesen na slednjega.
Delno realizirano. Izvedeni so bili
trije znanstveni sestanki s
predstavitvijo rezultatov raziskav.
Realizirano. V sklopu sodelovanja
pri izvajanju projekta
pospešenega razvoja matematike
in računalništva v okviru Univerze
na Primorskem podani v sta bila v
projekt vključena prof. dr. Tomaž
Pisanski in doc. dr. Iztok Savnik.
Realizirano. Računalniška gruča
je bila nadgrajena s programsko
opremo, dodane pa so bile tudi
GRID tehnologije.

Delno realizirano. Pridobitev 1
projekta CRP.

Realizirano.

Realizirano.
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pripraviti strokovne podlage za
ustanovitev Instituta za turizem.
Povečati prenos znanja z objavo
strokovnih in znanstvenih
člankov ter z organizacijo in
udeležbo na znanstvenih in
strokovnih posvetih.

Vzpostaviti aktivno sodelovanje
z Univerzitetnim inkubatorjem
Primorske z namenom
spodbujanja podjetniške kulture
in razvoja podjetniških idej med
študenti, pedagoškimi delavci in
raziskovalci UP Turistice.
Prijava VŠZI v evidence ARRS.
Prijava na razpis za
sofinanciranje aplikativnih
raziskovalnih projektov.

Prijava na razpis za izbiro
projektov CRP Znanje za
varnost in mir 2004-2010.
Prijava na javni poziv
raziskovalnim organizacijam, da
prijavijo kandidate za mentorje,
ki bodo v letu 2006 in 2007
usposabljali mlade raziskovalce.

Pričakovani rezultati v letu
2006
- usposobljeni vsi sodelavci
UP Turistice za projektno
delo.
Zagon aktivnosti za
ustanovitev.
- izvedena 1 domača
znanstvena konferenca z
mednarodno udeležbo;
- udeležba na najmanj 10-ih
znanstvenih in strokovnih
posvetih doma in v tujini,
- izdaja 8 znanstvenih in
strokovnih monografij.
- podpisana pogodba z UIP
za partnersko sodelovanje;
- izvedena predstavitev UIP
za študente, pedagoge in
raziskovalce UP Turistice;
- vključitev vsaj 1
inkubiranca v UIP.
UP VŠZI
Vpis v evidenco ARRS.
Pridobitev aplikativnega
projekta.

Pridobitev CRP projekta.

Pridobitev mladega
raziskovalca.

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom.

UP ZRS
Izvedba aplikativnih
raziskav.

Pridobitev infrastrukture za
izvajanje raziskovalne
dejavnosti.

Vzpostavitev in zagon
laboratorija za molekularnogenetske raziskave.

Povečanje sodelovanja z
uporabniki znanja.

Izvedba aplikativnih
raziskav.
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Realizirano. Aktivnosti so v teku.
Delno realizirano. Izvedena sta
bila 2 strokovna posveta, izšle so
3 znanstvene monografije, od
tega ena v založbi Peter Lang.

Realizirano.

Realizirano.
Delno realizirano. Projekt ni bil
prijavljen zaradi prekinitve
sodelovanja sodelujoče institucije
tik pred oddajo projekta. Prijavljen
in odobren pa je bil temeljni
raziskovalni projekt.
Realizirano. Projekt je pridobljen
kot sodelujoča organizacija
(glavni nosilec NIB).
Realizirano. Pridobljen 1 MR za
leto 2007.

Delno realizirano. V letu 2006 je
število projektov v katerih
sodeluje gospodarstvo povečalo
za manjši odstotek kot je bilo
pričakovano.
Realizirano. V letu 2006 se je
povečalo število prostorov UP
ZRS (laboratorij v Izoli in prostori
Inštituta za dediščino
Sredozemlja). Prav tako je UP
ZRS uspel s prijavami petih
projektov v okviru Paketa 13 za
nakup raziskovalne opreme.
Realizirano. V letu 2006 se je
število projektov v katerih
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Kakovostna izvedba obstoječega
projekta ter pridobitev novih.
Nadaljevanje usposabljanja MR.

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom.

Pričakovani rezultati v letu
2006

Pozitivna evalvacije
projektov, ustrezno število
objav doma in v tujini.
- strokovno usposabljanje;
- objave znanstvenih
izsledkov.

UP PINT
Pridobitev treh novih
projektov (Banka Koper d.d.,
Luka Koper d.d., Mestna
občina Koper).

Prijava projektov CRP.

Izvedba dela raziskave.

Prijava projektov na ARRS
(aplikativni in podoktorski).

Izvedba dela raziskave.

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
sodelujejo uporabniki povečalo
(aplikativni projekti).
Realizirano. V letu 2006 so bili
vsi projekti izvedeni skladno s
projektno dokumentacijo.
Realizirano. V letu 2006 so bili
projekti mladih raziskovalcev
izvedeni skladno s pričakovanji, o
čemer priča tudi povečano število
njihovih objav v priznanih revijah.
Delno realizirano. Pogodba z
Luko Koper d.d. je pred
podpisom, nadaljujejo se
razgovori o sodelovanju z Mestno
občino Koper in Banko Koper
d.d..
Delno realizirano. UP PINT sicer
ni nosilec CRP projektov, je pa
soizvajalec na 3 projektih.
Realizirano. UP PINT je pridobil 1
aplikativni in 1 podoktorski projekt
ter je soizvajalec na 1
aplikativnem projektu. Projekti so
se pričeli izvajati 1. 1. 2007.

UP FHŠ na osnovi sporazuma z UP ZRS ohranja tesno povezavo na ravni raziskovanja, predvsem
temeljnega. UP ZRS z dobrimi referencami, razvitimi raziskovalnimi skupinami in raziskovalno
infrastrukturo nudi pomembno osnovo za znanstveni razvoj vsebin študijskih programov, ki se
predavajo in s tem preverjajo v okviru študijskih programov fakultete. Številni sodelavci so redno
zaposleni tako na fakulteti kot na institutu. Raziskovalno delo UP FHŠ tako poteka v okviru
raziskovalne dejavnosti UP ZRS.

Fakulteta sodeluje tudi z nekaterimi zunanjimi raziskovalnimi institucijami (npr. ZRC SAZU),
vseskozi pa podpira samostojno prijavljanje razvojnih projektov, s katerimi se bodo
neposredno bogatile vsebine študijskih programov in se bo krepila povezanost z
gospodarstvom, hkrati pa se bo s tem krepila vključenost fakultete v lokalni, nacionalni,
evropski in širši mednarodni prostor.
UP FM na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti v letu 2006 zaznamujejo predvsem velika
uspešnost pri prijavi raziskovalnih projektov na nacionalne razpise ARRS, povečanje števila projektov
za gospodarstvo in izvajanje različnih aktivnosti za seznanjanje zaposlenih z možnostmi vključevanja
v projekte EU.
Na razpisu projektov CRP »Znanje za varnost in mir 2006-2010« je UP FM pridobila 4 projekte, v
okviru programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« 8 projektov in 1 kot partner. Uspešna je bila
tudi na razpisu za sofinanciranje temeljnih in aplikativnih projektov. Rezultati slednjih so bili znani šele
v začetku 2007 s pričetkom financiranja 1. 1. 2007. Uspešne so bile tudi prijave na druge razpise
ARRS in s tem pridobitev sofinanciranja izdaje 3 znanstvenih monografij, sofinanciranja organizacije
dveh znanstvenih sestankov (mednarodna konferenca EIIE in MIC 2006), pridobila enega mladega
raziskovalca v letu 2006, subvencioniranja nakupa raziskovalne opreme v letu 2006 - Paket 13
(sredstva za posodobitev Računalniškega centra za management), subvencioniranja nakupa tuje
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znanstvene literature in baz podatkov v letu 2006, sofinanciranja udeležb 5 raziskovalcev na
mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji ter pridobitev sofinanciranja znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Republiko Hrvaško in Kraljevino Norveško.
Izrazito se je povečal obseg raziskovalne dejavnosti za gospodarstvo in druge uporabnike znanja.
Leta 2006 je UP FM izvajala 12 naročenih aplikativnih raziskav, preko katerih UP FM uresničuje svoj
cilj krepitve partnerstva z gospodarstvom in drugimi družbenimi dejavnostmi.
UP FM želi okrepiti sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih, predvsem projektih 7.
okvirnega programa EU, zato je v ta namen organizirala več raziskovalnih sestankov, namenjenih
raziskovalcem UP FM in jih je seznanjala z vsebinami ter možnostmi prijav na različne razpise.
Leto 2006 je zaznamovala tudi okrepitev seminarske in kongresne dejavnosti. UP FM je organizirala
odmevno konferenco MIC 06 in kar 9 strokovnih posvetov.
Glavni cilj UP TURISTICE na raziskovalno razvojnem področju v letu 2006 je bil okrepitev znanstvenoraziskovalnega in razvojno svetovalnega dela na področju turizma ter zagotovitev prenosa znanja v
gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je bilo razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem v pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, projektov CRP,
projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma.
Od načrtovane pridobitve 1 temeljnega raziskovalnega projekta in 6 ciljnih raziskovalnih projektov je
pridobljen 1 CRP projekt, ki po svoji vsebini združuje 3 načrtovane projekte. Ob upoštevanju dejstva,
da sta bila na javnem razpisu podprta le 2 ciljna raziskovalna projekta s področja turizma, so rezultati
na tem področju relativno uspešni. Neuspešno je bilo kandidiranje na razpis za temeljne raziskovalne
projekte, zato bo temu področju v prihodnjem letu namenjeno več pozornosti.
Boljši rezultati so bili na področju pridobivanja razvojnih projektov na nacionalni ravni. V letu 2006 je
uspešno zaključena priprava temeljnega strateškega dokumenta za področje turizma na nacionalni
ravni z naslovom Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 (RNUST).
Pridobljena in uspešno izvedena sta še dva druga pomembna nacionalna projekta s področja turizma
Program za vzpostavitev celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v turističnih podjetjih in Celoviti
program spodbujanja razvoja človeških virov v slovenskem turizmu za obdobje 2007-2011 naročnika
Ministrstvo za gospodarstvo. Vsi trije nacionalni projekti predstavljajo dobro izhodišče za pridobivanje
novih nacionalnih projektov ter projektov s turističnim gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
V letu 2006 je bilo v skladu z načrtom vzpostavljeno aktivno sodelovanje z Univerzitetnim
inkubatorjem Primorske, s katerim je podpisana pogodbo o partnerskem sodelovanju in izvedene 3
predstavitve UIP študentom UP Turistice. V okviru sodelovanja z UIP, ki je namenjeno predvsem
krepitvi podjetniške kulture med študenti in med sodelavci UP Turistice, je vzpostavljena tudi info
točka ter zagotovljeno mentorstvo študentom za pripravo poslovnih načrtov s področja turizma.
V skladu z načrtom je v letu 2006 potekalo aktivno sodelovanje v dveh slovenskih turističnih grozdih v Grozdu manjših hotelov Slovenije in v Kongresnem grozdu. Sodelovanje v obeh grozdih je
usmerjeno v razvoj skupnih programov izobraževanja in usposabljanja za člane kongresnih grozdov. V
skladu s tem je bilo v letu 2006 izvedeno eno usposabljanje za člane Grozda malih hotelov Slovenije
na temo razvoja poslovne ideje in pridobivanja sredstev za njihovo izvedbo. Predstavniki UP Turistice
so sodelovali pri ocenjevanju malih hotelov za pridobivanje specializacij. S Kongresnim grozdom so
pripravljena izhodišča za izvedbo posebnega izobraževalnega modula za kongresno dejavnost.
Aktivno je bilo tudi sodelovanje UP Turistice z UP ZRS tako pri izvedbi čezmejnega projekta s Hrvaško
(Interrreg IIIA) Srce Istre kot na projektu CRP, ki ga izvaja UP Turistica.
Intenziviranje razvojno raziskovalnega dela je namenjeno jasnemu pozicioniranju UP Turistice kot
pomembne izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in razvojno svetovalne ustanove na področju
turizma v Sloveniji in v širši regiji. S tega vidika sta pomembna tudi dva projekta, prijavljena v letu
2006, in sicer: Banka turističnih idej Slovenije in TIP 2007 – sejem doživetij 2007. Slednji bo obsegal
organizacijo vrste okroglih miz, seminarjev in delavnic, s čimer bo pokrita organizacija mednarodne
znanstvene konference, ki je bila načrtovana v letu 2006.
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Za učinkovit razvoj in delo na raziskovalno razvojnem področju je bila v letu 2006 pomembna tudi
vzpostavitev modela organiziranosti projektnega dela na UP Turistici, podprtega s sodobno
informacijsko tehnologijo, ki predstavlja podlago za sistematično in učinkovito izvajanje pridobljenih
projektov. V tem okviru so bile v letu 2006 začete aktivnosti za ustanovitev posebnega Znanstveno
raziskovalnega središča za turizem, ki bo skrbel za vodenje, organizacijo, koordinacijo in izvajanje
znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov.
S ciljem povečanja prenosa znanja z objavo strokovnih in znanstvenih člankov ter organizacijo in
udeležbo na znanstvenih in strokovnih posvetih so sodelavci UP Turistice tudi v letu 2006 aktivno
sodelovali na znanstvenih in strokovnih posvetih doma in v tujini. V letu 2006 je bila v založbi Peter
Lang izdana tudi 1 znanstvena monografija z naslovom Destination Management, ki jo je pripravila
skupina sodelavcev UP Turistice.
UP ZRS stremi k znanstveni odličnosti in primerljivosti z mednarodnimi znanstvenimi tokovi. Kot
osrednji znanstveno-raziskovalni zavod Univerze na Primorskem je s svojim kadrom in kakovostnim
delom tudi v preteklem letu dosegel zastavljene cilje na znanstveno-raziskovalnem, strokovnem in
izobraževalnem področju ter s prehodom raziskovalcev v pedagoško sfero dopolnjeval potrebe ostalih
članic univerze.
V letu 2006 je UP ZRS sledil svojim zastavljenim ciljem in jih realiziral. Poseben poudarek je bil
namenjen nadaljevanju razvoja naravoslovja tako z delom na raziskovalnih projektih kot s
sodelovanjem pri oblikovanju novih študijskih programov nove Fakultete za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije UP. UP ZRS je sredstva za svoje delovanje je pridobil z uspešno izvedbo
nacionalnih in mednarodnih projektov, zlasti ARRS in EU, ter s podporo lokalnih skupnosti.
UP ZRS je v letu 2006 uspešno kandidiral na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in
splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in
aplikativnih) raziskovalnih projektov ter na razpise projektov CRP in pridobil nove mlade raziskovalce,
Na področju mednarodnih raziskav je pridobil nove projekte bilateralnega znanstveno tehnološkega
sodelovanja, se vključeval v mednarodno visokošolsko in čezmejno sodelovanje, sodelovanje v 6.
okvirnem programu ter v pripravah na 7. okvirni program EU. Raziskovalci so aktivno sodelovali tudi
na mednarodnih znanstvenih sestankih in konferencah izven instituta.
UP ZRS je uspešno organiziral tudi vse načrtovane mednarodne znanstvene sestanke, izdal planirane
monografije ter znanstvene periodične publikacije, ki so mednarodno uveljavljene in uvrščene v
indeksacijske centre.
Uspešno je bilo tudi sodelovanje z vsemi tremi obalnimi občinami - Mestno občino Koper, Občino Izola
in Občino Piran. Plod uspešnega sodelovanja je pomembna izdaja Faksimil in spremne študije Statuta
piranskega komuna iz leta 1365, Faksimil in spremne študije Statuta piranskega komuna iz leta 1384
ter Transkripcije Statuta izolskega komuna od 14. do 18. stoletja. UP ZRS posveča posebno
pozornost projektom na področju regionalnega razvoja, tako je z Regionalnim razvojnim centrom
Koper sodeloval pri pripravi Regionalnega razvojnega programa 2007-2013.
Na celovito uspešnost pa poleg znanstveno-raziskovalnega dela na inštitutih vpliva tudi uspešno delo
infrastrukturnih enot v okviru UP ZRS - Euro Info Centra, Založbe Annales, knjižnice, Informacijskega
centra, Javnomnenjskega centra in Laboratorija za fizikalne in kemijske analize, ki izpolnjujejo
strategijo sledenja potrebam naročnika s ciljem povečanja zadovoljstva, krepitve položaja na trgu,
nenehnega izboljševanja kakovosti storitev, zahtevnejših nalog, večanja prepoznavnosti, oblikovanja
tržno zanimivih produktov, inovativnosti in konstantnega finančnega priliva.
UP PINT ima kljub povečanemu številu zaposlenih v letu 2006 še vedno skromen obseg zaposlitev v
FTE, kar ne omogoča prijavo projektov in izvedbo začrtanih raziskav za potrebe gospodarstva.
Pomemben del raziskovalne dejavnosti predstavlja projekt analize kakovosti zraka in vplivov
dejavnosti Luke Koper d. d. na kakovost okolja. Za potrebe teh raziskav je UP PINT uspešno
kandidiral na razpis za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme - Paket 13.
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Tabela: Kazalniki patentov, blagovnih znamk, inovacij
in projektov z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja.
Načrt za leto
Realizacija
Kazalnik
2006
2006
Število prijavljenih patentov
2
/
Število prijavljenih blagovnih
1
/
znamk
Število inovacij
2
/
Število projektov v katerih sodeluje 23
26
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje 34
29
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so dolgi vsaj eno leto
Pojasnilo k tabeli:
Na ravni Univerze je bila v sodelovanju z Luko Koper, d.d. na javni razpis za izbiro projektov Ciljnega
raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« načrtovana prijava treh (3)
raziskovalnih projektov daljših od enega leta. Prijava je bila neuspešna.
UP FHŠ je za leto 2006 načrtovala izvajanje 3 projektov krajših od enega leta ter 1 projekt dolg vsaj
eno leto v sodelovanju z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Realizirala je 2 projekta krajša od
enega leta v sodelovanju z Mestno občino Koper.
UP FM je za leto 2006 načrtovala izvajanje 2 projektov krajših od enega leta ter 5 projektov dolgih vsaj
eno leto. Realizirala je 7 projektov krajših od enega leta ter 4 projekte dolge vsaj eno leto.
UP PEF je presegla načrtovano število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so dolgi vsaj eno leto in tako pridobila 10 projektov. Ostali kazalniki so enaki planiranim.
UP TURISTICA je za leto 2006 načrtovala izvajanje 6 projektov krajših od enega leta ter 7 projektov
dolgih vsaj eno leto. Realizirala je 3 projekte krajše od enega leta.
UP ZRS je za leto 2006 načrtovalo izvajanje 12 projektov krajših od enega leta ter 11 projektov dolgih
vsaj eno leto, 2 prijavljena patenta, 1 prijavljeno blagovno znamko in 1 inovacijo. V teh postavkah
program dela ni bil realiziran, ker zaradi narave dela UP ZRS v letu 2006 ni bilo zahtev po prijavah
pravic intelektualne lastnine. Ne glede na navedeno se ocenjuje, da neizvršitev tega dela programa
nikakor ne vpliva negativno na oceno dela UP ZRS. V letu 2006 je bilo tako realiziranih 13 projektov
krajših od enega leta ter 12 projektov dolgih vsaj eno leto.
UP PINT je za leto 2006 načrtoval izvajanje 3 projektov krajših od enega leta ter 3 projektov dolgih
vsaj eno leto ter vse realiziral.

5.3

Umetniška dejavnost

Dejavnosti Univerze na Primorskem na področju umetnosti so bile skladno s planom (v letu 2006)
omejene na posamezne dogodke oziroma prireditve. Univerza se je preko sodelovanja z nosilci in
izvajalci kulturne in umetniških dejavnosti in študenti vključila v načrtno vzpodbujanje kulturnega in
umetniškega delovanja v lokalnem okolju. Med temi naj ob že tradicionalnem sodelovanju z
Gledališčem Koper izpostavimo tretji Sredozemski kongres estetike, ki ga je Univerza na Primorskem
soorganizirala skupaj s Slovenskim društvom za estetiko. Vzporedno s kongresom je potekal
spremljevalni kulturni program s prireditvami na področju fotografske umetnosti in arhitekture,
gledališča in etno glasbe.
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Zgledno je bilo tudi sodelovanje s Študentskim akademskim pevskim zborom, ki od leta 2004 deluje v
okviru Študentske organizacije Univerze na Primorskem in združuje približno 40 študentk in študentov.
Zbor pri izvedbi vokalno - instrumentalnih projektov sodeluje s komornim orkestrom Glasbene šole in
umetniške gimnazije Koper »Vladimir Lovec«. V letu 2006 je redno nastopal na številnih prireditvah in
slovesnostih Univerze na Primorskem in njenih članic in prejel zlati plaketi za doseženi prvi mesti v
kategoriji mešanih mladinskih zborov in v konkurenci ženskih pevskih zborov na mednarodnem
tekmovanju v grški Prevezi.
Aktivnosti posameznih članic so opisane v poglavju izobraževanje in druge dejavnosti.

5.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Zagotovitev vseh potrebnih
pogojev za mednarodne in
notranje izmenjave učiteljev in
študentov

Pričakovani rezultati v letu
2006
PROGRAMI MOBILNOSTI
REKTORAT
priprava navodil za
izvajanje mobilnosti
študentov in učiteljev

organizacija in izvedba
tečaja slovenskega jezika za
gostujoče študente - izvedba
90 urnega intenzivnega
tečaja 2x letno

izdelava informativne
brošure in spletnih strani za
tuje študente

Vključitev večjega števila članic
UP v CEEPUS
Omogočanje praktičnega
usposabljanja študentov v tujini

priprava informacijske
podpore za vodenje
izmenjav
vključitev vsaj treh članic UP
v program CEEPUS
prijava projekta mobilnosti v
okviru programa Leonardo
da Vinci
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

ni realizirano:
naloga ni bila realizirana zaradi
prednosti drugih zadolžitev in
pomanjkanja kadra; realizacija
naloge bo izvedena v začetku leta
2007
realizirano:
organizirali smo dva 60-urna
tečaja slovenskega jezika za
gostujoče tuje študente na UP,
saj se je to – glede na trajanje
študijskih izmenjav tujih študentov
in glede na njihove urnike –
izkazalo za primernejše v
primerjavi z načrtovanima dvema
90-urnima tečajema
realizirano:
posebna informativna brošura za
tuje študente ni bila izdelana, ker
smo v letu 2006 pripravili novo
predstavitveno brošuro UP v več
jezikih, spletne strani pa so bile
pripravljene in vsebinsko
usklajene s SIZ in VPIS, vendar
zaradi celostne prenove spletnih
strani UP še niso bile objavljene
ni realizirano:
zaradi drugih prednostnih nalog
realizirano:
v program CEEPUS so se
vključile tri članice UP
Realizirano:
uspešno smo prijavili projekt
mobilnosti v okviru programa
Leonardo da Vinci in 10
študentov UP je opravilo
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Spodbujanje mobilnosti
raziskovalcev

Širitev bolonjskih študijskih
programov na Univerzi Megatrend
Beograd

Povečati mednarodno mobilnost
študentov

Povečati mednarodno mobilnost
študentov na področju delovne
prakse

Pričakovani rezultati v letu
2006
Aktivnosti promocije in
informiranja v okviru
programa ERA MORE z
namenom povečanja števila
mobilnih raziskovalcev iz in
na UP
izmenjava dobre prakse in
priprava osnutka mobilnosti
in skupnih študijskih
programov

UP FHŠ
- 15 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 10 tujih
študentov opravi del
študijskih obveznosti na naši
fakulteti
- izmenjava 5 študentov v
okviru programa CEEPUS
(na področju kulturne
antropologije Borders and
borderlines in cultural
anthropology in the
university education)
5 študentov bo opravilo
obvezno študijsko prakso na
partnerski instituciji v tujini

Izboljšati kakovost študija

izmenjava 5 učiteljev v
okviru programa Erasmus

Povečati število mednarodnih
sporazumov s sorodnimi
institucijami v tujini

podpis dvostranskih
sporazumov z univerzami v
l. 05 06
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
praktično usposabljanje v tujini
Realizirano:
izpeljali smo 3 načrtovane
promocije programa ERA MORE
in dosegli povišan interes pri
raziskovalcih za mobilnost
delno realizirano:
Predstavnike Univerze Megatrend
Beograd smo sprejeli na
delovnem sestanku in jim
posredovali naše izkušnje pri
prenovi programov v skladu z
bolonjskimi smernicami; glede na
to, da oni še niso zaključili
prenove študijskih programov, ni
bilo realnih možnosti za pripravo
skupnih študijskih programov, saj
so bili naši in njihovi programi
premalo primerljivi; smo pa
uspešno izvedli izmenjavo
skupine študentov.
realizirano:
- 14 študentov opravlja del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 11 tujih
študentov opravi del študijskih
obveznosti na naši fakulteti
- vključitev v mrežo in izmenjava
študentov v okviru programa
CEEPUS izvedena (slovenski
študentje se sicer niso udeležili te
izmenjave, sta pa na fakulteti
gostovala 2 tuja študenta)
ni realizirano:
načrtovano zaradi romunskih
partnerjev ni bilo realizirano, saj
so zavrnili naše študente, načrt
bomo prenesli in poskusili
uresničiti v letu 2007
delno realizirano:
na izmenjavo so odšli trije
visokošolski učitelji, za leto
2006/2007 pa je na podlagi
zanimanja profesorjev
načrtovanih 6 izmenjav
realizirano:
sklenjene so bile nove pogodbe v
okviru programa Socrates /
Erasmus, in sicer na Finskem
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Povečati mednarodno mobilnost
študentov

Povečati mednarodno mobilnost
učiteljev

Nadaljevanje mednarodne
izmenjave raziskovalcev

Sodelovanje tujih visokošolskih
učiteljev pri doktorskem programu
UP FM

Povečati mednarodno mobilnost
študentov.

Pričakovani rezultati v letu
2006

UP FM
vključitev v program
izmenjav v okviru programa
CEEPUS: 5 študentov UP
FM opravi del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 10 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na UP FM
vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Erasmus: izmenjava 10
učiteljev v okviru programa
Erasmus
izmenjava dveh
raziskovalcev

povečati internacionalizacijo
doktorskega študijskega
programa, vključitev 2-3 tujih
visokošolskih učiteljev v
doktorski program.

UP PEF
povečanje števila izmenjav v
programu Erasmus: 10
študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 5 tujih
študentov opravi del
študijskih obveznosti na UP
PEF

5 študentov se izmenja v
okviru programa Ceepus
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
(Turku), v Islandiji (University of
education), na Poljskem
(Katowice), v Italiji (Benetke),
Češkem (Praga)
delno realizirano:
1 študentka FM je odšla v tujino,
5 študentov je prišlo na UP FM. V
okviru mreže dobili manjše število
mest od načrtovanih, zato
objektivno nismo dosegli
načrtovanega števila.
realizirano:
na mobilnost je odšlo 12 učiteljev
UP FM. Pokazal se je večji
interes učiteljev.
delno realizirano:
Samo en raziskovalec se je
dvakrat udeležil izmenjave.
Razlog: program mobilnosti
raziskovalcev s Hrvaško in
kraljevino Norveško je bil odobren
šele decembra 2006.
delno realizirano:
Fullbrightov štipendist je izvedel
predavanje za podiplomske
študente. Tujci so tudi izvedli
večje število predavanj za
podiplomske študente v okviru
Poletne šole.
delno realizirano:
Do delne realizacije pri cilju
povečanja mednarodne
mobilnosti študentov je v letu
2006 prišlo zaradi premajhne
zainteresiranosti študentov za
mednarodno mobilnost. Vzroki so
predvsem v visokih stroških
bivanja v tujini ob nizkih Erasmus
štipendijah na strani študentov
UP PEF, pri tujih študentih pa
lahko sklepamo, da se za
opravljanje študijskih obveznosti
na UP PEF ne zanimajo med
drugim zaradi pomanjkanja
promocijskega gradiva UP PEF v
angleškem jeziku.
delno realizirano:
velja isto kot zgoraj
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006
izmenjava 3 študentov na
podlagi
bilateralnega
sporazuma z Univerzo v
Trstu
povečanje števila izmenjav
učiteljev
v
programu
Erasmus:
izmenjava
7
učiteljev v okviru programa
Erasmus.

Izboljšati kakovost študija

Povečati mednarodno mobilnost
študentov in
visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev

Uvedba tutorstva za spremljanje
tujih študentov na izmenjavi

sklenitev novih sporazumov
(University Matej Bel –
Slovaška; University of
Surrey Roehampton, UK;
Syodansk Universitet,
Danska; Universitet
Stockholm, Švedska).

UP TURISTICA
nadaljevanje izvajanja
programa Easmus:
5 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 3 tuji
študentje opravijo del
študijskih obveznosti na naši
šoli
nadaljevanje izvajanja
programa Easmus:
izmenjava 3 učiteljev v
okviru programa Erasmus
Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Arion: 1 visokošolski učitelj
se izmenja v okviru
programa
Ureditev izobraževanja
strokovnih sodelavcev v
tujini: 2 strokovna sodelavca
se bosta izobraževala v tujini
izbran tutor
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
ni realizirano:
Napovedana
izmenjava
treh
študentov z Univerzo v Trstu ni
bila realizirana zaradi odpovedi
izmenjave s strani študentov.
delno realizirano:
Delna
realizacija
izmenjave
učiteljev v okviru programa
Erasmus (izmenjavo so opravili 4
učitelji) je posledica časovne
stiske
učiteljev,
ki
zaradi
neodložljivih
obveznosti
v
napovedanih terminih niso mogli
opraviti izmenjave.
delno realizirano:
Za povečanje mednarodne
mobilnosti študentov in
izboljšanje kakovosti študija smo
sklenili nove bilateralne
sporazume z: University Matej
Bel, Pedagogic Faculty –
Slovaška, Pädagogische
Akademie der Erzdiözese Wien,
University of London, Institute of
Education, z ostalimi
napovedanimi institucijami ni
prišlo do dogovora.
realizirano

ni realizirano:
Dva učitelja nista mogla časovno
uskladiti svojih urnikov s kolegi na
partnerskih univerzi Kalmar, tretji
je nujno odšel v ZDA.
realizirano

ni realizirano:
kadrovske spremembe in
pomanjkanje finančnih sredstev
realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Povečati mednarodno mobilnost
mladih doktorandov

Pričakovani rezultati v letu
2006
UP ZRS
doktorand se bo
raziskovalno usposabljal v
evropski organizaciji
mlada raziskovalka se bo
raziskovalno usposabljala v
evropski organizaciji

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
vključitev v program Marie Curie
realizirano:
vključitev v program Leonardo da
Vinci

EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
REKTORAT
Razvoj skupnega podiplomskega
- organizacija in izvedba
realizirano:
študijskega programa morske
koordinacijskih sestankov s
podpisan je bil sporazum o
biologije na podlagi bilateralnega
partnerji – usklajevanje
sodelovanju pri skupnem
sporazuma z Univerzo v Trstu
vsebin in elementov
študijskem programu
izvajanja skupnega
(konzorcialna pogodba), izvedene
študijskega progama,
so bile vse načrtovane
- podpis pogodbe o pripravi
koordinacijske aktivnosti in
in izvajanju programa med
usklajevalni sestanki; Senat UP je
partnerji (konzorcialna
dne 13.12.2006 sprejel skupni
pogodba),
magistrski študijski program 2.
stopnje Morska biologija in
- podpis sporazuma o
sodelovanju.
program smo dne 27.12.2006
posredovali v soglasje Svetu RS
za visoko šolstvo
Sodelovanje v projektu
priprava vsebine projekta:
ni realizirano:
»La Biblioteca dei sapori in Carnia - inventarizacija zelišč,
Italijanski partnerji s prijavo
e in Istria« z Associazione La
- promocija tipičnih
projekta niso bili uspešni, so pa
biblioteca dei sapori iz Italije
proizvodov slovenske Istre in kasneje pridobili nekaj sredstev
Furlanije-Julijske krajine,
na regionalni ravni za izvedbo
- priprava trijezičnega
projekta. Odobrena sredstva so
slovarja;
zelo okrnjena, zato so se naloge
in zagotovitev potrebnih
UP v dogovoru z italijanskimi
finančnih sredstev
partnerji spremenile, prav tako se
je podaljšal časovni okvir projekta
oz. njegove realizacije. Glede na
to, bomo zastavljene naloge
lahko realizirali v letu 2007,
seveda le v kolikor nam bodo
partnerji – nosilci projekta
namenili dogovorjena finančna
sredstva.
Priprava e-študijskega programa
priprava osnutka skupnega
ni realizirano:
s področja turizma v sodelovanju
študijskega programa
partnerji niso bili uspešni pri
z Univerzo v Macerati (Italija) in
prijavi projekta
Ulambator (Mongolija)
UP FHŠ
Razvoj modula »Evropske
- udeležba najmanj 30
realizirano:
študije« v okviru projekta Jean
študentov na predavanjih in
- udeležba 23 študentov na
Monnet
okroglih mizah iz
predavanjih v okviru
navedenega področja
modula«Jean Monnet« in na
- udeležba 8 študentov
okroglih mizah;
drugih članic UP na
- udeležba 20 študentov iz drugih
predavanjih in okroglih
zavodov ter raznih predstavnikov
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Izmenjava izkušenj ter
vzpostavljanje mednarodnih
partnerstev za projekte v sklopu
EU (Leonardo da Vinci)
INFO - Individuazione del modelo
di formazione in aree
plurilinguistiche,
Socrates/Comenius
Subcultura(e) e lingua dei giovani
– un misterioso mondo per gli
adulti. Un Confronto interculturale,
Socrates/Comenius
Učni moduli za jezike kot most k
medkulturnemu sporazumevanju
in razumevanju (Language as a
Bridge to Intercultural
Communication & Understanding:
Teaching Module, LABICUM),
Leonardo da Vinci

Priprava skupnih magistrskih
programov po »Bolonji«

Raziskava v okviru projekta
Quality Measurement in Higher
Education (Leonardo da Vinci)

Mednarodna poletna šola

Pričakovani rezultati v letu
2006
mizah iz navedenega
področja

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
gospodarstva ter negospodarstva

sporazum med univerzama
(University of Glasgow)

ni realizirano:
prijava na razpis ni bila uspešna

izmenjava 2 učiteljev

realizirano

izmenjava 2 učiteljev

ni realizirano:
projekt ni bil odobren s strani EU

- mobilnost Proteus,
- vključevanje modulov v
študijske programe
(italijanistika, slovenistika,
tečaji CJMK),
- natis učbenikov,
- virtualna baza modulov,
- izid monografije
UP FM
Joint Master Degree in
European Governance:
Economic and Competition
Law - priprava predmetov v
skladu z Bolonjsko
deklaracijo.
izdelava kriterijev
spremljanja kakovosti v
visokem šolstvu - določitev
ustreznih kriterijev v skladu z
mednarodnimi zahtevami,
- izvedba delavnice v Kopru
izvedba poletne šole 2006 z
udeležbo najmanj 30
udeležencev iz tujine in 10 iz
Slovenije

delno realizirano:
projekt je v fazi izvajanja.

Sodelovanje v projektu Corporate
Sponsorship v programu
Socrates/Erasmus IP

5 študentov FM opravi 14dnevno izobraževanje v
Parizu, 1 učitelj izvede
predavanje mednarodni
skupini študentov v Parizu

Sodelovanje v projektu Research
and Mentoring
in Theory and Practice.

izvedba 2 dvodnevnih
delavnic učiteljev iz Anglije.

UP PEF
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ni realizirano:
Nosilec projekta - Univerza v
Vidmu v letu 2006 ni nadaljevala
z zastavljenim načrtom, zato
zadane naloge niso bile izvedene.
delno realizirano:
- delavnica v Kopru je bila zelo
uspešno izvedena,
- raziskava poteka skladno z
vsemi začrtanimi aktivnostmi.
realizirano:
Poletna šola je bila uspešno
zaključena, udeležilo se je 47
študentov iz tujine in 4 udeleženci
iz Slovenije.
realizirano:
Projekt se je izvedel po
zastavljenih ciljih, 5 študentov FM
je opravilo izobraževanje v
Parizu, 1 učitelj je izvedel
predavanja.
realizirano:
Delavnici sta bili izvedeni po
načrtu, ena februarja in druga
septembra.
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Nadaljevanje izvajanja projekta
Comenius
Nadaljevanje sodelovanja v
projektu CEEPUS II

Nadaljevanje projekta Partnerstvo
fakultet in šol v primeru razpisa.

Prijava na projekte
vseživljenjsko učenje.

Phare

–

Razvoj skupnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov s področja turizma z
Univerzami v Banja Luki, Tuzli,
Prištini, Skopju, Podgorici, Splitu,
Moskvi, Alma Ati, Sofiji, St.
Thomas Miami
Povečanje sodelovanja s tujimi
visokošolskimi ustanovami s
področja turizma
Vzpostaviti sodelovanje z
visokošolskimi ustanovami s
področja turizma v državah
srednje in vzhodne Evrope in
aktivna vključitev v Evromediteranske pobude

Pričakovani rezultati v letu
2006
tiskanje didaktičnih gradiv in
znanstvene monografije
- sodelovanje na
mednarodnih delavnicah,
- vključitev študentov
študijske smeri MA-RA v
izmenjavo,
- ureditev statusa izmenjave
s 3 na 10 mesecev
- priprava razpisne
dokumentacije,
- evidenca partnerjev,
- zasnova vsebine
raziskovanja,
- potek pilotske študije
pridobitev razpisa – dogovor
o partnerskem delu in
nalogah

UP TURISTICA
podpis pogodbe o izvajanju
vsaj 1 programa med
partnerji (konzorcijska
pogodba)

vzpostavljeni stiki z najmanj
2 visokošolskima
ustanovama – obiski naših
visokošolskih učiteljev
- vzpostavljeni stiki z
najmanj 2 visokošolskima
ustanovama – obiski naših
visokošolskih učiteljev,
- pridobitev 1 skupnega
projekta

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano
realizirano

realizirano

delno realizirano:
Prijava na projekte Phare –
vseživljenjsko učenje je bila
izvedena, vendar na razpisu
nismo bili uspešni.
delno realizirano:
v teku

realizirano

delno realizirano:
v teku

EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA DELA
REKTORAT UP
Vzpostavitev podporne službe za
- vzpostavitev podporne
delno realizirano:
prijavo in izvedbo znanstvenoslužbe,
Zaradi pomanjkanja finančnih
raziskovalnih projektov
- izboljšanje informiranja
sredstev ni bilo moč vzpostaviti
univerzitetne podporne službe za
članic UP o razpisih
raziskovalnih projektov,
prijavo in izvedbo znanstveno- koordinacija pri prijavljanju
raziskovalnih projektov.
raziskovalnih projektov
Z dobrim sodelovanjem z
univerzitetno službo za
znanstveno-raziskovalno in
razvojno dejavnost pa smo uspeli
izboljšati informiranje članic UP o
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006

Vključevanje v evropske
raziskovalne programe in projekte

- iskanje partnerjev,
- usklajevanje elementov
sodelovanja,
- priprava vsebin za prijavo
projektov v okviru 7. OP EU

Vodenje in izvajanje mednarodnih
projektov

- priprava vsebin za prijavo
oz. sodelovanje na novih
projektih v okviru 6. OP s
posebno pozornostjo na
oblikovanju
meduniverzitetne mreže v
JV Evropi,
- prijava oz. sodelovanje pri
prijavi novih projektov v
okviru 6. OP
- zaključek projekta Interreg
IIIA Euroregion Identity,
- zaključek projekta
Matriosca-aap,
- nadaljevanje sodelovanja
na projektu Interreg IIIA
Euroregion magazine
UP FHŠ
organizacija mednarodnega
znanstvenega posveta z vsaj
50 udeleženci
organizacija delavnice z vsaj
30 udeleženci
- izmenjava učiteljev v okviru
projekta »Soočenje in dialog
slovenske in ruske
humanistike na področju
sodobnih jezikoslovnih
slavističnih raziskav«,
- izmenjava raziskovalnih
izkušenj,
- publiciranje,
- gostujoči profesorji,
- potencialni mednarodni
projekti
- udeležba na delavnicah v
okviru mreže "The European
Roma : Theorising

Vodenje in izvajanje tekočih
mednarodnih projektov

Vključitev v 7. Okvirni program
Evropske unije
Strep v okviru 7. Okvirnega
programa Evropske unije
Sodelovanje univerz in
poglabljanje snovi

Oblikovanje mreže "The
European Roma : Theorising
Marginality, Resistance and
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
razpisih raziskovalnih projektov.
Izboljšanje koordinacije pri
prijavljanju raziskovalnih
projektov pa je spet povezano z
vzpostavitvijo podporne službe,
za kar žal nismo imeli dovolj
sredstev.
realizirano:
uspešno smo vzdrževali že
obstoječe odnose s partnerji in
navezovali nove stike ter se
dogovarjali o možnostih
sodelovanja pri pripravi novih
projektov v okviru 7. OP
ni realizirano:
pomanjkanje kadra in sredstev

realizirano:
- zaključek projekta Interreg IIIA
Euroregion Identity,
- uspešna izvedba in zaključek
projekta Matriosca,
- sodelovanje pri projektu Interreg
IIIA Euroregion Magazine
realizirano (v sodelovanju z UP
ZRS)
realizirano (v sodelovanju z UP
ZRS)
realizirano:
- podpis medfakultetnih
sporazumov,
- izmenjava in gostovanje
profesorjev

delno realizirano:
oblikovanje mreže še ni izvedeno,
izvedena je le vsakoletna

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Integration, organizatorja
University of St. Andrews VB ter
EHESS Pariz

Prijava štirih projektov
6. OP

Pričakovani rezultati v letu
2006
Marginality, Resistance and
Integration ( v sodelovanju s
CNRS Pariz in British
Academy),
- izmenjava raziskovalnih
izkušenj,
- publiciranje,
- gostujoči profesorji,
potencialni mednarodni
projekti
UP FM
odobritev vsaj enega
projekta

Priprava dveh projektov 7. OP

sodelovanje pri prijavi dveh
projektov

Izvedba treh projektov Phare

zaključek projekta

Sodelovanje v mednarodnih
projektih COMENIUS, strukturni
skladi EU, CBS
Sodelovanje v čezmejnih projektih
Interreg

Prijava na ostale razpise
mednarodnih projektov

Povečati mednarodno znanstveno
sodelovanje

Povečati mednarodno

UP PEF
predstavitev
delnih
rezultatov projekta,
- izvedba raziskav po načrtu
začetek izvajanja projekta
»Informacijski
sistemi
o
stanju morskega okolja«,
odobritev
prijavljenih
mednarodnih projektov
pogodbe o sodelovanju s
tujimi raziskovalnimi
institucijami

UP TURISTICA
- zaključen 1 projekt
mednarodnega
znanstvenega sodelovanja s
Hrvaško,
- pripravljen nov
multilateralni projekt,
- zagon projekta
- zagon projekta VIRBUS,
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
udeležba profesorice na
delavnicah; v letu 2006 je
delavnica odpadla in je
prenesena na marec 2007

ni realizirano:
Odstotek odobrenih projektov EU
je zelo majhen. Žal ni bil odobren
noben projekt.
delno realizirano:
UP FM je sodelovala pri pripravi
prijave enega projekta.
realizirano:
Uspešno smo zaključili vse tri
Phare projekte.
realizirano

realizirano

delno realizirano:
sklenjene so bile pogodbe o
sodelovanju s finsko Haago
Institute Polytechnic (Helsinki) s
katero sodelujemo pri LdV
projektu »VIRBUS«, in z
italijanskim Consorzio ICoN
Italian Culture on the Net, s
katerim sodelujemo pri projektu
Socrates Lingua II – »FlaChi Foreign Languages for Children Corso di lingua multimodale per
bambini«.
realizirano

realizirano

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
sodelovanje z vključevanjem v
mednarodne interdisciplinarne in
turistične projekte

Prijava UP VŠZI skupaj z
italijanskimi,
avstrijskimi
in
slovenskimi partnerji na razpis
EU-Public Health s projektom
»Health care european continuity
network«..

Pričakovani rezultati v letu
2006
- zagon treh projektov
Interreg,
- pridobitev dveh novih
projektov Interreg, v katerih
bo UP Turistica partner
UP VŠZI
pridobitev projekta

Projekt Interreg 3A Slovenija Hrvaška

UP ZRS
- delo na inštitutu,
- pridobljena znanja,
- vzpostavitev dolgoročnega
sodelovanja,
- znanstvene objave
vključitev v 7. OP in
organizacija mednarodnega
znanstvenega posveta
delo na projektu in
organizacija treh delavnic

Strep v okviru 7. OP Evropske
unije

vključenost v projekt in
organizacija delavnice

Pričetek izvajanja projekta – delo
na Inštitutu za botaniko Univerze
na Dunaju na podlagi štipendije
M. Curie
7. Okvirni program Evropske unije

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

ni realizirano:
Žal prijava ni uspela, predvsem,
kot je bilo zapisano v recenziji,
zaradi preobširno zastavljenega
programa. Pogovori o
nadaljevanju projekta oz.
reorganizaciji še potekajo.
delno realizirano:
delo na Inštitutu za botaniko
Univerze na Dunaju

realizirano:
vključenost več raziskovalcev v 7.
OP
realizirano:
vključenost več raziskovalcev v
projekte Interreg 3A Slovenija Hrvaška
realizirano:
vključenost raziskovalcev v
projekt Strep 7. OP

SODELOVANJE NA PODLAGI BILATERALNIH SPORAZUMOV
REKTORAT
Povečati število meduniverzitetnih priprava in podpis
realizirano:
bilateralnih sporazumov s tujimi
sporazumov o sodelovanju z Z nekaterimi univerzami, s
univerzami
naslednjimi univerzami:
katerimi smo v letu 2006
- Reka, HR,
načrtovali podpis sporazuma o
- Zagreb, HR,
sodelovanju, le-ta ni bil sklenjen;
- Karlova v Praze, CZ,
so pa bili sklenjeni sporazumi o
- Beograd, SČG,
sodelovanju s številnimi drugimi
- Skopje, MKD,
tujimi univerzami, saj se je
- Tuzla, BIH,
izkazalo, da je to v interesu tako
- Macerata, IT,
UP kot nove partnerske univerze,
- Ferrara, IT,
in sicer je UP v letu 2006
- Haifa, Izrael
podpisala sporazume o
sodelovanju z naslednjimi
univerzami (9):
- Univerza v Macerati, Italija,
- Univerza v Zenici, BIH,
- Univerza v Tuzli, BIH,
- Univerza Lungwha, Tajvan,
Kitajska,
- Univerza Shu-Te, Tajvan,
Kitajska,
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Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Sodelovanje na podlagi
bilateralnih sporazumov

Organizacija Poletne šole UP
FHŠ

Pospeševanje medkulturnih stikov
in medsebojnega spoznavanja
študentov ter intenziviranje znanja
jezikov sosednjih narodov v
alpsko-jadranskem prostoru

Poglabljanje sodelovanja,
raziskovanje, vzpostavljanje

Pričakovani rezultati v letu
2006

uskladitev vsebin
sodelovanja - priprava
skupnih programov z
univerzami:
- Zadar, HR,
- Sarajevo, BIH,
- Beograd Megatrend, SČG,
- Bielsko-Biala, PL,
- in z novimi partnerskimi
univerzami
- sodelovanje z Univerzo v
Celovcu pri organizaciji in
izvedbi poletne šole Bovec –
udeležba študentov UP na
poletnih šolah in sodelovanje
učiteljev pri izvedbi
programov,
- sodelovanje pri razvoju
skupnega podiplomskega
programa z Univerzo v
Vidmu,
- sodelovanje pri razvoju
skupnega podiplomskega
programa z Univerzo v
Trstu,
- izmenjave študentov in
učiteljev
UP FHŠ
- priprava in izvedba Poletne
šole UP FHŠ
- kreditno ovrednotiti
program Poletne šole UP
FHŠ,
- udeležba najmanj 30
študentov, od tega najmanj
10 s partnerskih univerz
- udeležba 4 študentov UP
FHŠ na Poletni šoli Bovec
- pridobitev novih izkušenj in
znanj

aktivno sodelovanje s
predstavniki univerz, skupno
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
- Univerza na Reki, Hrvaška,
- Univerza National Kaohsiung,
Tajvan, Kitajska,
- Univerza Kun Shan, Tajvan,
Kitajska,
- Univerza St. Thomas, ZDA.
realizirano:
pripravili smo programe
sodelovanja, v katerih smo
konkretneje opredelili področja in
oblike sodelovanja z novimi
partnerskimi univerzami

realizirano:
- UP je z Alpsko-jadransko
univerzo iz Celovca in z drugimi
partnerskimi univerzami
sodelovala na projektu Poletna
šola Bovec,
- priprava skupnega
podiplomskega programa z
Univerzo v Vidmu se ni izvedla
zaradi pomanjkanja sredstev in
kadrov,
- z Univerzo v Trstu je UP
uspešno sodelovala pri pripravi
prvega skupnega študijskega
programa,
- uspešno smo izpeljali
načrtovane izmenjave študentov
in učiteljev
realizirano:
prva poletna šola META
humanistika je bila uspešno
izvedena v času od 10. do 23. 7.
2006,
na podlagi izkušenj se že
pripravlja nov projekt Poletne šole
META humanistika za leto 2007
ni realizirano:
študenti se poletne šole niso
udeležili, saj je v istem času
potekala prva poletna šola META
humanistika; intenzivnejše
sodelovanje je zato preloženo na
leto 2007
realizirano:
stiki na podlagi bilateralnih

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
kontaktov s predstavniki različnih
univerz ter povečati mednarodno
mobilnost

Intenzivirati sodelovanje z
univerzami alpsko-jadranskega
prostora

Intenzivirati sodelovanje z
univerzami JV Evrope

Višja kvaliteta študijskega
programa Italijanistike ter
poglabljanje snovi.

Vzpostavitev novih sodelovanj

Obisk Univerze v Celovcu
Obisk Univerze v Benetkah
Obisk Univerze v Sarajevu
Obisk Univerze v Zadru

Obisk Univerze Bogazici

Obisk Univerze Beogradu

Razvoj skupnih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih
programov s področja turizma na
podlagi meduniverzitetnih
bilateralnih sporazumov z
Univerzami v Zagrebu, Sarajevu

Pričakovani rezultati v letu
2006
raziskovanje

obisk in predavanje
predstavnika Oddelka za
antropologijo (s predavanji iz
latinoamerikanistike) na
katedri za Lat. Ameriko in
Karibe Geoeknomske
fakultete Megatrend
Beograd Srbija
izmenjava 6 študentov z
Alpsko-Jadransko univerzo v
Celovcu (geografija,
zgodovina) – recipročnost.
izmenjava študentov na
podlagi bilateralnega
sporazuma z univerzo v
Trstu
soorganizacija
raziskovalnega projekta
Amerikanistične in druge
zunaj-evropske študije v
Sloveniji, Srbiji in Črni Gori,
2006-2007
izmenjava učiteljev UP in
Univ. Ca Foscari; 2
predstavnika UP FHŠ in 2
predstavnika Univ. Ca
Foscari
Vzpostavitev uradnega stika
med UP FHŠ in mehiško
ambasado z Dunaja
UP FM
dogovor o sodelovanju
dogovor o sodelovanju
dogovor o sodelovanju
dogovor o sodelovanju na
področju mobilnosti
študentov
dogovor o sodelovanju na
izobraževalnem in
raziskovalnem področju
dogovor o izmenjavah
visokošolskih učiteljev
UP TURISTICA
podpis vsaj ene pogodbe o
izvajanju programa med
partnerji (konzorcijska
pogodba)
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
sporazumov se krepijo, področje
sodelovanja se širi z
navezovanjem stikov
realizirano

realizirano:
uspešno gostovanje celovških
študentov na UP FHS v Kopru
delno realizirano:
študenti Univerze iz Trsta so bili
udeleženi le na skupni poletni šoli
v Bovcu
ni realizirano:
neuspešna prijava projekta

realizirano

delno realizirano:
aktivnosti se nadaljujejo v letu
2007
delno realizirano:
realizirali smo nekatere druge
obiske in podpisali druge
sporazume o sodelovanju

realizirano

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
in Beogradu
Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Karakterizacija oljčnih olj
Slo-Srbija in Črna Gora

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta:
Perspektive ekonomskih migracij
med BiH in Slovenijo v luči
evropskih integracijskih procesov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta: Historične
analize ekonomskih povezav na
vzhodnem Jadranu

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta: Žrtev v
scenariju kazenskega procesa –
od zločina brez žrtve do vdora
žrtve v družbeni in politični diskurz

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta: turistično
gospodarstvo v tranzicijskih
državah Srednje Evrope v času
širitve EU

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta: Jeziki in
identiteta na območju kulturnega
stika v Sloveniji in na Poljskem

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Ustanove svobode in jezik politike

Pričakovani rezultati v letu
2006
UP ZRS
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalno
organizacijo
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstveno-
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

realizirano:
izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

realizirano:
Sofinanciranje projekta s strani
ARRS se je zaključilo 31.12.2005.
V mesecu januarju 2006 pa so
potekale še določene aktivnosti
za uspešno realizacijo - zaključek
raziskovalnega projekta.
realizirano:
izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

realizirano:
Sofinanciranje projekta s strani
ARRS se je zaključilo 31.12.2005.
V mesecu januarju 2006 pa so
potekale še določene aktivnosti
za uspešno realizacijo - zaključek
raziskovalnega projekta.
realizirano:
Sofinanciranje projekta s strani
ARRS se je zaključilo 31.12.2005.
V mesecu januarju 2006 pa so
potekale še določene aktivnosti
za uspešno realizacijo - zaključek
raziskovalnega projekta.
realizirano:
Sofinanciranje projekta s strani
ARRS se je zaključilo 31.12.2005.
V mesecu januarju 2006 pa so
potekale še določene aktivnosti
za uspešno realizacijo - zaključek
raziskovalnega projekta.
realizirano:
izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Slo-Češka

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Zoografija, taksonomija in
filogeografija
sesalcev v jugovzhodni Evropi,
Mali Aziji in Južni Ameriki
Slo-Češka
Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Zoogeografski vpliv bosporskega
kopnega mostu na recentno favno
sesalcev JV Evrope in Male Azije

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Jeziki kot most k medkulturnemu
sporazumevanju in razumevanju
Slo- Francija
Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Soočenje in dialog slovenske in
ruske humanistike na področju
sodobnih jezikoslovnih slavističnih
raziskav
Slo-Rusija

Pričakovani rezultati v letu
2006
raziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov
uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalno
organizacijo
Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Pretok idej, ljudi in blaga med
Češko republiko in
RS od srednjeveških povezav
Slo-Češka

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Retorika deviantnosti
Slo-USA

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

realizirano:
izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

realizirano:
Sofinanciranje projekta s strani
ARRS se je zaključilo 31.12.2005.
V mesecu januarju 2006 pa so
potekale še določene aktivnosti
za uspešno realizacijo - zaključek
raziskovalnega projekta.
realizirano:
izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006
prijavljanje novih projektov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Geopolitične perspektive
nadaljnjega širjenja EU in
zveze NATO v JV Evropo
Slo-USA

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Dejavniki ločevanja in
povezovanja na območju bivše
Jugoslavije skozi vidik družbenih,
kulturnih in političnih sprememb
pred in po letu 1990
Slo-Srbija in Črna Gora

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalnimi
organizacijami in
vzpostavitev pogojev za
prijavljanje novih projektov

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.

DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI
REKTORAT UP
Članstvo v EUA, OECD, IAU
vzdrževanje članstva v
realizirano:
mednarodnih združenjih in
- UP se je na vabila mednarodnih
vključevanje v nova
združenj, katerih članica je, k
mednarodna združenja
sodelovanju pri raznih aktivnostih
in k udeležbi na posameznih
razpravah, konferencah in
seminarjih odzivala v skladu s
finančnimi možnostmi;
- v letu 2006 se je UP včlanila v
Rektorsko konferenco AlpeJadran in v Inter-University
Centre Dubrovnik
Seznanjanje zaposlenih na
- udeležba na konferencah
delno realizirano:
rektoratu in v tajništvu s
in izobraževanjih v okviru
- konferenc in drugih oblik
smernicami v EHEA in ERA
mednarodnih združenj
izobraževanja v tujini se nismo
OECD, EUA, EAIE,
udeležili zaradi pomanjkanja
- strokovno izpopolnjevanje
finančnih sredstev,
zaposlenih na rektoratu za
- udeležba na strokovnih
izpopolnjevanjih na nacionalnem
področje izobraževanja,
znanstveno-raziskovalnega
nivoju
in razvojnega dela ter
mednarodnega sodelovanja
Predstavitev UP v mednarodnem
udeležba na mednarodnem
ralizirano:
prostoru
izobraževalnem sejmu Best3 UP se je predstavila na
na Dunaju z namenom
mednarodnem izobraževalnem
informiranja bodočih
sejmu Best3 na Dunaju
študentov o možnostih
študija in študijskih
izmenjavah na UP
Vključevanje v Evromediteransko
ugotoviti in definirati interes
ni realizirano:
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
fundacijo za dialog med kulturami
in civilizacijami

Vzpostavitev izobraževalne
izmenjave z ameriškimi
univerzami

Mednarodno strokovno
sodelovanje in udejanjanje
mednarodnih strokovnih obligacij

Vzpostavitev mreže aktivnosti v
evropskem omrežju univerz

Lastna mednarodna strokovna
dejavnost v okviru Jonskojadranske pobude

Sodelovanje pri vzpostavitvi
dejavnosti Ameriškega kotička na
UP

Razširitev znanstvenega
dogajanja
In vzpostavljanje stikov na
svetovni ravni

Pričakovani rezultati v letu
2006
UP za sodelovanje v
fundaciji ter izvesti aktivnosti
skladno z ugotovljenimi
interesi
UP FHŠ
- z Ball State University,
Muncie/ZDA: ekskurzija v
Sloveniji, vabljena
predavanja;
- vabljena aktivna udeležba
na Ameriškem geografskem
kongresu;
- vabljena predavanja v ZDA
regionalna konferenca:
Avstralija in Oceanija
Brisbane/Wellington
(predsedništvo Komisije za
politično geografijo)
vabljena predavanja:
Ekonomska univerza, Dunaj;
Alpsko-Jadranska univerza,
Celovec;
Karl-Franzens Univerza,
Gradec;
Univerza Erlangen, ZRN;
Univerza Karlsruhe, ZRN.
organizacija in izvedba
posveta: Živeti s
pristaniščem – regionalnorazvojni posvet (ob 80.
letnici prof. dr. Vladimirja
Klemenčiča)
organizacija posveta:
»Slovenija na stičišču kultur
(medverski in medkulturni
posvet)« - socialnogeografski, političnogeografski in sociološkoetnološki projekt
- sodelovanje na svetovnem
kongresu 15th FIRT/IFTR
World Congress, Global vs.
Local, Department of
Theatre Research,
University of Helsinki
(avgust),
- odprtje novih raziskovalnih
področij,
- publikacija
sodelovanje na konferenci
»Skokovi etimoloških susreti
na Korčuli«,
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
naloga ni bila realizirana, saj ni
bilo izkazanega interesa

realizirano:
uspešno gostovanje in izvedeno
vabljeno predavanje.

ni realizirano:
financiranje ni bilo zagotovljeno

realizirano:
visokošolski predavatelji UP FHŠ
so imeli vabljena predavanja

realizirano

delno realizirano:
tekoč pretok informacij med UP
FHŠ in Ameriškim kotičkom
Koper,
v pripravi je gostovanje dr. Lidije
Pulzifler iz ZDA
ni realizirano:
pomanjkanje finančnih sredstev

realizirano

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Predstavitev izbranih problemov
Slovenije mednarodni raziskovalni
javnosti (tema: prometna
geografija ali geografija
podeželja).
Članstvo 2 sodelavcev v komisiji
Mednarodne geografske zveze
(IGU) in sodelovanje v
znanstvenih razpravah na temo
geografske marginalnosti in
globalizacije.

Poglabljanje sodelovanja z
Univerzo v Sieni, raziskovanje,

Članstvo v mednarodnem
združenju Società Linguistica
Italiana
Članstvo v EASA
Sodelovanje na področju
izobraževanja in raziskovanja,

Pričakovani rezultati v letu
2006
Predstavitev referata in
priprava besedila za objavo
v zborniku
sodelovanje na mednarodni
konferenci Kulturowe
konteksty dramatu
współczesnego, Katedra
Dramatu i Teatru, Instytut
Teorii Literatury, Teatru i
Sztuk Audiowizualnych,
Uniwersytet Łódzki (april),
poglobitev sodelovanja
- udeležba na mednarodnem
geografskem sestanku v
Evropi,
- predstavitev referata in
priprava besedila za objavo
v zborniku
- udeležba na sestanku
komisije Mednarodne
geografske zveze IGU na
Novi Zelandiji,
- predstavitev referata in
priprava besedila za objavo
v zborniku ali monografiji

- udeležba dveh
predstavnikov na posvetu
Lessico e apprendimento,
- poglobitev znanja,
- aktivno sodelovanje s
predstavniki Univerze v
Sieni,
- možnost sklenitve
bilateralnega sporazuma,
- zviševanje nivoja
študijskega procesa.
- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za
študijski proces,
- poglabljanje snovi
Udeležba na konferenci
Bristol, september 2006
- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

realizirano

realizirano

delno realizirano:
- pri IGU - prof. dr. A. Gosar je
postal podpredsednik Komisije:
C04.31 Political Geography*,
- prof. Pelc je član UO pri Komisiji
C04.27: *Marginalization,
Globalization, and Regional and
Local Responses
- udeležba na konferenci na Novi
Zelandiji ni bila realizirana, ker ni
bilo zagotovljeno financiranje.
Sodelovanje v razpravah s člani
upravnega odbora je tako
potekalo zgolj na daljavo s
pomočjo e-pošte.
delno realizirano:
pripravlja se podpis sporazuma

realizirano

ni realizirano:
pomanjkanje finančnih sredstev
realizirano:
vse zastavljene naloge so bile
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
vzpostavljanje kontaktov s
predstavniki različnih univerz ter
možnosti sklepanja bilateralnih
sporazumov ter povečati
mednarodno mobilnost

Evidentiranje neizkoriščenih
arhivskih gradiv v Sloveniji in v
tujini

Evidentiranje zasebnih zapuščin
na slovenskem ozemlju in v tujini

Pričakovani rezultati v letu
2006
študijski proces, poglabljanje
snovi, skleniti bilateralne
sporazume,
- gostovanje in predavanje
30 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP FHŠ na tujih
univerzah,
- gostovanje in predavanje
40 tujih strokovnjakov v
okviru predavanj
dodiplomskim in
podiplomskim študentom UP
FHŠ,
- 15 visokošolskih učiteljev
UP FHŠ včlanjenih v
mednarodne mreže, od tega
4 nove včlanitve,
- udeležba 20 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter 15
študentov na mednarodnih
konferencah in simpozijih
- obisk in predavanje
predstavnika Oddelka za
uporabno jezikoslovje na
temo Valutazione della
lingua italiana come
prospettiva di rinnovamento
didatico na Filozofski
fakulteti v Puli,
- obisk in predavanje petih
predstavnikov iz Oddelka za
geografijo na Univerzi v
Barceloni, na Karlovi
univerzi v Pragi, na Univerzi
v Australiji ter na Univerzi v
Chicagu,
- obisk in predavanje
Oddelka za slovenistiko na
univerzi Sapienza v Rimu
(marec) ter na Universität für
Musik und Darstellende
Kunst Graz (april)
- kontaktiranje z odgovornimi
v uradnih institucijah v
Sloveniji in Veliki Britaniji,
- pridobitev registrov in
uradnih arhivskih vodičev, ki
bodo služili diplomantom in
ostalim študentom pri
pisanju diplom in drugih
raziskovalnih nalog
- kontaktiranje z zasebniki in
pridobivanje njihovega
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
uspešno izvedene;
na UP FHŠ je gostovalo kar 47
tujih strokovnjakov

realizirano

realizirano

realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Zasnova mreže raziskovalcev, ki
se ukvarjajo z romsko kulturo na
teritoriju Balkana in Sredozemlja
ter JV Evrope

Udeležba na mednarodnih
simpozijih, konferencah,
srečanjih,…

Pričakovani rezultati v letu
2006
zaupanja v Sloveniji in v
Veliki Britaniji,
- pridobitev seznamov
neobjavljene dokumentacije,
ki bo služila diplomantom in
ostalim študentom pri
pisanju diplom in drugih
raziskovalnih nalog
- sestanek za oblikovanje
mednarodne mreže
raziskovalcev, ki se
ukvarjajo z romsko kulturo
na teritoriju Balkana in
Sredozemlja ter JV Evrope,
- pridobitev mednarodnih
predavateljev ter dodatne
literature za študijski proces,
- poglabljanje snovi,
- možnosti mednarodnih
projektov
- udeležba na mednarodnem
sestanku upravnega odbora
društva Gypsy Lore,
- izmenjava raziskovalnih
izkušenj,
- publiciranje,
- gostujoči profesorji,
- potencialni mednarodni
projekti
udeležba na XXVIII
Congreso internazionale de
Americanistica v Perugia (4.7. 5.06)in v Oaxaci (2528.10.06), aktivni prispevek,
kontaktiranje z odgovornimi
v uradnih institucijah
delovno srečanje CIESLA na
Dunaju (maj 2005) – okrogla
miza na temo Pravice
indijanskih ljudstev in
človekove pravice
(organizira LAI),
- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za
študijski proces,
- poglabljanje snovi
- udeležba na svetovnem
kongresu amerikanistov v
Sevilli (okt.06),
- kontaktiranje z odgovornimi
v uradnih institucijah,
- izvedba projektov, ki bi bili
podlaga študentom pri
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

realizirano:
uspešno in prizadevno
sodelovanje visokošolskih
predavateljev, ki se ukvarjajo s to
problematiko.

ni realizirano:
pomanjkanje finančnih sredstev

realizirano

realizirano

realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Članstvo v mednarodnem
združenju International Pragmatic
Association

Širitev mednarodnega
sodelovanja

Vzpostavitev stikov z
neevropskimi državami

Izvajanje projekta Mladi v
medkulturnem položaju, Phare
CBC SI – IT
Izvajanje projekta Morje povezuje
– muzej, Phare CBC SI – IT

Delo na projektu Interreg 3A
Slovenija – Hrvaška
Vključitev v
mednarodno združenje poslovnih
šol

Vključitev v združenje CEEMAN

Udeležba visokošolskih učiteljev
na mednarodnih konferencah

Tuji gostujoči visokošolski učitelji

Pričakovani rezultati v letu
2006
pisanju nalog
- prejemanje periodične
publikacije, sodelovanje na
seminarjih, pri raziskavah,
- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za
študijski proces
- vzpostaviti stike za
sodelovanje in študijske
izmenjave z univerzami v
državah bivše Jugoslavije,
- podpisi dvostranskih
sporazumov

- prijava na razpis za
vključitev v evropsko-azijski
projekt EU-Asia-Link
Programme,
- sklenitev pogodb o
sodelovanju s posamičnimi
institucijami,
- odobritev projekta
- izvedba projekta,
- natis publikacije,
- vsaj 80 udeležencev na
seminarjih
- izvedba projekta,
- predstavitev tradicionalnih
načinov potapljaške
dejavnosti
organizacija treh delavnic,
vsaj 90 udeležencev
UP FM
vključitev v International
Management Development
Association ali podobno in
sodelovanje na konferenci
združenja
članstvo v združenju in
sodelovanje na konferenci
združenja
20 visokošolskih učiteljev se
bo udeležilo mednarodnih
konferenc z raziskovalnih
področij UP FM
vključitev vsaj 5 tujih
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano

realizirano:
- vzpostavljeni stiki in na ravni UP
podpisani sporazumi o
sodelovanju z Univerzo na Reki,
Hrvaška, in z Univerzo v Tuzli ter
Univerzo v Zenici, obe BiH,
- sodelovanje z Univerzo
Megatrend Beograd , Srbija, in z
Univerzo v Zadru, Hrvaška, na
osnovi že obstoječih
meduniverzitetnih sporazumov o
sodelovanju
ni realizirano:
neustrezno informiranje o razpisu

realizirano:
projekt je bil uspešno zaključen,
publikacije pa natisnjene
realizirano (UP FHŠ kot partner v
projektu)

realizirano (v sodelovanju z UP
ZRS)
realizirano:
UP FM se je vključila v mrežo
EUCEN, v okviru katere so
raziskovalci navezali stike, bili
smo povabljeni v en skupni
projekt.
realizirano:
UP FM se je vključila v mrežo in
sodelovala pri drugih aktivnostih.
realizirano:
Raziskovalci UP FM so se
udeležili 61 mednarodnih
konferenc.
realizirano:
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
na dodiplomskih in podiplomskih
predmetih UP FM

Pričakovani rezultati v letu
2006
visokošolskih učiteljev v
izvedbo predmetov

Udeležba
na
mednarodnih
konferencah ECSS - Lusane

UP PEF
aktivna
udeležba
predstavitvijo referata

Vključevati se v nove in
vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih,
organizacijah in mrežah
Organizacija in udeležba na
mednarodnih konferencah in
sestankih

Spodbujanje mednarodnega
sodelovanja visokošolskih
učiteljev

UP TURISTICA
- plačilo letnih članarin,
- udeležba na vsaj 1
dogodku vseh navedenih
mednarodnih organizacij
- organizacija 1 mednarodne
konference,
- udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (10)
ter študentov (5) na
mednarodnih konferencah

6 gostujočih profesorjev iz
tujine

4 visokošolski učitelji bodo
sodelovali kot gostujoči
profesorji na tujih univerzah

Pridobiti formalno podlago od The
Florence Nurcing and Midwifery

s

UP VŠZI
- informiranje,
- obiski in dogovarjanje,
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
V dodiplomske in podiplomske
predmete se je vključilo 19 tujih
visokošolskih učiteljev.
ni realizirano:
Na omenjeni konferenci ni bilo
aktivne udeležbe zaposlenih na
UP PEF zaradi nepredvidljivih
obveznosti, ki so se pojavile v
času konference.
realizirano

delno realizirano:
Glavnina organizacijskega odbora
UP Turistice, ki je bil izbran za
organizacijo mednarodne
konference, je bila izbrana tudi za
izdelavo nacionalne strategije za
razvoj turizma 2006-2013.
Vodstvo ni imenovalo novega
organizacijskega odbora, ki bi
organiziral mednarodno
konferenco. Ostale načrtovane
aktivnosti so bile realizirane.
delno realizirano:
dva profesorja iz tujine nista prišla
na UP Turistica zaradi nenadnih
osebnih razlogov. Ostalo je bilo
realizirano v skladu z načrtom.
delno realizirano:
2 visokošolski učiteljici sta kot
gostujoči profesorici sodelovali na
štirih tujih univerzah.
V obrazložitev delno realiziranih
in nerealiziranih aktivnosti velja
izpostaviti tudi, da je UP Turistica
v procesu pridobivanja
znanstvenih nazivov in imenovanj
svojih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, in da se zaradi
strogih pogojev velikokrat zgodi,
da pride do časovnih stisk, saj ob
pomanjkanju visokošolskih
učiteljev UP Turistica za večino
predmetov nima nadomestnih
visokošolskih učiteljev.
delno realizirano:
Imeli smo informativni sestanek z
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
nursing za sodelovanje s
sorodnimi šolami v Italiji

Projekt EIC Koper – partner, v
izvajanju: ECTIST - Economic
and Technological Intelligence in
the field of Surface Technologies

Pričakovani rezultati v letu
2006
- informiranje študentov o
možnosti izmenjave,
- sklenitev sporazuma z
ostalimi partnerji v mreži
UP ZRS
- spodbujanje tehnoloških
platform,
- spodbujanje sodelovanja
MSP v raziskovalnih
projektih na področju
tehnologij površin,
vzpostavljene podporne
storitve za podjetja.

Projekt EIC Koper – partner, v
izvajanju:
SMEs go LifeSciences

Spodbujanje sodelovanja
med MSP in raziskovalnimi
ustanovami na področju
naravoslovnih znanosti.

Projekt EIC Koper – partner v
evalvaciji: Entrepreneurial
Regions in Europe (ERE)

- implementacija EU politike
za MSP na lokalni ravni,
- omogočiti MSP, da izrazijo
svoje mnenje o oblikovanju
EU politik,
- pospeševanje izmenjave
mnenj med MSP,
- identifikacija dobrih praks
in ovir v podjetništvu in
pomoč pri izboljšanju
podjetništva na lokalni ravni
oblikovanje metodologije,
orodij in instrumentov za
izobraževanje zaposlenih v
MSP:
- seznanitev zainteresiranih
javnosti s projektom in z
njegovimi cilji,
- definiranje izvedbenih
nalog projekta v sodelovanju
s projektnimi partnerji
- identifikacija in priprava
primerov dobre prakse na
območju Slovenije,
- seznanitev zainteresiranih
javnosti s projektom in z
njegovimi cilji
- nabor udeležencev
usposabljanja
- promocija poslovnega
srečanja in zbiranje prijav,
- udeležba MSP na

Projekt EIC Koper – partner na
projektu: FORTUTOR

Projekt EIC Koper – partner na
projektu: Border region – STAR
(Implementation of train - the
trainer courses in the 3 border
regions)

ECO construction
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Alviso Paleze z Univerze v Vidmu
(analiza možnosti sodelovanja na
pedagoškem in raziskovalnem
področju)

realizirano:
Izvajanje podjetniških analiz in
profilov podjetij, pripravljenih za
sodelovanje v projektih 7. OP.
Informiranje MSP o poslovnih
srečanjih in strokovnih dogodkih
na področju tehnologij površin.
Pošiljanje projektnih predlogov, ki
so iskali partnerje.
realizirano:
Organiziranje delavnic na temo 7.
OP ter poročanja in revizije v 6.
OP in predstavitev odprtih
razpisov v 6. OP.
realizirano:
Organiziranje delavnic za MSP in
promocija projekta.

realizirano:
- prijava »druge stopnje« na
razpis LdV,
- priprava programa za
usposabljanje tutorjev v MSP,
- udeležba na sestanku projektnih
partnerjev,
- promocija projekta

realizirano:
- sodelovanje pri pripravi vodnika
s primeri dobre prakse,
- udeležba na čezmejnem
sestanku projektnih partnerjev,
- identifikacija udeležencev
usposabljanja med MSP,
- promocija projekta
realizirano:
promocija poslovnega srečanja in
zbiranje prijav
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Projekt EIC Koper – partner na
projektu: Mainstreaming corporate
social responsibility among SMEs
- RESPONSE

Projekt RIC UP in EIC Koper
(admin.) – partner na projektu:
EAST-WEST Higher Education
NETWORK EUROP (EWNE)
Uspešno nadaljevanje projekta
The Heritage of Serenissima,
Culture 2000

Pričakovani rezultati v letu
2006
poslovnem srečanju
ECOconstruction 2006
gradbenega sektorja v
Bolzanu (Italija)
podpora družbene
odgovornosti podjetij (DOP),
razširitev DOP kulture ter
podpora MSP na področju
DOP.

oblikovanje novega orodja
za komuniciranje in
sodelovanje med
organizacijami Vzhodne in
Zahodne Evrope.
izvedba projektnih aktivnosti
in vzdrževanje stikov z
raziskovalci, znanstvene
objave

Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta From
Underwater to Public Attention,
Culture 2000

izvedba projektnih aktivnosti
in vzdrževanje stikov z
raziskovalci, znanstvene
objave

Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta European
fluvial heritage, Culture 2000

izvedba projektnih aktivnosti
in vzdrževanje stikov z
raziskovalci, znanstvene
objave

Uspešno nadaljevanje projekta
Interreg IIIA Slovenija- Italija
2000-2006
»Inovativni sistemi za skupno
upravljanje v kmetijskem sektorju
in skupna uporaba čezmejne
mreže za kmetijsko-okoljsko
monitoriranje« SIGMA
Uspešno nadaljevanje projekta
Interreg IIIA Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006 »Srce Istre:
dediščina in umetnost. Razvoj

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

realizirano:
- analiza stanja na področju
družbene odgovornosti podjetij
(DOP);
- oblikovanje, implementacija in
promocija modela za
izobraževanje na področju DOP;
- organiziranje foruma in zbiranje
dobrih praks med MSP na
področju DOP
realizirano:
administracija projekta

realizirano:
uspešna ocena projektnega in
znanstveno-raziskovalnega dela
ter prijava novega nadaljevanja
projekta
realizirano:
Sofinanciranje projekta se je
zaključilo leta 2005. V okviru
projekta pa so v začetku leta
2006 potekale še določene
aktivnosti za njegovo uspešno
realizacijo – zaključek v letu
2006.
realizirano:
Sofinanciranje projekta se je
zaključilo leta 2005. V okviru
projekta pa so v začetku leta
2006 potekale še določene
aktivnosti za njegovo uspešno
realizacijo – zaključek v letu
2006.
realizirano:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v
okviru projekta

realizirano:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
čezmejnih turističnih itinerarijev v
urbanih in ruralnih območjih.
HEART OF ISTRIA«
Uspešno nadaljevanje projekta
Interreg IIIA Slovenija- Italija
2000-2006
»Vzpostavitev čezmejnega
sodelovanja pri kompostiranju
stranskih produktov oljkarstva
TROPLO«
Uspešno nadaljevanje projekta
Interreg IIIA Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006
»Revitalizacija gojenja fig v Istri
RGFI«
Uspešno nadaljevanje projekta
Interreg IIIA Slovenija-Italija 20002006
»Celoviti razvoj tipičnih kmetijskih
izdelkov in pridelkov na
čezmejnem območju VALOPT«
Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta Insula
Europae (Comenius 2.1)

Pričakovani rezultati v letu
2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
okviru projekta

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

realizirano:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v
okviru projekta

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

realizirano:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v
okviru projekta
realizirano:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v
okviru projekta

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

6. okvirni program
SOCIAL SCIENCES AND
EUROPEAN RESEARCH
CAPACITIES-SS

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

6. okvirni program
MEDA GO TO EUROPE

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

6. okvirni program
AGRI MAPPING

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom
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realizirana:
uspešna izvedba projektnih
aktivnosti in pozitivna ocena
projektnega dela izvedenega v
okviru projekta
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006

DAPHNE
The Risk Group of
Unaccompanied Minors:
Protection Measures in the
Enlarged European Union

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

DAPHNE
HeiRat III Migrantke zaradi
poroke: Ozaveščanje in
preprečevanje nasilja

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

Projekti v okviru razpisov
Evropske komisije
Poverty and Social Exclusion
Among
Lone
Parent
Families

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

Projekti v okviru razpisov
Evropske komisije
Job instability and Changes in
Family and Household
Trends

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

Projekti v okviru razpisov
Evropske komisije
Ere-Enterepreneurial regions in
Europe

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom

ASO - AUSTRIAN SCIENCE AND
RESEARCH LIASON OFFICES
Gendered Migration, Sex Work
and Exploitation

Uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim projektom
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
realizirano:
OPOMBA: Tega projekta nismo
vključili v LPD 2006, saj je bil
zaključek projekta načrtovan za
leto 2005, vendar se je prenesel v
začetek leta 2006, ko smo projekt
uspešno zaključili.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
delno realizirano:
OPOMBA: Projekt je bil sprejet v
sofinanciranje naknadno v teku
leta 2006, zato ga v letnem
programu dela za leto (LPD) 2006
nismo mogli predvideti. Ker pa se
je del aktivnosti projekta izvajal v
letu 2006, ga navajamo v poročilu
za leto 2006.
realizirano:
OPOMBA: Tega projekta nismo
vključili v LPD 2006, saj je bil
zaključek projekta načrtovan za
leto 2005, vendar se je prenesel v
začetek leta 2006, ko smo projekt
uspešno zaključili.
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UP FM: Leta 2006 se je na UP FM prijavilo že 41 tujih študentov, učitelji UP FM pa so v okviru
programa Socrates/Erasmus obiskali 12 tujih univerz. V letu 2006 se je UP FM prvič vključila v
bilateralni program mobilnosti raziskovalcev z Madžarsko, gostila pa je tudi ameriškega raziskovalca,
ki je pridobil Fullbrightovo štipendijo; izvedla je prvo izmenjavo raziskovalcev, v okviru katere sta UP
FM obiskala dva madžarska raziskovalca, in bila uspešna tudi na dveh razpisih za izmenjavo
raziskovalcev (z Republiko Hrvaško in s Kraljevino Norveško). UP FM je v letu 2006 pridobila projekt
Socrates Curriculum development in uspešno zaključila Phare projekt Računalniško usposabljanje
brezposelnih; sodelovala je pri prijavi na številne mednarodne razpise in izvedla odmevno, že sedmo
letno konferenco MIC 2006 - Management International Conference, na kateri je predstavilo svoje
referate več kot 270 raziskovalcev. Uspešno je izvedla tudi Poletno šolo 2006, za katero je pridobila
evropska sredstva v okviru programa Socrates/ Erasums Intensive Programme. Na razpisu za
mednarodno sodelovanje, ki ga je objavilo MVZT za leto 2006, je UP FM pridobila projekt, v okviru
katerega je primerjala sisteme priznavanja neformalnega izobraževanja v tujini. Izpostaviti velja tudi
projekt z naslovom Razvoj modela in študijskega programa 3. stopnje na področju družbenih ter
poslovnih in upravnih ved, ki ga UP FM ni posebej načrtovala v LPD 2006, dobil pa je finančno
podporo EU (strukturni skladi) in uspešno poteka že od junija 2006. Kot nosilka je UP FM izvedla
projekt z naslovom Računalniško opismenjevanje brezposelnih na Primorskem, kot partner pa je
sodelovala v projektu Usposobljenost reševalcev, ključ do življenja in v projektu Ustanovitve
univerzitetnega inkubatorja. Na podlagi že vzpostavljenega sodelovanja z nekaterimi raziskovalnimi
institucijami v tujini je UP FM sodelovanje okrepila tudi tako, da so se raziskovalci UP FM udeležili
številnih mednarodnih znanstvenih konferenc. Zastavljene cilje je UP FM v večini presegla, kar je
rezultat intenzivnega spodbujanja zaposlenih za sodelovanje s tujino. Izjema je število študentov, ki
opravijo del študija v tujini, ki je manjše od načrtovanega. Poglavitni razlog za zmanjšanje tega števila
je štipendija iz programa Socrates/Erasmus, ki ne pokrije niti stroškov nastanitve. Leta 2006 je zato
UO UP FM sprejel sklep, da študentom, ki odidejo na študij v tujino, delno povrne potne stroške in na
tak način dodatno spodbudi mobilnost med študenti.
UP PEF: Za povečanje mednarodne mobilnosti študentov in profesorjev ter z namenom izboljšanja
kakovosti študija je UP PEF v letu 2006 sklenila nove bilateralne sporazume z naslednjimi univerzami:
University Matej Bel, Pedagogic Faculty – Slovaška, Pädagogische Akademie der Erzdiözese z
Dunaja, University of London, Institute of Education. Novi sporazumi o sodelovanju in uspešna
navezovanja stikov ob sodelovanju pri izvajanju projektov so prispevala k porasti števila gostujočih
visokošolskih učiteljev in domačih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu v tujini. Žal pa je
bilo v letu 2006 zaznati premajhno zainteresiranost študentov za mednarodno mobilnost. Vzroki so
predvsem v visokih stroških bivanja v tujini ob nizkih Erasmus štipendijah na strani študentov UP PEF,
pri tujih študentih pa lahko sklepamo, da se za opravljanje študijskih obveznosti na UP PEF ne
zanimajo med drugim zaradi pomanjkanja ustreznega promocijskega gradiva UP PEF v angleškem
jeziku. Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki so prišli v Slovenijo oz. šli iz nje je
bilo v letu 2006 nižje od načrtovanega zaradi manjšega obsega sodelovanja na mednarodnih projektih
– le-ti so bili namreč šele v zagonu, zato za leto 2007 vsekakor pričakujemo višji obisk in večje število
gostovanj naših raziskovalcev v tujini. Sodelovanje UP PEF v mednarodnih projektih je potekalo po
načrtu za leto 2006. Odobreni sta bili dve prijavi na javni razpis za izvedbo projektov v okviru
»Partnerstva fakultet in šol v letih 2006 in 2007«, projekta »Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
kot oblika vseživljenjskega učenja - Model III: Zagotavljanje profesionalnega razvoja učitelja/vzgojitelja
podprtega z IKT ter »Raziskave pedagoške prakse in neposredna uporaba rezultatov v vzgojno
izobraževalnem delu - Model IV: Raziskave pedagoške prakse« pa sta se v letu 2006 izvajala po
načrtu. V letu 2006 je UP PEF začela z izvajanjem projekta »ISMO« v okviru programa čezmejnega
sodelovanja »Interreg III A«. Projekti, ki so se izvajali v sodelovanju z gospodarstvom, so bili na
podlagi Dogovora o sodelovanju na področju naravoslovja in tehnike, sklenjenega 21. septembra 2005
med UP, UP PEF in Primorskim inštitutom za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT),
preneseni na UP PINT.
UP Turistica je v letu 2006 sledila trendu postopnega vključevanja v mednarodno izobraževalno in
znanstveno raziskovalno in razvojno svetovalno sfero. Nadaljevala je z izvajanjem programov
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mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. Prednostno se je osredotočila na
intenziviranje povezovanja z visokošolskimi institucijami s področja turizma v Evropi in ZDA ter
predvsem s področja Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope pri razvoju skupnih dodiplomskih in
podiplomskih izobraževalnih programov
ter pri razvoju drugih oblik sodelovanja (izmenjava
visokošolskih učiteljev in študentov, priprava skupnih razvojnih projektov,…). Prav tako si je v letu
2006 kot cilj zastavila aktivno vključitev v Evro-mediteranske pobude in vzpostavitev sodelovanja v
vsaj enem projektu navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na področju mednarodne
dejavnosti je UP Turistica v letu 2006 še posebej spodbujala visokošolske učitelje, raziskovalce in
strokovne sodelavce k vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in
razvojno svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju je bil cilj UP Turistice v letu 2006 bistveno
povečati sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja z Italijo in Hrvaško.

UP ŠD so v letu 2006, v sodelovanju s Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP
(SMMS UP), poskrbeli za namestitev 60 študentov, ki so prišli na izmenjavo na UP v okviru različnih
programov mobilnosti študentov, in sicer večinoma pri zasebnikih, študentje Cepusovih programov so
bili nameščeni v Dijaškem domu v Kopru, dva štipendista resornega ministrstva in ena študentka
zamejka pa v Študentskem domu v Portorožu (Korotan). Pri iskanju namestitev so velike težave zaradi
neusklajene zakonodaje. Prav v zvezi s tem je UP, na pobudo SMMS UP in UP ŠD, izrazila podporo
mnenju Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) o subvencioniranju bivanja tujih študentov v
študentskih domovih v Sloveniji. ŠOS je namreč v svojem mnenju izpostavila nacionalne in
mednarodne pravne podlage, na podlagi katerih so zavezani tujim študentom zagotoviti oziroma
zagotavljati izobraževanje pod enakimi pogoji. To vključuje tudi pravico do subvencioniranega bivanja
v študentskih domovih. Žal ta pravica tujih študentov ni ustrezno opredeljena v podzakonskih aktih
oziroma slednji niso usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu (ZviS UPB2 Ur. l. RS 100/04), zato so
resornemu ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo predlagali uskladitev ustreznih podzakonske
aktov, ki bodo usklajeni z vsemi akterji in bodo zagotavljali, da bodo tuji študenti obravnavani pod
enakimi pogoji kot državljani RS. Prav tako si je potrebno prizadevati, da se administrativne ovire za
tuje študente odstranijo v čim večji možni meri. Resorno ministrstvo je odgovorilo, da se strinja s
pobudo za spremembo predpisov in aktov, ki urejajo subvencionirano bivanje študentov v RS, zato bo
Pisarna za študentske domove do udejanjanja delala po predpisih ministrstva in tujim študentom le
pomagala pri njihovi nastanitvi in iskanju ležišč pri zasebnikih.

Tabela: Kazalniki mednarodne mobilnosti
Dodiplomski študij

Kazalnik

Število študentov, ki opravljajo del študija v
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in

Podiplomski študij

Načrt za
študijsko
leto
2006/07

Realizacija
za študijsko
leto 2006/07

Načrt za
študijsko leto
2006/07

68

43

7

/

50

60

5

1

32

63

29

21

25

20

7

6

2

1

/

/

6*

5**

1

1
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Realizacija
za študijsko
leto 2006/07
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Dodiplomski študij

Kazalnik

Načrt za
študijsko
leto
2006/07

Realizacija
za študijsko
leto 2006/07

Podiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2006/07

Realizacija
za študijsko
leto 2006/07

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in
8***
4****
1
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
* En raziskovalec izmed navedenih šestih raziskovalcev ni sodeloval v študijskem procesu;
** dva izmed navedenih petih raziskovalcev ni sodeloval v študijskem procesu;
*** en raziskovalec izmed navedenih osmih ni sodeloval v študijskem procesu;
**** en raziskovalec izmed navedenih štirih ni sodeloval v študijskem procesu.

5.5

1

Knjižnična dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Nastavitev v.d. univerzitetnega
knjižničarja
Vzpostavitev infrastrukturne
organizacijske enote Univerza na
Primorskem, Univerzitetna
knjižnica (UP UK)
Skupna predstavitev KIS UP na
spletni strani UP

Koordinacija KIS v vseh
knjižnicah UP

Pričakovani rezultati v letu
2006
Koordinacija knjižnično
informacijskega sistema za
potrebe UP (KIS UP)
-Boljša koordinacija
dejavnosti
-Lažje nastopanje navzven
-Večja učinkovitost dela
-Promocija dejavnosti KIS
UP
-Dvig kakovosti storitev
-Večje število »online«
uporabnikov KIS UP
-Enaki pogoji dela za vse
uporabnike v vseh delih
KIS UP
-Enotna podoba KIS UP
navzven
Priprava in vodenje
sestankov

Udeležba na sestankih
knjižnic, interesnih
skupnosti, financerjev,
NSKD, ipd.

Koordinacija nabave
informacijskih virov
Članstvo v starih in pristop k

Povečano število kvalitetnih
in relevantnih informacijskih
virov na voljo v KIS UP
Nadaljnja razpoložljivost že
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
ni realizirano:

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

Po potrebi je bilo organiziranih
nekaj sestankov vodij knjižnic
članic UP, večina koordinacije
dejavnosti pa je bila izvedena s
pomočjo IKT.
Predstavnik UP je zastopal njene
interse in se redno udeleževal sej
NSKD ter sodeloval pri
posvetovanjih in pogajanjih z
nacionalnimi noslici konzorcijev erevij in baz podatkov.

UP se je pridružila naročnikom e-
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
novim konzorcijem naročnikov
informacijskih virov

Ureditev enotnega / centralnega
dostopa do vseh razpoložljivih
informacijskih virov znotraj KIS
UP
Izobraževanje uporabnikov

Obveščanje uporabnikov o
»online« dostopnih informacijskih
virih
Vzpostavitev enotne knjižnične
izkaznice za vse študente in
zaposlene UP
Skrb za bibliografije
pedagoškega kadra in
raziskovalcev UP

Priprave na prehod dela v
enotnem KIS UP (i.e. centralna
knjižnica z dislociranimi enotami)
Priprava in potrditev strateškega
dokumenta o vzpostavitvi UP UK
kot članice UP

Pričakovani rezultati v letu
2006
obstoječih informacijskih
virov (Ebsco, Emerald,
ProQuest, Springerlink,
OED) in nabava novih (Wiley
InterScience, Sage, …)
Lažji in bolj pregleden
dostop do razpoložljivih
informacijskih virov
Povečana uporaba »online«
informacijskih virov
Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih online virov,
večja avtonomija
uporabnikov KIS UP
Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih online virov,
večja avtonomija
uporabnikov knjižnice
Enaki pogoji uporabe KIS
UP za vse študente in
zaposlene UP
Urejene bibliografije
visokošolskih sodelavcev in
raziskovalcev kot osnovni
pogoj za kandidiranje,
habilitacije in napredovanje
Načrtovanje prihodnjih
strategij za vzpostavitev UP
UK
Potrditev strateškega
dokumenta v senatu UP

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
storitev Wiley interscience ter
Sage journals online.

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

ni realizirano

Tabela: Uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Načrt za leto 2006
2244
1190
410
462
25
1250
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Realizacija 2006
2470
1107
475
356
15
2346
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Tabela: Kazalniki za knjižnično dejavnost
Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice
Delež aktivnih uporabnikov z
univerz (študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci, raziskovalci
in strokovni sodelavci)
Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih enot
Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike

Načrt za leto 2006

Realizacija 2006

5466

6391

Ni podatka

Ni podatka

5210

5076

-

6827

20

18

Komentar: V letu 2006 ni bil realiziran skoraj noben kratkoročni prednostni cilj za izvajanje knjižnične
dejavnosti UP. Večina ciljev je bila namreč vezana na zaposlitev univerzitetnega bibliotekarja in ker do
te zaposlitve ni prišlo, so vsi ti cilji ostali nerealizirani.
Iz tabele o uporabnikih in kazalnikih knjižnične dejavnosti v knjižnicah članic UP pridemo do dveh
ugotovitev. Najprej lahko z veseljem ugotovimo, da je bila večina zastavljenih predvidevanj za leto
2006 uresničena ali celo presežena. Druga ugotovitev pa se deloma ponovno nanaša na nujnost
zaposlitve univerzitetnega bibliotekarja. Pri primerjavi posameznih doseženih rezultatov namreč iz leta
v leto ugotavljamo, da v posameznih knjižnicah uporabljajo zelo različno metodologijo obdelave
statističnih podatkov, kar v precejšnji meri zmanjšuje uporabnost navedenih podatkov. V nekaterih
primerih to privede celo do popolne neuporabnosti le teh. V prihodnje apeliramo na nujno poenotenje
metodologije in koordinacijo priprave statističnih podatkov, kar nedvomno spada med naloge
bodočega univerzitetnega bibliotekarja.

5.6

Dejavnost študentskih domov

Univerza na Primorskem Študentski domovi (UP ŠD) je članica UP ustanovljena z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS št. 79, dne
19.7.2004) po katerem se je Visokošolsko središče v Kopru pripojilo k Univerzi na Primorskem in
registriralo, kot nova članica z dne, 3.1.2006. Zagotavljanje bivanjskih pogojev predstavlja enega
izmed osnovnih elementov za kvalitetno delovanje univerzitetnih procesov.
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Izpeljati in pripraviti vse
aktivnosti, konstituiranja organov
članice do sprejetja vseh
temeljnih notranjih aktov članice
ter jih prilagoditi državnim in
evropskim zahtevam in
določilom
Priprava kratkoročnega in
dolgoročnega programa
aktivnosti UP ŠD v skladu z
razvojnimi programi Univerze na
Primorskem in Vlade RS
Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in Pisarne

Pričakovani rezultati v letu
2006
imenovanje sveta članice ,
nemoteno delovanje članice
prilagoditev in vzpostavitev
novih pravilnikov in notranjih
aktov

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano

Potrditev na organih
ustanove

realizirano

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
za študentske domove

Pričakovani rezultati v letu
2006

Pridobiti in aktivirati nove
dodatne kapacitete pri
zasebnikih
Pridobiti in aktivirati nove
dodatne kapacitete pri drugih
pravnih osebah

Večje število
subvencioniranih ležišč

realizirano

Večje število ležišč

realizirano

Pridobivanje primernih lokacij in
investicijske dokumentacije za
gradnjo študentskih domov z
neodplačnim prenosom zemljišč
ali predvidenim nakupom

Pridobitev vsaj ene lokacije
in zemljišča za ŠD v Kopru
in kampusu v Izoli.

realizirano:
- podpisano pismo o nameri z MO
Koper za gradnjo ŠD,
- priprava DIIP za MVZT.

Zagotoviti bivanje mednarodnim
študentom (programi izmenjave
študentov)
Zagotoviti bivanje gostujočim
profesorjem in raziskovalcem na
univerzi
Ureditev družinskih apartmajev
študentov, ki študirajo z otroki

Poskrbeti za bivališča
mednarodnim študentom

realizirano

Poskrbeti za bivališča
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem
Razpis za izbor
najugodnejšega ponudnika
in priprava dokumentacije za
izvedbo
Dodatna ležišča za študente
s posebnimi potrebami

realizirano

Pridobitev in aktiviranje novih
bivalnih kapacitet študentom s
posebnimi potrebami
Tekoče in investicijsko
vzdrževanje obstoječih kapacitet

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Priprava investicijskega
programa in pridobivanje
investicijske dokumentacije.

realizirano

realizirano

Vzdrževanje nepremičnin in
opreme v ŠD Portorož

realizirano

Prilagoditi bivalne kapacitete,
parkirišča (predvsem dostop) ter
označiti poti študentom z
drugačnimi potrebami
Prenova spletnih strani UP ŠD,
in vzpostavitev informacijske
mreže vseh subjektov, ki
razpolagajo s študentskimi
ležišči

Nemoten dostop in gibanje
študentov z drugačnimi
potrebami

realizirano

Lažji dostop do podatkov

delno realizirano:
Opomba: Nadaljuje v letu 2007.

Dokončna ureditev sedeža UP
ŠD ter poslovnih prostorov na
Santorijevi ulici,
ureditev štirih delovnih mest

Sprememba Odloka, Statuta
univerze,
ureditev gretja, hlajenja in
celotne infrastrukture
(telefon, faks, rezalnik
papirja, internet )
Ureditev urejenega vira
financiranja za nemoteno
poslovanje članice

realizirano

Urediti sistem financiranja UP
ŠD
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delno realizirano:
Opomba: Nadaljuje v letu 2007.
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Tabela: Kazalniki za dejavnost Študentskih domov UP

Kazalnik
% študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom
o subvencioniranju bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov*
* samo kapacitete Študentskega doma Portorož

Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2006/2007

Realizacija v študijskem
letu 2006/2007

10%

10%

125

125

Poslanstvo in področje dela so zapisani v notranjih aktih, predvsem pa v Odloku o ustanovitvi
Univerze na Primorskem in Statutu Univerze na Primorskem. Nova univerza v slovenskem
visokošolskem prostoru s svojo umestitvijo potrebuje tudi ustrezne bivanjske zmogljivosti za potrebe
študentk in študentov, profesorje in za mlade raziskovalce. Poglavitna naloga članice UP Študentski
domovi je torej predvsem zagotavljanje kapacitet, ki bodo zadovoljevale razvoju univerze in njenih
potreb v skladu z njenimi kratkoročnimi in dolgoročnimi načrti. Temeljna naloga UP ŠD je v skladu s
statutarno določeno dejavnostjo UP dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov ter
zagotavljanje možnosti nastanitve predvsem za študente, ki prihajajo iz drugih oddaljenih krajev. V
študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih
zavodov s sedežem v občini Koper.
UP Študentski domovi je nova članica UP, ki je svoje delo prvič celovito zastavila v letu 2006. Zato je
bilo v tem obdobju potrebno predvsem poskrbeti za konstituiranje članice ter začeti vse postopke za
zagotavljanje delovanja članice, njeno finančno konsolidacijo, obenem pa začeti postopke za
pridobivanje novih študentskih ležišč.
Sprejem notranje-organizacijskih aktov
V začetku leta je bilo izpeljano konstituiranje novih organov UP ŠD in sicer:
- Študentski svet stanovalcev,
- Svet študentskih domov.
Sledila je priprava in sprejem notranje-organizacijskih aktov, nujnih za zakonito poslovanje UP ŠD:
- Poslovnik Sveta ŠD,
- Pravila UP ŠD,
- Domski red,
- Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti,
- Pravilnik o prometu in parkiranju na površinah zavoda,
- Pravilnik o delu higienske komisije,
- Sistemizacija.
Glede na začet proces spreminjanja statuta UP pripravili spremembe in dopolnitve ki se nanašajo na
UP ŠD še posebej pa do-registracija dejavnosti.
Priprava poročil in programov
V okviru dejavnosti na UP ŠD pripravili ustrezna poročila za preteklo leto 2005 ter zasnovali programe
za leto 2006 in sicer:
- Priprava in sprejem poročila o delu UP ŠD za leto 2005,
- Priprava in sprejem letnega načrta dela za leto 2006,
- Priprava letnega in srednjeročnega programa investicijskega vzdrževanja (Podpis pogodbe UP z
MVZT za pridobitev sredstev za investicijsko vzdrževanje),
- Dogovor z MVZT in RICUP za sredstva za opremo sob v ŠDP z internetnimi priključki,
- Priprava programa STUPIDENT za razvrščanje študentov na prioritetno listo skladno z imenovanjem
projektne skupine s strani rektorice.
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UP ŠD izvaja naloge pisarne za študentske domove tako, da zaradi pomanjkanja študentskih domov
razporeja študente tudi v dijaške domove, pri koncesionarjih ter pri zasebnikih.
Študentska ležišča so razporejena po vsej obali in sicer v:
- Študentskem domu Portorož,
- Dijaškem in študentskem domu Koper,
- Dijaškem in študentskem domu Portorož,
- Dijaškem domu Izola,
- pri zasebnikih v vseh treh občinah,
- pri koncesionarjih Hotel Port ter Doris Božič s.p.
Dejstvo je, da je posteljnih kapacitet in študentskih domov za potrebe študija na UP premalo (50%
vlog je zavrnjenih) in po ocenah tudi 170 predvidenih novih načrtovanih ležišč za Koper iz predvidenih
sredstev ne bo zadovoljevalo teh potreb. Zato bo osnovni cilj povečanje teh planiranih postavk v
skladu z razvojem in potrebami.
Pridobivanje novih nastanitvenih kapacitet
Osnovna skrb v letu 2006 je bilo zagotavljanje dodatnih nastanitvenih zmogljivosti za potrebe
študentov visokošolskega središča in sicer:
- Poizvedovanje za proste kapacitete in prostorske možnosti za pridobivanje novih študentskih postelj
- Povečanje števila študentskih ležišč za obalno visokošolsko središče (z 755 na 897),
- Razgovor s predstavniki Banke Koper o možnosti finančnih aranžmajev za potencialna študentska
ležišča pri zasebnikih,
- Opravljena anketa za članice UP o potrebah nastanitve in nočitev za gostujoče profesorje, kot
osnovo za pripravo projekta Doma podiplomcev,
- Pridobitev garsonjere v Izoli ( darilna pogodba),
- Pridobitev dveh novih koncesionarjev (Motel Port, Božič s.p.),
- Priprave na investicijske programe izgradnje novih študentskih ležišč v okviru dela Komisije za
investicije UP,
- Podpis pisma o nameri med UP in Mestno občino Koper s katero se je MOK zavezala, da bo
zagotovila zemljišče za izgradnjo novega študentskega doma v Kopru,
- Izdelava dveh DIIP za izgradnjo študentskega doma s 170 ležišči in študentskega doma s 130 ležišči
Razgovori glede problematike študentske nastanitve na UP
Opravljeni so bili sestanki z vsemi članicami UP in razgovori o možnostih skupnega sodelovanja.
Opravili smo tudi operativne sestanke z vsemi vodstvi Dijaških domov, kjer prebivajo študentje in
priprava na novo študijsko leto. Opravljeni so bili sestanki s predstavniki Študentskega sveta
stanovalcev, ŠOUP in Študentskega sveta UP ter razgovor s predstavniki MVZT (Plut, mag.Okretič
Salmič, Flakus,) glede problematike študentskih domov in investicijskega vzdrževanja.
Razpisi za študijsko leto 2006/2007
Za študijsko leto 2006/2007 je bil opravljen razpis za študijsko in sicer:
- javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za
študijsko leto 2006/2007,
- javni razpis za najem bivalnih zmogljivosti pri zasebnikih, lastnikih sob, ustreznih za bivanje
študentov obalnih visokošolskih zavodov za študijsko leto 2006/07.
V primerjavi s preteklimi leti je UP ŠD razpolagala s skupno 897 subvencioniranimi ležišči, kar je za
112 več kot v letu 2005/2006.
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5.7

Upravne naloge univerze

Upravne naloge UP obsegajo upravno-administrativno in strokovno tehnične naloge, ki jih, skladno s
Statutom UP, izvaja uprava UP. Naloge uprave UP opravljajo tajništvo UP in tajništva članic UP.
V nadaljevanju povzemamo letne cilje in realizacijo nalog na ravni tajništva UP, ki skladno s Statutom
UP opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge ter druge skupne naloge za UP kot
celoto, zlasti na področju temeljnih dejavnosti (izobraževanje, raziskovanje, mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje), na področju kadrovskih, pravnih, finančno-računovodskih zadev,
investicij, upravljanja premoženja ter promocije in protokola.
V tabeli smo povzeli realizacijo splošnih ciljev na ravni tajništva UP:
Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2006

Vzpostavitev strokovnih služb in
sektorjev za posamezna področja
dejavnosti tajništva UP

sprejeti Akt o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest na UP

realizirano

zagotovljena ustrezna strokovna
in administrativna podpora
organom, komisijam in drugim
delovnim telesom na univerzitetni
ravni

realizirano

zmanjševanje števila nadurnega
dela ter preobremenjenosti
zaposlenih v tajništvu UP

delno realizirano

priprava in sprejem nujnih
splošnih aktov in pravnih podlag
na ravni UP

delno realizirano

vzpostavitev skupne programske
opreme za vodenje podatkov iz
kadrovske evidence in
nadgradnja s programsko
opremo za vodenje plač in
zagotavljanje enotnih
računovodskih in davčnih
evidenc

delno realizirano:
izpeljano je javno naročilo
za vzpostavitev enotne
programske opreme za
kadrovske in
računovodske evidence.
Vzpostavitev je
predvidena v letu 2007.

Skrb za ustrezno informiranost
strokovnih služb tajništva UP in
tajništev članic UP

udeležba zaposlenih na
seminarjih in drugih krajših
oblikah izobraževanja in
usposabljanja

delno realizirano:
posamezne strokovne
službe so se izobraževanj
udeležile, druge pa manj
kot je bilo načrtovano.
Vzrok je pomanjkanje
časa in tudi finančnih
sredstev za izobraževanje
zaposlenih.

Zagotavljanje ustrezne strokovne
podpore članicam UP in okrepitev
sodelovanja s članicami

redni sestanki s članicami UP na
različnih ravneh dejavnosti
(tajniki, strokovne službe ipd.) s
ciljem informiranja, dogovarjanja
in izmenjave mnenj

delno realizirano:
posamezne službe so
organizirale redne
sestanke s strokovnimi
službami članic UP

Sprotno izpolnjevanje obveznosti
UP kot enovite pravne osebe (do
ustanovitelja in drugih relevantnih
institucij)
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Kratkoročni prednostni cilji
Izboljšanje prostorskih in
materialnih pogojev za delo
rektorata UP

5.7.1

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

povečanje prostorskih
zmogljivosti rektorata UP v okviru
investicije na objektu Armerija
Foresterija

delno realizirano:
selitev v nove prostore bo
realizirana v letu 2007

dopolnitev tehnične opreme za
delo (tiskalniki, računalniki,
fotokopirni stroj)

realizirano

Strokovne službe tajništva UP

V nadaljevanju podajamo poročilo po posameznih strokovnih službah tajništva UP.
Izobraževalna dejavnost
Naloge s področja izobraževanja izvajata strokovni službi sektorja za izobraževanje – Služba za
spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI) in Visokošolska prijavno-informacijska služba
UP (VPIS).
SZI je v letu 2006 opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v njen delokrog in obsegajo
predvsem vodenje postopkov akreditacije študijskih programov, pripravo predlogov pravnih aktov s
področja izobraževanja, spremljanje zakonodaje s področja visokošolskega izobraževanja, priprava
različnih gradiv s področja izobraževanja (analize, poročila, razpisi ipd.), skrbništvo za Komisijo za
študijske zadeve UP in Komisijo za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,
raziskovalnega in umetniškega dela na UP ter izvajanje zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov komisij,
vodenje postopkov izdaje javnih listin UP, posredovanje podatkov o študentih in diplomantih
ustanovitelju in drugim uporabnikom, priprava informativnih publikacij in spletnih strani s področja
izobraževanja, organiziranje delavnic in delovnih srečanj na področju dela službe, vodenje arhiva in
evidenc ipd.
V sklopu aktivnosti službe so bile v letu 2006 izvedene določene novosti, načrtovane v programu dela
za leto 2006. Realizacija opredeljenih nalog je predstavljena v poglavju 5.1 (Izobraževalna dejavnost)
Tudi služba VPIS je v letu 2006 opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v njen delokrog in
so povzete v poglavju 5.8.2 (Nacionalno pomembne naloge – Visokošolska prijavno-informacijska
služba), ob tem pa je sodelovala tudi pri nekaterih skupnih aktivnosti na področju izobraževanja,
predstavljenih v poglavju 5.1 (Izobraževalna dejavnost).
Znanstveno-raziskovalna, razvojna in umetniška dejavnost
Naloge s področja znanstveno-raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti izvaja Služba za
spremljanje in razvoj znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti UP.
Služba je v preteklem letu opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v njen delokrog in
obsegajo predvsem spremljanje informacij, javnih razpisov in zakonodaje s področja znanosti ter
obveščanje članic, vodenje evidence znanstveno-raziskovalnega dela na UP tako v okviru
nacionalnega kot mednarodnega sodelovanja, skrbništvo za Komisijo za znanstveno-raziskovalno in
razvojno delo UP (KZRD UP) in izvajanje zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov KZRD UP, urejanje spletne
strani UP za področje znanosti in raziskovanja, vodenje arhiva in evidenc za področje dela.
Ob tem pa so bile izpeljane določene novosti, načrtovane v programu dela za leto 2006. Realizacija
opredeljenih nalog je predstavljena v poglavju 5.2 (Raziskovalna in razvojna dejavnost), v
nadaljevanju pa navajamo posamezne cilje in naloge iz letnega programa dela 2006, ki v poglavju 5.2
niso navedeni:
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Aktivnosti z namenom večje
učinkovitosti razpisa za priznanja
UP

Pričakovani rezultati v letu
2006
pripravljena ustrezna
razpisna dokumentacija za
razpis za priznanja

Vzpostavitev evidence
doktorskih tem in disertacij

vodenje evidence sprejetih in
zavrnjenih tem doktorskih
disertacij ter podeljenih in
odvzetih doktoratov

Opredelitev enotnih kazalnikov
za letno poročanje članic in
univerze s področja znanstvenoraziskovalnega dela

priprava vsebin in elementov
za letno poročanje članic UP
o znanstveno-raziskovalni
dejavnosti kot del obrazca
poslovnega poročila članic
za leto 2006
oblikovan prijavni obrazec in
natančnejša navodila z
opredelitvijo obveznih
elementov za razpis za
mlade raziskovalce
vodenje administracije
projetka MATRIOSCA-AAP
Interreg IIIB CADSES in
priprava poročil projekta

Aktivnosti z namenom večje
učinkovitosti izpeljave razpisa za
mlade raziskovalce

Vodenje projektov

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
strokovna služba je vodila
postopek priprave sprememb in
dopolnitev Pravilnika o priznanjih
UP, ki jih je Senat UP sprejel 13.
12. 2006 ter pripravila Navodila
za predlaganje kandidatov za
priznanja UP ter oblikovanje
tričlanskih strokovnih komisij, ki
jih je KZRD UP sprejela 30. 11.
2006.
ni realizirano:
naloga ni bila realizirana zaradi
drugih prednostnih zadolžitev
strokovne službe in pomanjkanja
kadra. Naloga je prenesena v leto
2007.
realizirano

realizirano

realizirano:
projekt je trajal od 1.1. do 31. 10.
2006.

Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Naloge s področja mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja izvaja Služba za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS).
SMMS je v preteklem letu opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v delokrog službe in
obsegajo predvsem koordinacijo programov mobilnosti, vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z
domačimi in s tujimi univerzami in raziskovalnimi inštituti, skrb za sklepanje pogodb in sporazumov o
sodelovanju med UP in tujimi visokošolskimi institucijami ter vodenje evidence sklenjenih pogodb in
sporazumov ter druge dokumentacije s področja dela, koordinacijo obiskov tujih delegacij in gostujočih
učiteljev na UP, obveščanje članic o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi
izobraževalnimi institucijami ter priprava prijave na razpis MVZT za pridobitev sredstev za področje
mednarodnega sodelovanja, skrb za predstavitev in promocijo UP v tujini ter vključevanje UP v
mednarodna združenja, posredovanje informacij o možnostih študija tujih študentov na UP, skrb za
vsebino in objavo informacij s področja mednarodnega sodelovanja na spletni strani UP, skrbništvo za
Komisijo za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP ter izvajanje zadolžitev, ki izhajajo iz
sklepov KMMS UP. Ob tem so bile izvedene določene novosti, načrtovane v programu dela za leto
2006. Realizacija opredeljenih nalog je predstavljena v poglavju 5.4 (Mednarodna dejavnost in
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sodelovanje v evropskih projektih), ob tem pa je SMMS sodelovala tudi pri nekaterih skupnih aktivnosti
na področju izobraževanja, predstavljenih v poglavju 5.1 (Izobraževalna dejavnost).
V nadaljevanju navajamo posamezne cilje in naloge iz letnega programa dela 2006, ki v poglavju 5.4
niso navedeni:
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Priprava in akreditacija skupnih
študijskih programov

Pričakovani rezultati v letu
2006
Razvoj prvega skupnega
študijskega programa UP
(Morska biologija v
sodelovanju z Univerzo v
Trstu)

Vzpostavitev nacionalne
mobilnosti

priprava vseh potrebnih aktov
in obrazcev za vzpostavitev
novega programa nacionalne
mobilnosti (v sodelovanju z
Univerzo v Ljubljani in
Univerzo v Mariboru)
na prošnjo Urada Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in
po svetu smo organizirali
predstavitev UP za skupino
študentov slovenskega rodu
iz različnih držav
v sodelovanju z Zavodom RS
za zaposlovanje, Območno
enoto Koper, smo organizirali
delavnico o možnostih
izobraževanja in
zaposlovanja v tujini

Aktivnosti za promocijo UP

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
sodelovanje s SZI pri pripravi
vloge za akreditacijo skupnega
študijskega programa Morska
biologija, priprava (v sodelovanju
s SZI) publikacije o skupnih
programih in navodil za pripravo
skupnih programov na UP
realizirano

realizirano

realizirano

Kakovost
Naloge s področja kakovosti do ustanovitve samostojne univerzitetne službe za kakovost izvaja
Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI). Realizirane naloge za to področje
so predstavljene v poglavju 5.1 (Izobraževalna dejavnost) in 5.8.3 (Nacionalna komisija za kvaliteto
visokega šolstva), posamično pa tudi v drugih poglavjih, ki jih pokrivajo druge službe rektorata UP
(zlasti službi za področji raziskovanja in mednarodnega sodelovanja).
Protokol in stiki z javnostmi
Naloge s področja protokola in stikov z javnostmi izvaja Kabinet rektorice. UP je protokolarne
prireditve za leto 2006 realizirala na podlagi letnega programa, napovedanih aktivnosti rektorata UP in
članic UP ter pričakovanih oziroma planiranih finančnih virov. Pregled in opis dogodkov je predstavljen
v tabeli v prilogi.
Služba za kadrovske zadeve UP
Služba za kadrovske zadeve (SKZ UP) je v letu 2006 opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki
sodijo v njen delokrog in obsegajo predvsem izvajanje vseh kadrovskih postopkov za zaposlitve na
rektoratu UP, pripravo internih aktov s kadrovskega področja, vodenje kadrovske evidence zaposlenih
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na UP, aktivnosti na področju vzpostavljanja skupne programske opreme, skrbništvo za Komisijo za
izvolitve v nazive UP (KIN UP), zagotavljanje koordinacije in skrbništva nad delom skupin imenovanih
za pripravo splošnih aktov s področja delovne zakonodaje, zbiranje in posredovanje podatkov
ustanovitelju in drugim institucijam
V preteklem letu so bile v ospredju zlasti naslednje aktivnosti iz programa dela za leto 2006:
Kratkoročni prednostni cilji
Učinkovito izvajanje
aktivnosti na delovnopravnem področju
Aktivnosti za zaposlovanje
dodatnega kadra

Priprava internih pravnih
aktov

Vzpostavitev informacijske
podpore na kadrovskem
področju

Pričakovani rezultati v letu 2006
povečanje ažurnosti pri izvajanju
nalog kontrole postopkov s področja
delovno pravnih razmerij
uspešna prijava na program javnih
del za pridobitev dveh delavcev kot
pomoč v tajništvu UP
izvedba razpisov za nova delovna
mesta v tajništvu UP in
organizacijskih enot UP (Center za
jezike in medkulturno komunikacijo
UP – CJMK UP; Univerzitetna
knjižnica UP – UK UP; Center za
šport UP – CŠ UP; Računalniškoinformacijski center UP – RIC UP)

Akt o organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest na UP
Pravilnik o napredovanju na
delovnem mestu zaposlenih na UP

Dopolnitev in uskladitev Meril za
izvolitve v nazive UP
vključitev SKZ UP in kadrovskih
služb članic UP v skupni
univerzitetni kadrovski sistem in
začetek delovanja enotnega
kadrovskega sistema

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano

realizirano

delno realizirano:
- razpisi za nova delovna mesta
v tajništvu UP in na RIC UP so
uspešno realizirani,
- razpis za vodjo UK UP še ni
zaključen, saj ni bilo prijavljenih
kandidatov, ki bi zadostili
pogojem,
- razpis za vodjo CŠ UP ni
realiziran, ker je bil CŠ UP
formalno ustanovljen šele v
začetku leta 2007
realizirano
delno realizirano:
pravilnik je bil sprejet na UO
UP, vendar pa še niso bile
realizirane uskladitve (pozitivno
mnenje) z RS MJU, zato
pravilnik ni bil sprejet
realizirano
delno realizirana:
del aktivnosti in končna
vzpostavitev sistema je
prenesena v leto 2007

Služba za pravne zadeve UP
Služba za pravne zadeve je v letu 2006 opravljala tekoče oziroma stalne naloge, ki sodijo v njen
delokrog in obsegajo predvsem pravno pomoč pri delovanju organov UP in njihovih komisij (Senat UP,
Upravni odbor UP, Statutarna komisija UP, razne komisije za javna naročila, komisije s področja
investicij), sodelovanje s pooblaščenimi odvetniškimi pisarnami pri vodenju sodnih postopkov, skrb za
ažurnost podatkov, vpisanih v sodnem registru (priprava predlogov za vpis podatkov v sodni register),
spremljanje zakonodaje s področja delovanja univerze in seznanjanje strokovnih služb univerze,
nudenje pravne pomoči strokovnim službam univerze, sestavljanje in pregledovanje pogodb in
sporazumov, ki jih sklepa univerza ipd.
V preteklem letu so bile v ospredju zlasti naslednje aktivnosti iz programa dela za leto 2006:
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Kratkoročni prednostni
cilji
Priprava internih pravnih
aktov

Pričakovani rezultati v letu 2006
Pravilnik o uporabi in dodeljevanju službenih
telefonov
Pravilnik o organizacijskih enotah ter
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
organizacijskih enotah
Spremembe in dopolnitve Statuta UP
Sprememba Poslovnika Senata UP
Akt o delovanju CJMK UP
Akt o delovanju Ameriškega kotička UP
Akt o delovanju Računalniško informacijskega
centra UP
Spremembe in dopolnitve Statuta UP
(ustanovitev nove članice)
Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni
potrebno objaviti javnega razpisa
Akt o delovanju Centra za šport
Pravilnik o volitvah organov UP
Pravilnik o volitvah rektorja UP
Akt o delovanju univerzitetnih kateder
Akt o delovanju Podiplomske šole

Svetovanje strokovnim
službam UP pri pripravi
drugih internih pravnih
aktov

Pravna podpora pri
obsežnejših univerzitetnih
projektih v letu 2006

- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih
mest na Univerzi na Primorskem,
- Sprememba pravilnika o priznanju tujega
izobraževanja,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o
priznanjih Univerze na Primorskem,
- Pravilnik o računovodstvu UP,
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na UP,
- Navodila za pripravo skupnih programov na
UP,
- Navodila za postopek obravnave in
sprejemanja študijskih programov na Univerzi
na Primorskem,
- Popravek k Pravilniku o obliki javnih in drugih
listin o zaključenem izobraževanju na UP,
- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in
pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe UP,
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih na UP
Ustanovitev nove članice UP FAMNIT:
sprememba Statuta UP in vpis v sodni register
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Realizacija v letu
2006 z obrazložitvijo
razlik
realizirano
realizirano

realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
realizirano
delno realizirano:
pripravljen je osnutek
delno realizirano:
osnutek je v pripravi
delno realizirano:
pripravljen je osnutek
delno realizirano:
osnutek je v pripravi
delno realizirano:
osnutek je v pripravi
delno realizirano:
osnutek je v pripravi
delno realizirano:
osnutek je v pripravi
realizirano, z izjemo
Pravilnika o
napredovanju
zaposlenih na UP,
kjer je pripravljen
osnutek

delno realizirano:
sprememba Statuta
UP v proceduri,
vložen predlog za
vpis v sodni register v
začetku leta 2007
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Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v letu 2006
Ustanavljanje novih organizacijskih oblik
sprejem potrebnih aktov (pravilnikov)

Spremembe Statuta UP (Priloge in določbe o
ISCED klasifikaciji): priprava osnutka, strokovna
pomoč delovanju KOST UP, obravnava
amandmajev, obravnava na Senatu UP in UO
UP, objava v Ur. l. RS
Ustanovitev Konzorcija za razvoj
visokošolskega izobraževanja na področju
naravoslovja in sodobnih tehnologij na
Primorskem: priprava besedila pogodbe in
aneksov k pogodbi
Skrb za izvajanje Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja: posredovanje
informacij javnega značaja prosilcem (oseba
pooblaščena za dajanje informacij javnega
značaja)

Realizacija v letu
2006 z obrazložitvijo
razlik
delno realizirano:
nekateri akti sprejeti,
nekateri še v
proceduri (glej zgoraj)
realizirano

realizirano

realizirano:
do 30. 4. 2006 v
okviru pravne službe,
od 1. 5.2006 dalje pa
je za izvajanje naloge
skrbel glavni tajnik
UP

Finančno-računovodska služba UP
Finančno računovodska služba zagotavlja vse potrebne računovodske in davčne evidence ter
obračune za rektorat UP. Poleg aktivnosti, ki so s tega področja vezane na rektorat UP, je služba
zagotovila pripravo vseh potrebnih poročil z različnih področij in finančnih načrtov, ki se nanašajo na
univerzo kot celoto ter za univerzo zagotavljala sprotne evidence za vse investicije, ki so univerzi
financirane iz proračunskih sredstev. Pomembna je skrb in zagotovitev pripadajočih mesečnih
proračunskih sredstev za redno dejavnost ter njihovo ustrezno in pravočasno prerazporejanje
članicam UP. V letu 2006 je bilo področje usmerjeno v nadaljnje razvijanje enotne finančno
računovodske funkcije, pri čemer še posebej potrebno omeniti sprejem enotnega Pravilnika o
računovodstvu UP.
Temeljne aktivnosti so prikazane v tabeli:
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Zagotavljanje pravočasnega
in ustreznega izvrševanja
zakonsko potrebnih nalog na
področju zunanjega
poročanja
Poenotenje sistema
zunanjega in notranjega
poročanja

Pričakovani rezultati v letu
2006
upoštevanje zakonskih rokov
in obveščanje članic UP glede
priprave poročil za potrebe
poročanja na ravni UP
uporaba enakih metodoloških
podlag pri zajemanju podatkov
za namene priprave
posameznih poročil
priprava ustreznih obrazcev
za pridobitev celovitih in
enotnih podatkov po
posameznih področjih
poročanja na ravni univerze
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
pravočasna oddaja ustreznih
poročil na finančnem,
računovodskem in davčnem
področju.
realizirano:
uporaba enakih oz. enotnih
metodoloških podlag pri
zajemanju podatkov na podlagi
predhodno pripravljenih obrazcev
pri pripravi posameznih vrst
poročil.
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Spremljanje zakonodaje na
finančnem in računovodskem
področju ter obvladovanju
davčne zakonodaje

Pričakovani rezultati v letu
2006
prilagoditev poslovanja
zakonskim spremembam

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
realizirano:
vpeljava pravočasnih rešitev
skladno z zakonskimi določbami.

Poenotenje procesov dela pri
evidentiranju in vrednotenju
računovodskih postavk

priprava ustreznih pravilnikov
in navodil na področju
računovodenja

Vzpostavitev mehanizma
kontrole porabe razporejenih
sredstev na ravni UP

sprotna, najmanj trimesečna
kontrola porabe proračunskih
sredstev

Opredelitev enotnih izhodišč
za uvedbo enovitega
informacijskega sistema na
področju finančno
računovodske funkcije
univerze kot celote

Zagotoviti dostop do vseh
podatkov na enem mestu na
ravni UP in predvsem zadostiti
zahtevam glede zagotavljanja
enotnih davčnih in
knjigovodskih (npr. ena glavna
knjiga) ter drugih evidenc na
ravni UP

realizirano:
sprejem Pravilnika o
računovodstvu na ravni univerze,
upoštevanje navodila o internem
izkazovanju poslovnih dogodkov,
medsebojno usklajevanje internih
terjatev in obveznosti znotraj
univerze.
delno realizirano:
izvajanje kontrole porabe
sredstev ob zahtevah pristojnega
ministrstva oz. ob pripravi poročil
na letni ravni. Ažurna kontrola
zaradi neenotnega
informacijskega sistema na
finančno računovodskem
področju se ni izvajala skladno z
zastavljenim ciljem.
realizirano:
izvedeno je bilo javno naročilo in
izbran dobavitelj enotnega
finančno računovodskega
informacijskega sistema.

5.7.2

Informatizacija univerze

Naloge na področju informatizacije izvaja Računalniško-informacijski center UP (RIC UP), na ravni
posameznih članic pa tudi strokovne službe za področje informatike. V nadaljevanju podajamo
realizacijo aktivnosti RIC UP v letu 2006:
Cilj iz programa dela
2006
Vzdrževanje in
upravljanje obstoječe
strežniške in
uporabniške
računalniške opreme
ter informacijsko
komunikacijske (IK)
infrastrukture UP

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija
naloge

- vzdrževanje obstoječe
strojne, programske in
omrežne opreme,
- dopolnjevanje IKT
opreme,
- zamenjava dotrajane
in iztrošene IKT
opreme
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realizirano

Obrazložitev
- vzpostavljena in
upravljana strežniška
struktura UP,
- upravljana
komunikacijska
infrastruktura UP,
- priprava razpisne
dokumentacije in izvedba
projekta Videokonferenčni
sistem UP V okviru
razpisa MVZT,
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija
naloge

Pomoč uporabnikom in
zaposlenim UP pri
uporabi IKT

- priprava podatkov iz
zbirk podatkov, ki jih
upravlja RIC UP
potrebnih za delovanje
strokovnih služb,
- pomoč uporabnikom
pri uporabi
informacijske
tehnologije

realizirano

Uvedba Računovodsko
kadrovskega sistema
UP

- priprava razpisa
Izvedba razpisa za
nakup računovodsko
kadrovskega IS UP,
- uvedba računovodsko
kadrovskega sistema
UP

delno realizirano

Širitev brezžičnega
omrežja EDUROAM

podpis pristopne
pogodbe o pristopu v
EDUROAM na nivoju
UP ter podpisane nove
pristopne izjave s strani
članic UP

realizirano

Informatizacija sej
senata UP

zagotoviti
komunikacijsko
infrastrukturo v
Pretorski palači
definiranje zahtev in
razvoj informacijske
podpore

realizirano

Informatizacija sej
organov in strokovnih
teles UP

realizirano
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Obrazložitev
namenjenega univerzam,
- sodelovanje pri
načrtovanju in izvedbi
investicije AF,
- selitev e-poštnega
strežnika namenjenega
študentom UP. Zaradi
preobremenjenosti
obstoječega je bilo
potrebno preseliti poštni
strežnik na nov,
zmogljivejši strežnik,
- zamenjava okvarjene
klimatske naprave v
sistemskem prostoru RIC
UP
- odgovorjeno na 50 zahtev
strokovnih služb po
podatkih
V letu 2006 je RIC UP
prejel in razrešil 750
zahtevkov uporabnikov,
- prenova spletne strani UP
PEF, junij, julij 2006,
- RIC UP je prevzel
upravljanje z domenami
(portoroz-prenocisca.si,
uip.si)
- izveden je bil razpis in
izbran dobavitelj za oba
sistema,
- pred uvedbo je potrebno
doseči soglasje med
članicami o načinu
delovanja računovodskih in
kadrovskih služb
- s pridobitvijo sredstev na
razpisu MVZT je bilo
omrežje EDUROAM
realizirano še na treh
članicah UP,
- vzpostavitev e-poštnih
predalov za vse študente
UP (razen UP FM) v obliki
ime.priimek@student.upr.si
komunikacijska
infrastruktura v pretorski
palači je bila vzpostavljena
v mesecu maju
za potrebe dela organov in
strokovnih teles UP je RIC
UP zagotovil pogoje za
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija
naloge

Informacijska podpora
UP ŠD

zagotovitev
informacijske podpore
postopku sprejema v
ŠD

delno realizirano

Priprava programa za
pripravo urnika na UP

- definiranje problema s
strani uporabnikov,
- predlaganje in
oblikovanje ustrezne
informacijske rešitve,
- uvedba rešitve
uporabnikom na UP

ni realizirano

Priključitev UP VSZI v
omrežje MAOO

- dogovor s ponudniki
storitev,
- zagotovitev in
konfiguracija ustrezne
komunikacijske opreme
- dogovor s ponudniki
storitev,
- zagotovitev in
konfiguracija ustrezne
komunikacijske opreme
- podaljšanje oz.
sklenitev nove pogodbe
o nakupu ustrezne
programske opreme na
nivoju UP,
- implementacija in
redno osveževanje
programske opreme

realizirano

Priključitev UP
Turistica v MAOO

Zagotovitev
protivirusne zaščite na
nivoju IS UP
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Obrazložitev
informatizacijo dela za 7
komisij
za podporo postopku
sprejema v ŠD je maja
2006 bil začet interni
projekt Stupident (projekt
je potekal v sodelovanju s
UP ŠD in študenti UP
PEF), popoln prevzem
aplikacije stupident v
upravljanje RIC UP bo v
letu 2007

- organiziran je bil
sestanek s predstavniki
članic za pripravo
programa za pripravo
urnika na UP,
- k iskanju ustrezne rešitve
so bili povabljeni tako
komercialni ponudniki, kot
tudi dr. Pisanski s PINT,
- ugotovljeno je bilo da je
za vzpostavitev tovrstnega
programa na UP potrebno
standardizirati vrsto
spremenljivk, in da je v
obliki, v kateri se izvaja
študijski proces na
članicah UP preveč
kompleksen, da bi ga lahko
reševali z enim programom
na nivoju UP
v mesecu septembru je
bila izvedena priključitev
UP VSZI v omrežje MAOO

realizirano

v mesecu oktobru je bila
izvedena priključitev UP
Turistica v omrežje MAOO

realizirano

zagotovljena je protivirusna
oprema za vse računalnike
UP
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija
naloge

Zagotovitev zaščite
pred nezaželjeno in
zlonamerno pošto na
nivoju IS UP.

- podaljšanje oz.
sklenitev nove pogodbe
o nakupu ustrezne
programske opreme na
nivoju UP,
- implementacija in
redno osveževanje
programske opreme

realizirano

Povečati zanesljivost
delovanja IS UP

- izvedba razpisa za
nakup
brezprekinitvenega
napajalnika,
- instalacija
brezprekinitvenega
napajalnika
- podaljšanje oz.
sklenitev nove pogodbe
o nakupu ustrezne
programske opreme na
nivoju UP,
- implementacija
programske opreme

realizirano

- podaljšanje oz.
sklenitev nove pogodbe
o nakupu ustrezne
programske opreme na
nivoju UP,
- implementacija
programske opreme
izpeljati razpis in nakup
ter implementacija
spletnih slovarjev na
nivoju UP
- nakup strokovne
periodike na RIC UP,
- sodelovanje s
sorodnimi institucijami

realizirano

nakupi strokovne
literature, namenjene

realizirano

Obnovitev pedagoških
licenc programa SPSS

Obnovitev pedagoških
licenc programa ARC
VIEW

Implementacija
mrežnih slovarjev na
nivoju UP
Spremljanje trendov
razvoja informatike

Nakup strokovne
literature
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realizirano

realizirano

delno realizirano

Obrazložitev
- za Microsoftove strežnike
je uporabljena programska
oprema SOPHOS,
- za odprtokodne strežnike
pa programska oprema
Antivirus clamAV in
Spamassassin,
- delež nezaželjene pošte
na poštnih strežnikih UP je
dosegel 82%
za zagotovitev zanesljivosti
delovanja je bil za potrebe
sistemskega prostora RIC
UP kupljen UPS

vse članice UP pri svojem
pedagoškem in
raziskovalnem procesu
uporabljajo statistični paket
SPSS, čigar nakup v
sorazmernem delu
sofinancirajo vse članice
UP
naloga je realizirana v
okviru nakupa opreme v
investiciji UP FHŠ
(programsko opremo pri
študijskem procesu
trenutno uporablja zgolj UP
FHŠ)
realizirano spletni slovarji
so uporabnikom na voljo
na naslovu
http://amebis.upr.si
V okviru te naloge poteka
sodelovanje s sorodnimi
centri UL in UM, ter
resornim Direktoratom za
informacijsko družbo na
MVZT, ter ARNES.
Nalogo smatramo kot
delno realizirano, ker
zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev ni bilo
možno sodelovanje na
katerim od pomembnejših
prireditev s področja
informatike.
v okviru te naloge je bilo
kupljeno več strokovne
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Cilj iz programa dela
2006

Skrb za dostopnost
knjižnično
informacijskih baz UP.

Zagotovitev tehnološke
platforme za
vzpostavitev eizobraževanja na
nivoju UP

5.8
5.8.1

Naloga iz programa
dela 2006

Obrazložitev

Realizacija
naloge

rednemu delu in
internemu
izobraževanju delavcev
RIC UP
informiranje in
usposabljanje
uporabnikov za
uporabo knjižnično
informacijskih baz UP

nabava in umestitev
ustrezne strojne in
programske opreme na
nivoju UP

literature, namenjene
administratorjem

realizirano

V celotnem omrežju UP,
na vseh članicah je v
sodelovanju s Petrom
Čerčetom, knjižničarjem
UP ZRS možno dostopati
do naslednjih knjižničnih
baz podatkov:in servisov:
ProQuest, OCLC,
FirstSearch ECO, Web of
Science, OED,
EBSCOhost in Emerald.
obseg finančnih sredstev ni
omogočal zaposlitve
skrbnika aplikacij, kot je
bilo predvideno v
kadrovskem načrtu RIC UP
za leto 2006

ni realizirano

Nacionalno pomembne naloge – 57. člen uredbe
Skrb za slovenščino

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Ustanovitev slovenistične
univerzitetne katedre

Priprava slovenističnega
programa za Center za jezike in
medkulturno komunikacijo UP

Pričakovani rezultati v letu
2006
UP ZRS, UP FHŠ, UP PEF
Sprejem pravilnika o
organizacijskih enotah UP
Konstituiranje katedre

- Priprava programov za
poučevanje slovenskega
jezika kot J2/JT in
preverjanje ravni
sporazumevalne zmožnosti
v slovenskem jeziku,
-Izvedba dveh tečajev za
tuje študente,

-Izvedba tečaja strokovnih
jezikov za prevajalce in
tolmače,
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Naloga je bila delno izvedena:
Senat UP je na 26. redni seji
sprejel Pravilnik o organizacijskih
enotah univerze; postopki za
ustanovitev katedre še potekajo
-Naloga je bila izvedena.

- Izvedena sta bila dva 60 urna
tečaja slovenščine, ki ju je
opravilo 24 Erasmus študentov.
Tečaja sta se izvajala v okviru
CJMK UP

-Delavnica za prevajalce in
tolmače je bila izvedena v okviru
poletne šole
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006
-12. poletni tečaj
slovenskega jezika na
slovenski obali po
oblikovanih programih,

Soorganizacija tečajev
slovenskega jezika na Slovenski
obali

Soorganizacija znanstvene
konference s področja
slovenistike

Organizacija slovenističnih
seminarjev v okviru
vseživljenjskega izobraževanja
Organizacija lektorata
slovenskega jezika

Preverjanje znanja slovenščine izvedba izpitov slovenskega
jezika za tujce na osnovni ravni
Razvoj turistične terminologije v
slovenskem jeziku

5.8.2

-3 izpitni roki za izpite iz
znanja
slovenščine
UP ZRS, UP FHŠ
Vključitev 50 udeležencev

Izvedba konference
Medkulturnost pri
poučevanju slovenskega
jezika in književnosti
UP FHŠ
Izvedba serije predavanj za
strokovnjake z medijskega
področja za 30 udeležencev
Organizacija in izvedba
lektorata slovenskega jezika
na Univerzi Ca' Foscari v
Benetkah za 10 udeležencev
UP ZRS
Izvedba izpitov iz znanja
slovenščine za predvidoma
20 udeležencev
UP TURISTICA
Priprava slovarja in
posvetovanje

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
- Nalogo sta izvedla UP ZRS in
UP FHŠ v sodelovanju s
profesorji UP PEF,
- Izpite je izvajal UP ZRS

Uspešno izveden tečaj
slovenskega jezika na Slovenski
obali »Halo, tukaj slovenski
Mediteran«, ki ga je zaključilo 43
udeležencev.
Uspešno izvedeno
- 80 udeležencev

Naloga je bila uspešno izvedena
v okviru programa
»Komuniciranje in mediji«
Naloga je bila uspešno izvedena,
lektorat je obiskovalo 7
udeležencev

Izpit je opravilo 7 kandidatov.

Nerealizirano zaradi pomanjkanja
kadra.

Visokošolska prijavno-informacijska služba

Univerza na Primorskem (UP) je Visokošolsko prijavno-informacijsko službo (VPIS) ustanovila v
začetku leta 2004. Namen ustanovitve VPIS je bil, da se v sodelovanju z Visokošolsko prijavnoinformacijsko službo Univerze v Ljubljani (VPIS UL) izvedejo priprave za samostojno izvedbo prijavnosprejemnega postopka za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP v študijskem letu
2005/2006. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v preteklih letih kakor tudi v letu 2006 niso bile
realizirane dodatne zaposlitve v VPIS, ki so potrebne za izvedbo celotnega prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP.
Zaradi zgoraj navedenega je prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov UP v preteklih študijskih letih kot tudi v študijskem letu 2007/08
izvedla VPIS UL, medtem ko je VPIS izvajala splošne naloge s področja dela VPIS, prijavno-sprejemni
postopek za vpis tujih državljanov (Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz
držav, ki niso članice Evropske unije) v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP in sodelovala
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pri izvedbi prijavno-sprejemnega postopka za vpis slovenskih državljanov in državljanov iz držav
članic EU v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP.
Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Celovito poznavanje prijavnosprejemnega postopka za vpis
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem postopku
in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske
programe UP

Izvedba prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov v št. l. 2006/2007

Priprave na samostojno
izvedbo prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v št. l.
2007/2008

Pričakovani rezultati v letu
2006
Spremljanje in spoznavanje
celotnega prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
Skrbništvo nad spletno stranjo
VPIS (v slovenskem,
italijanskem in angleškem
jeziku)
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem postopku
in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske programe
UP
Priprava rokovnika prijavnosprejemnega postopka za vpis
tujih državljanov
Organizacija informativnega
dneva za tuje državljane, ki so
zainteresirani za študij na UP
Izvedba postopkov priznavanja
za namen nadaljevanja
izobraževanja tujih državljanov v
1. letnik dodiplomskega študija
na UP
Izvedba prvega roka prijavnosprejemnega postopka za vpis
tujih državljanov
Izvedba drugega roka prijavnosprejemnega postopka za vpis
tujih državljanov
Priprava poročila o prijavnosprejemnem postopku za vpis
Slovencev brez slovenskega
državljanstva in tujih državljanov
(iz držav, ki niso članice EU) v
1. letnik dodiplomskih študijskih
programov UP v študijskem letu
2006/07
Priprava elaborata o delovanju
VPIS

Sodelovanje z VPIS UL pri
spoznavanju vseh faz prijavnosprejemnega postopka

Spoznavanje informacijskega
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Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Realizirano

Delno realizirano;
elaborat o delovanju VPIS oz.
pregled nalog VPIS še ni
dokončan.
Delno realizirano;
naloga je le delno realizirana,
saj bi bilo potrebno
usposabljanje zaposlene v VPIS
v določenih fazah prijavnosprejemnega postopka v VPIS
UL.
Delno realizirano;
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006
sistema VPIS

Usposabljanje novo
zaposlenega sodelavca v VPIS
Usposabljanje skupine
študentov za šifriranje in vnos
podatkov iz prijavnih obrazcev

5.8.3

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
naloga je le delno realizirana,
saj bi bilo potrebno
usposabljanje zaposlene v VPIS
v določenih fazah prijavnosprejemnega postopka v VPIS
UL.
Nerealizirano;
zaposlitev novega sodelavca v
VPIS ni bila realizirana.
Nerealizirano;
naloga ni bila realizirana, saj v
letu 2007 ne bomo izvedli
celotnega prijavno-sprejemnega
postopka za vpis.

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva

Univerza na Primorskem se je tudi v letu 2006 vključevala v aktivnosti Nacionalne komisije za kvaliteto
visokega šolstva – NKKVŠ. Sodelovanje je potekalo predvsem prek predsednice univerzitetne
Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega
dela na UP (KSSK UP) dr. Maje Uran ter prek sodelavcev UP FM, ki je sodelovala pri pripravi posveta
in usposabljanja za izvedbo institucionalnih zunanjih evalvacij v slovenskem visokošolskem prostoru
(september – november 2006) ter pri izvedbi pilotskih zunanjih evalvacij (december 2006). V okviru
priprav na pilotske zunanje evalvacije je UP FM izdala tudi priročnik za izvajanje zunanjih evalvacij z
naslovom »Kakovost v visokem šolstvu in prve nacionalne zunanje evalvacije« (avtorja: dr. Nada
Trunk Širca, mag. Armand Faganel).
Predstavniki univerze in njenih članic (UP FM, UP PEF) so se decembra 2006 udeležili
mednarodnega posveta o učnih dosežkih in nacionalnem okviru kvalifikacij z naslovom »Seminar on
the implementation of the reforms in Higher Education: Curricula reform and the Qualification
Framework«.
Aktivnosti univerze in njenih članic na področju kakovosti so navedene v poglavjih 5.1 (Izobraževalna
dejavnost) in 5.7 (Upravne naloge), posamično pa tudi v ostalih poglavjih poročila.

5.8.4

Pisarna za študentske domove

Kratkoročni prednostni cilji
univerze
Podpis pogodbe z ministrstvom
za dodeljevanje subvencij
Dodeljevanje subvencij
Uskladitev cen storitev in stanarin
UP ŠD
Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in Pisarne za
študentske domove

Pričakovani rezultati v letu
2006
Podpis pogodbe za leto
2006/2007
Izvedba nalog v skladu s
24., 25. in 26. členom PSBŠ
Uskladitev cen storitev in
stanarin v skladu s
kalkulacijami in smernicami
Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

102

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano v celoti
Realizirano v celoti
Realizirano delno

Realizirano v celoti
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Tabela: Kapacitete študentskih ležišč
Št. postelj pri
zasebnikih v skladu Skupaj prostorske
Št. postelj v dijaških
Študijsko
s Pravilnikom o
kapacitete za
domovih
leto
subvencioniranju
študente
bivanja študentov
2005/2006 125
310
350
785
2004/2005 125
310
300
735
KOMENTAR: Število ležišč je povečano za 50 dodatnih ležišč pri zasebnikih.
Št. postelj v
študentskih
domovih

Tabela: Prejete prošnje za sprejem v študentske domove
Prošnje/nastanitev

2005/2006

Število prejetih prošenj
Oblika nastanitve
- študentski domovi
- dijaški domovi
- subvencije pri zasebnikih
Skupaj

1190
400
380
410
1190

Tabela: Število študentov s prednostnega seznama,
ki so prejeli sklep o napotitvi za vselitev
Prošnje/nastanitev

2005/2006

Število študentov, ki so prejeli sklep o napotitvi za vselitev
Oblika nastanitve
- študentski domovi
- dijaški domovi
- subvencije pri zasebnikih
Skupaj

125
310
350
785

Tabela: Študenti, ki bivajo v študentskih domovih in pri zasebnikih v skladu
s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov

Študijsko
leto

2005/2006

Število vseh
študentov UP

1190

Študenti UP, ki
bivajo v
študentskih
domovih
Št.
125

%
100

Študenti UP, ki bivajo
pri zasebnikih v
skladu s Pravilnikom Kapaciteta
o subvencioniranju študentskih
domov
bivanja študentov
Št.
350

%
100

125

V študijskem letu 2005/06 je bilo poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (125 ležišč) na razpolago še
naslednje število ležišč po drugih dijaških in študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD:
- Dijaški dom v Portorožu je razpisal 100 ležišč ;
- Dijaški dom v Izoli je razpisal 50 ležišč ;
- Dijaški dom v Kopru je razpisal 160 ležišč in
- za bivanje študentov pri zasebnikih je bilo razpisanih 350 subvencioniranih ležišč.
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Prikaz napotenih študentov v posamezne domove glede na tip vloge, ki so jo oddali.
NOVINCI
PODALJŠANJE
VSA LEŽIŠČA
Dijaški dom Portorož
35
65
100
Študentski dom
90
35
125
Portorož
Dijaški dom Izola
22
28
50
Dijaški dom Koper
115
45
160
Subvencije pri
230
120
350
zasebnikih
SKUPAJ
291
494
785
V obdobju 2005/06 je bilo skupaj prejeto 1293 vlog od tega točkovali 1190 študentov in sicer za
sprejem 696 prosilcev za podaljšanje pa 494. Kar pomeni, da je bilo od skupnega števila vlog
sprejetih le 785 prosilcev, 432 prosilcev pa je ostalo na seznamu čakajočih.
Vseh potencialnih študentov UP, ki bi na UP ŠD lahko naslovili vlogo za študentsko ležišče v
študijskem letu 2006 je bilo 2317 od skupno 6380 vpisanih študentov UP. Ob tem je potrebno skladno
z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov upoštevati še potencialnih 1216 študentov
Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani ter 269 študentov samostojnega
visokošolskega zavoda GEA College.

Tabela: Kazalniki dejavnosti UP ŠD
Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2006/2007
850

Kazalnik
Število študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom
o subvencioniranju bivanja študentov
*
Kapaciteta študentskih domov

Realizacija v študijskem
letu 2006/2007
897

126

126

* V študijskem letu 2006/2007 smo v Študentskem domu Portorož razpisali eno mesto več kot v študijskem letu 2005/2006

Tabela: Kazalniki dejavnosti UP ŠD
Kazalnik

Načrt za študijsko leto
2006/2007

Realizacija za študijsko leto
2006/2007

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

1500

1293

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

5

2

Komentar: Število ležišč v letu 2006/7 v primerjavi z letom 2005/6 je poraslo za 112 ležišč, kar je za
več kot 12 %. Število je zraslo tudi za pridobitev novih koncesionarjev in sicer za 41dodatnih ležišč,
kar predstavljajo popolno novost (100% porast) ter za 50 dodatnih ležišč pri koncesionarjih, kar je prav
tako za 12,5% v porastu. Število prejetih vlog v primerjavi s prejšnjimi leti raste. Še vedno je veliko
študentov, ki prepozno oddajo vlogo, letos je takih študentov bilo 103.
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5.9

Univerzitetni šport

Z ostalimi akterji obštudijskih dejavnosti (UŠZP in ŠOUP) dobiva univerzitetni šport pomembno vlogo
v dejavnikih, ki prispevajo k splošni uspešnosti in krepitvi pozitivne samopodobe posameznika
študenta in promociji Univerze na Primorskem. Z ustanovitvijo centra za šport je Univerza na
Primorskem pridobila večji vpliv in možnosti pri ustvarjanju športnih vsebin,njihovi operativni izvedbi in
finančni realizaciji. Univerza na Primorskem je v okviru svojih proračunskih sredstev (skladno z uredbo
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov namenja univerzitetnemu športu1 % iz študijske
dejavnosti in iz ustanoviteljskih sredstev) sodelovala pri zagotavljanju ustreznega strokovnega
vodenja, pri najemanju vadbenih prostorov ter pri izvedbi tekmovanj in organizaciji prvenstev.
Sklep o ustanovitvi centra je bil sprejet konec leta 2006 tako,da ne moremo še podati ocene dela
centra,z aktivnostmi pri nastajanju centra nadaljujemo v letu 2007.
Naloga iz
programa dela
2006

Realizacija naloge

Obrazložitev

Ustanoviti
center za
šport

Pripraviti predlog
sklepa o ustanovitvi
centra za šport

Senat na decembrski seji daje
predhodno soglasje s sklepom
rektorice za ustanovitev centra
za šport na pobudo Pedagoške
fakultete Koper

Pridobiti
vadbene
površine za
izvajanje
športnih
aktivnosti

- Pridobiti nove
vadbene površine v
telovadnicah ob
večernih urah,
- Pridobiti vadbene
površine na
prostem

Ponuditi nove

- Organizirati

- Redna rekreacija in fitness sta
potekala v telovadnici
Gimnazije Koper,
- aerobika je potekala v
dijaškem domu Korotan v
Portorožu in v dvorani Bonifika
v Kopru,
- Plavanje je potekalo v hotelu
Žusterna in v balonu v Žusterni,
- Badminton smo organizirali v
dvorani v Luciji in na o.š. JPV v
Kopru,
- Kegljanje smo izvajali na
kegljišču v dvorani Bonifika,
- Povečali smo fond ur v
dvorani Bonifika v večernih
terminih,
- Dobili smo termine v večernih
urah v novi telovadnici
o.š.Koper,
- Dobili smo termine v stari
telovadnici in učilnicah na o.š.
JPV,
- Najeli smo tenis igrišča na
ŠRC Bonifika
- najeli smo igrišče za odbojko
na mivki v Simonovem Zalivu v
Izoli
- organizirali smo tečaje:

Z namenom zagotavljanja
učinkovitega in racionalnega
športnega delovanja na vseh
njenih članicah univerza
ustanovi center za šport,ki se
povezuje z ostalimi akterji
obštudijskih dejavnosti (UŠZP
in ŠOUP)
Od januarja do oktobra je UP
v obliki mesečnih dotacij
UŠZP sofinancirala izvedbo
programov,od oktobra naprej
UP financira najem prostorov,
UŠZP sodeluje pri
organiziranju in financiranju
strokovnega kadra,promociji
programov,administrativni
podpori,…
S pridobitvijo novih vadbenih
površin,predvsem telovadnic
in učilnic v večernih urah,smo
omogočili vadbo in rekreacijo
večjemu številu študentov kar
se je tudi pokazalo za
uspešno

Cilj iz
programa
dela 2006
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Od januarja do oktobra je UP
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Cilj iz
programa
dela 2006

Realizacija naloge

Naloga iz
programa dela
2006

športne
aktivnosti

tečajne oblike
športnih aktivnosti,
- Organizirati
športne aktivnosti
sezonskega
značaja

plesa,
hip hopa,
tenisa,
badmintona,
potapljanja,
za voditelja čolna,
- organizirali smo planinske
izlete in pohode, vadbo joge in
izraznega plesa

Ponuditi
različne
oblike
tekmovanj

Organizirati :
- univerzitetno
prvenstvo,
- univerzitetno ligo,
- športno družabne
prireditve,
- državno
univerzitetno
prvenstvo v
individualnih
športih,
Sodelovati na:
- državnem
univerzitetnem
prvenstvu v igrah z
žogo in
individualnih
športih,
- evropskih
univerzitetnih
prvenstvih

Organizirali smo:
- univerzitetno ligo v
futsalu,odbojki in košarki,
- univerzitetno prvenstvo v
smučanju in deskanju,
- čisto desetko,
- belo čisto desetko,
- državno univerzitetno
prvenstvo v tenisu,namiznem
tenisu, badmintonu in odbojki
na mivki,
Sodelovali smo:
- na državnem prvenstvu v
košarki za dekleta in fante,
v futsalu,
- na državnem prvenstvu v
tenisu,namiznem tenisu,
badmintonu in odbojki na mivki,
- na evropskem prvenstvu v
odbojki na mivki,

Rekviziti in
oprema

Nabaviti rekvizite in
opremo:
- za nordijsko
hojo,
- rolerje,
- loparje,
- kolesa,…

Nismo uspeli nabaviti

-
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Obrazložitev

v obliki mesečnih dotacij
UŠZP sofinancirala izvedbo
programov,od oktobra naprej
UP financira najem vadbenih
površin, UŠZP sodeluje pri
organiziranju in financiranju
strokovnega kadra,promociji
programov,administrativni
podpori,…
Obisk tečajev je zelo
različen,nekatere vsebine so
bolj privlačne nekatere
manj,športne aktivnosti
sezonskega značaja pa so
zelo odvisne tudi od
vremenskih razmer,
Tekmovanj,ki jih organiziramo
ali pa na njih sodelujemo,se
udeležujejo študentke in
študentje,ki so se ali pa se še
vedno aktivno ukvarjajo s
športom, zato je nivo in
kvaliteta ter rezultati
tekmovalcev zelo različna,
UP financira najem prostorov,
UŠZP sodeluje pri
organiziranju in financiranju
strokovnega
kadra,sodnikov,volonterjev,
promociji
programov,administrativni
podpori,…
Pri organizaciji državnih
prvenstev in pri udeležbi na
mednarodnih tekmovanjih
sodelujemo s Slovensko
Univerzitetno športno zvezo
(SUSA)
Za povečanje zanimanja in
večjo udeležbo v nekaterih
športnih aktivnostih,ki so
vezane na opremo in
rekvizite,bi bilo potrebno le to
nabaviti,
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5.10 Interesna dejavnost študentov
5.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Poročila o izvedbi interesnih dejavnosti študentov so sprejeli posamezni študentski sveti članic UP.
Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v letu
2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Spodbujanje kvalitetnega
programa obštudijskih
dejavnosti na področju športa

Spodbujanje kvalitetnega
programa obštudijskih
dejavnosti na področju
izobraževanja in kulture

Spodbujanje kvalitetnega
programa obštudijskih
dejavnosti na področju
mednarodnega sodelovanja

- organizirano druženje,
sprostitev in zabava študentov s
pomočjo športa,
- druženje in spoznavanje
študentov med različnimi
visokošolskimi zavodi
- dodatna promocija študentov
fakultete
- spodbujanje delovanja
športnih ekip
- oblikovanje ekip v ekipnih
športih, kjer fakulteta še nima
svojih predstavnikov
- seznanjenje študentov s
področjem neklasične
dramaturgije
- sodelovanje z ostalimi
zunanjimi strokovnjaki in učitelji
ter sodelavci izven rednih
predavanj
- spodbujanje
interdisciplinarnega študija in
dela študentov
- spodbujanje znanstvenoraziskovalnih, kulturnih,
družabnih ter izobraževalnih
srečanj tujih in naših študentov
- izmenjava izkušenj in znanja
med tujimi in našimi študenti
- spodbuditev študentov k
samostojnemu raziskovanju ter
iskanju za to potrebnih sredstev
- popestritev prostorov fakultete
z izdelki oziroma stvaritvami
študentov

- širitev splošnega znanja
študentov in spoznavanje
posebnosti sveta;
- spodbujanje
interdisciplinarnega študija in
dela študentov
- spodbujanje znanstvenoraziskovalnih, kulturnih,
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realizirano:
- fakulteta se je aktivno
udeležila univerzitetne lige, na
katero je prijavila vse ekipe UP
FHŠ
- prijavila in sofinancirala
udeležbo 10 študentov na Belo
čisto desetko
-glede promocije; nabava in
oblikovanje dresov z logom UP
FHŠ za vse ekipe (nogomet,
košarka in odbojka)
realiziran:
- organizirane so bile razstave
fotografij naših študentov
oziroma poznanih fotografov v
prostorih fakultete;
- uprizorjena gledališko
improvizacijska predstava po
ulicah Kopra;
- organiziran strokovni kolokvij
»Umetnost danes – možnost
subverzivnosti«;
- organiziran obisk naših
študentov na konferenci v
Sarajevu in povratni obisk tujih
študentov antropologov pri nas;
- organizirano vsakoletno
tradicionalno brucovanje
študentov fakultete, pri čemer
so se prireditve udeležili tudi
drugi študenti;
-spodbujanje projekta oziroma
raziskovalne dejavnosti
študenta Damjana Muhiča v
Maroku;
realizirano:
- EGEA izmenjave med našimi
in tujimi študenti, in sicer v Novi
Sad in v Helsinke;
- udeležba in soorganizacija
Mednarodnega tabora z
naslovom: »Humanistika tukaj in
zdaj«, Planica 2006;
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Spodbujanje kvalitetnega
programa obštudijskih
dejavnosti na ostalih področjih

Pričakovani rezultati v letu
2006
družabnih ter izobraževalnih
srečanj tujih in naših študentov;
- spodbujanje raziskovalnega
dela v tujini;
- izmenjava izkušenj in znanja
med tujimi in našimi študenti
- večja razpoznavnost društva in
študentov ter posledično
fakultete nasploh

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

realizirano:
izdelava celostne grafične
podobe društva, tisk uradnega
papirja in izdelava štampiljk

UP FM
Izvedba družabnih, strokovnih in
športnih dogodkov za študente.
Povečati zanimanje študentov
za aktivno soustvarjanje
interesnih dejavnosti.

Dobra odzivnost študentov in
krepitev obštudijskih dejavnosti
pri vsakdanjem študentskem
življenju.

realizirano:
- brucovanje UP FM,
- akademski ples UP FM,
- športno in družabno srečanje,
- aktivno ekipno sodelovanje v
Univerzitetni ligi,
- izdaja časopisa »ŠTROM«

UP PEF
Izvedba projekta tutorstva
študent – študent.

Izvedba tutorskega sistema v
študijskem letu 2006/2007.

Organiziranje brucovanja
študentov UP PEF.

Organiziranje brucovanja jeseni
2006.

Organiziranje potopisnih
predavanj.

Izvedba več potopisnih
predavanj.

Udeležba študentov na
srečanjih EESTEC v tujini.

Udeležba več študentov na
srečanju v tujini.

Subvencioniranje in spodbujanje

Sodelovanje čimveč študentov

108

ni realizirano:
Izvedene so bile le nekatere
individualne aktivnosti, ki pa
niso bile institucionalno urejene.
Študenti so se angažirali
predvsem pri sprejemu brucev v
novem študijskem letu in
vpeljavi novincev v življenje in
delo na fakulteti manj pa v
njihovo usmerjanje v študijske
programe in obveznosti, ki iz
njih izhajajo.
realizirano:
Poleg brucovanja je bilo
organizirano tudi družabno
srečanje študentov in
zaposlenih UP PEF – piknik.
ni realizirano:
Zaradi premajhne udeležbe
študentov UP PEF v letu 2006
ni bilo organiziranih potopisnih
predavanj, tako je bila
organizacija teh prenesena na
Študentsko organizacijo
Univerze na Primorskem.
deloma realizirano:
udeležil se je en študent
študijskega programa
Matematika in računalništvo na
delavnici v Helsinkih na
Finskem
realizirano:
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
športa na UP.

Pričakovani rezultati v letu
2006
tekmovanjih univerzitetnih lig.

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Sofinancirana je bila
organizacija zimske – bele Čiste
10, subvencionirana je bila
članarina Univerzitetne športne
zveze Primorskem,
Univerzitetne športne lige
(nogomet, odbojka, košarka,
aerobika) itd..

UP TURISTICA
Povečati kakovost prostega
časa študentov

Razširiti ponudbo dodatnih in
alternativnih virov študija za
povečanje študijskega uspeha

povečati zadovoljstvo študentov:
povečati prepoznavnost
študenta na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni ter v turističnem
oziroma s turizmom povezanim
gospodarstvom
kvalitetnejše in učinkovitejše
sodelovanje med pedagoškimi
delavci in študenti

realizirano

realizirano

UP VŠZI
Podati mnenje in predloge v
zvezi z izvajanjem
izobraževalnega procesa UP
VŠZI
Popeljati študente 1. letnika v
svet študentov UP VŠZI

Razdeliti rdeče mašnice na dan
boja proti AIDSu- 01.12.
Zmanjšati strah študentov, ki
pridejo na kliničnih vajah ali v
zasebnem življenju v stik z
umirajočim bolnikom
Zbrati igrače za otroke na
Pediatričnem oddelku Splošne
bolnišnice Izola in za otroke v
Zavodu Elvire Vatovec Strunjan

Izdaja revije ali časopisa
študentov UP VŠZI v
sodelovanju z Alcatrazdruštvom študentov VŠZI
Za zainteresirane študente UP
VŠZI organizirati tečaje tujih
jezikov
Konec maja organizirati

- izboljšanje izobraževalnega
procesa
- udeležba 10 študentov iz
posameznega letnika
- spoznavanje študentov med
seboj, navezovanje stikov
- spoznavanje študentov in
profesorjev, navezovanje stikov
s simbolnim znakom pokazati,
da so študenti UP VŠZI
osveščeni o problemu AIDSa
udeležba 5 študentov iz
posameznega letnika

realizirano

- obdarovanje otrok na
Pediatričnem oddelku Splošne
bolnišnice Izola in v Zavodu
Elvire Vatovec Strunjan v
prednovoletnem času
- zbrati čimveč igrač, šolskih
potrebščin, knjig, družabnih
iger... za obdarovanje
izdaja 400 številk revije ali
časopisa

realizirano

Organizacija tečaja italijanščine
in nemščine za študente UP
VŠZI
Družabno srečanje študentov in

ni realizirano:
CMJK UP ima že zadostno
število tečajev tujih jezikov.
realizirano
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realizirano

realizirano

ni realizirano:
- ni bilo velika interesa za
prijavo.

ni realizirano
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze
zaključno srečanje študentov in
profesorjev v sodelovanju z
referatom UP VŠZI
Organizacija športne aktivnosti
za študente UP VŠZI v Izoli v
sodelovanju Študentske
organizacije UP
V mesecu maju organizirati
pohod za študente VŠZI v
sodelovanju z Alcatrazdruštvom študentov VŠZI
Ureditev prehrane za študente
VŠZI v kliničnih bazah
Navezati stik s študenti Visoke
zdravstvene šole Maribor in
Visoke šole za zdravstvo
Ljubljana

Pričakovani rezultati v letu
2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

profesorjev pred iztekom
šolskega leta 2005/2006
Organizacija športne aktivnosti
za študente UP VŠZI v Izoli do
začetka prihodnjega šolskega
leta
udeležba 10 študentov iz
posameznega letnika

Ureditev prehrane za študente v
kliničnih bazah do začetka
prihodnjega šolskega leta
- srečanje s študenti obeh šol,
če se bo pokazal interes za
sodelovanje
- izmenjava mnenj…
- če se bo pokazal interes za
sodelovanje organizacija
ekskurzije

ni realizirano:
ŠOUP ponuja premalo športnih
aktivnosti v Izoli.
ni realizirano:
premajhen interes udeležencev

delno realiziran:
Prehrana urejena samo v Domu
upokojencev Izola.
realizirano

5.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev je bil prvič konstituiran dne 20.12.2005. Program dela in interesne
dejavnosti je bil sprejet na 1. izredni seji Študentskega sveta stanovalcev dne 11. 01. 2006.
Kratkoročni
prednostni cilji
Organizacija srečanj,
druženj

Pričakovani rezultati v
letu 2006
Medsebojno spoznavanje,
boljši odnosi

Upravljanje s skupnim
prostorom ŠD Portorož
Redni sestanki vseh
stanovalcev
Dokončna ureditev
fitnesa
Organizacija turnirjev
(mali nogomet, namizni
tenis, šah, tarok,...)
Organizacija raznih
predavanj
Potopisi, filmski večeri

Čim boljša izkoriščenost
skupnega prostora
Boljša obveščenost
stanovalcev
Več ukvarjanja s športom,
zdravo življenje
Boljša povezanost,
pripadnost, zdravo življenje
Neformalno pridobivanje
novih znanj
Spoznavanje novih kultur

Ureditev stopnišča

Polepšati izgled

Izvedbene naloge v letu
2006
Srečanja, druženja
(spoznavni žur,
pustovanje,...)
Upravljanje s skupnim
prostorom
Redni sestanki vseh
stanovalcev
Dokup opreme, določitev
pogojev uporabe
Organizacija in izvedba
turnirjev

Realizacija v
letu 2006
realizirano

Izvedba raznih predavanj

realizirano

Izvedba potopisnih in
filmskih večerov
Zamenjava slik na
stopnišču

realizirano

realizirano
realizirano
realizirano
realizirano

realizirano

Dne, 17.10.2006 je direktor UP Študentski domovi razpisal nove volitve Študentskega sveta
stanovalcev in imenoval volilni odbor. Volitve so bile izpeljane 24. 10. 2006. Volitev se je udeležilo 37
študentov (prib. 30% stanovalcev), kjer so bili izvoljeni naslednji člani: Misja Boštjan, Čarman Katja,
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Hirschegger Lucas, Vidmar Ana, Gombač Dejan in rezervni član Grad Urška. Dne, 28. 11.2006 je
direktor Dorijan Maršič izpeljal konstitutivno sejo Študentskega sveta stanovalcev.

5.11 Druga dejavnost univerze
5.11.1 Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP)
Cilj iz programa dela
2006
Zaključek projekta (Jeziki
kot most k
medsebojnemu
razumevanju in
sporazumevanju, L66085-1510-04 aplikativni
projekt MŠZŠ, CRP:
2001-2006/04: Jeziki kot
kulturna kohezija in
človeški kapital)

Naloga iz programa dela
2006
zaključek pilotiranja v
sodelovanju s ŠOUP do
oktobra 2006,
Učiti / poučevati najmanj
5 tujih jezikov, s
posebnim poudarkom
na evropskih.

Sodelovanje na
mednarodnem posvetu
AISILLI

Oblikovanje
organizacijske enote UP:
univerzitetni center

Začetek delovanja kot
organizacijske enote UP
(2006 /07) v sodelovanju
s ŠOUP.

Natis medkulturnih
modulov posameznih
jezikovnih okolij

Včlanitev v mednarodno
združenje CercleS
/

Realizacija naloge
Oddaja elaborata na
Urad za šolstvo in
poročila o projektih
na ARRS.
Podpisan aneks k
sporazumu o
sodelovanju s ŠOUP.
Izvajanje pouka že
utečenih jezikov (IT,
FR, RUS, AN) do
oktobra 2006 , od
oktobra dva nova
jezika (SP, NEM).
Opravljeno

Sprejem akta o
delovanju CJMK UP
na Senatu Univerze
na Primorskem (30.
redna seja, z dne
14.6.2006).
Priprava novih gradiv
(IT, AN)i za tisk (UP
ZRS).

Izvajanje slovenščine za
študente UP vseh treh
stopenj - tuje državljane
(Socrates Erazmus)

Izvedba dveh 60
urnih tečajev
slovenščine za
Erazmus študente

Ureditev sistema
financiranja

Podpis sporazuma o
sodelovanju UP FHŠ
in UP Turistica
Ni bilo realizirano.

Vstop v mednarodno
mrežo CercleS kot enota
UP (2006 / 07).

Ureditev prostorov

Preselitev CJMK na
Gortanov trg v
Kopru, november
2006.
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Obrazložitev, vir
ARRS

Stalni projekt ŠOUP
(št.P-4-036/07)
Število študentov v
letu 2006 do
oktobra: 70
Število študentov v
letu 2006 od
oktobra: 295
Vsebine študijskih
programov po
Uredbi
Šolnina

ARRS

Evropski programi in
skladi /Erazmus
mobilnost).
Tečaj slovenščine
opravilo 24 tujih
študentov

Zardi šibkega
interes drugih
univerz za
oblikovanje
nacionalnega
združenja včlanitev
v CercleS še ni
mogoča.
Stalni projekt ŠOUP
(št.P-4-036/07)
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Ocena realizacije aktivnosti CJMK UP v letu 2006
CJMK UP je v letu 2006 nadgrajeval svoje temeljno poslanstvo: ponuditi čim več jezikov vsem
študentom UP, utrditi pristop samostojno vodenega učenja jezikov, dopolnjevati učno tehnologijo in
vzpostaviti strukturo, ki poleg jezikov ponuja učečim se tudi medkulturno izkušnjo. V procesu učenja
(jezikov) si učeči se z lastno dejavnostjo, pogosto od ponujenega sistema neodvisno akcijo
samostojno, njegovi stopnji razvoja ustrezno oblikuje strukturiranost sporazumevalne razsežnosti
družbenega sveta, ki ga obdaja. Pri tem prevzema odgovornost za svoje dosežke in lastno učno pot.
Učitelji centra so v več usposabljanjih in v sklopu projekta Proteus spoznavali in preizkušali tutorsko
vlogo, rabo portfolija, oblikovanje multimedijskih gradiv, vključevanje samo-evalvacije v učni proces in
drugo.
Interakcija med udeleženci delavnic, komunikacija v skupinah, ustvarjalna klima ob
samostojnem učenju je veliko doprinesla k uspehu posameznih študentov, ki obiskujejo CJMK. Novi
prostori na Gortanovem trgu, katerih vzdrževanje je prevzela ŠOUP v okviru pogodbe o sodelovanju z
UP, sodelovanje z Univerzo Louis Pasteur (Strasbourg, F), spremenjene metode učenja jezikov služijo
skupnim ciljem novega pojmovanja učenja: vzgojiti samostojnega, neodvisnega, ustvarjalnega in
odgovornega udeleženca v procesu učenja jezikov.
Dobro sodelovanje s ŠOUP na ravni vsebin in organizacije dejavnosti CJMK UP je utemeljilo in utrdilo
obstoj centra. Zaključek projektov UP ZRS (elaborati in poročila), natis gradiv za medkulturno
komunikacijo, nabava novega gradiva in ureditev ustreznega okolja za pouk so tudi zaznamovali to
obdobje. Pomemben korak naprej je tudi podpis dveh sporazumov (UP FHŠ in UP Turistica) o
sodelovanju s CJMK.

5.11.2 Ameriški kotiček Koper (AK UP)
Cilj iz programa dela
2006
1. Vzpostavitev knjižnih
in elektronskih zbirk

Naloga iz programa
dela 2006
1. Katalogizacija knjižnih
in elektronskih zbirk,
speljati postopek, po
katerem se AK registrira
kot nova »knjižnica« v
slovenskem knjižničnem
sistemu;
2. Naročilo ameriških
revij preko
posredniškega podjetja
prek javnega naročila
male vrednosti;
3. Naročilo novih gradiv,
ki jih skladno s krovnim
sporazumom enkrat letno
priskrbi Veleposlaništvo
ZDA – seznam literature
se pripravi na podlagi
povpraševanja
obiskovalcev AK in
predlogov članic UP;
4. Izobraževanje za
bibliotekarski strokovni
izpit;
5. Uvajanje osebe za
nadomeščanje vodje v
času odsotnosti.
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Realizacija naloge
delno realizirano

Obrazložitev
1. Katalogizacije ni
bilo mogoče izpeljati,
saj v COBISSU ni
vzpostavljena baza, v
katero bi se knjige
katalogiziralo.
Dogovorjeno je bilo,
da bodo knjige AK del
zbirke bodoče
univerzitetne
knjižnice – realizacije
je bila torej vezana na
ustanovitev
univerzitetne
knjižnice, ki pa je
planirana šele za l.
2007.
Ne glede na to si
uporabniki knjige
lahko izposodijo.
2., 3., 4. V celoti
realizirano.
5. Ni bilo realizirano –
zaradi kadrovske
podhranjenosti
rektorata ni bila
centru nikoli
dodeljena oseba, ki bi
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Cilj iz programa dela
2006

2. Informiranje študentov
in širše javnosti o ZDA in
možnostih študija v ZDA

3. Razviti
medinstitucionalno
sodelovanje doma in v
tujini

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija naloge

1. Informiranje
obiskovalcev preko
gradiv v AK (knjige,
revije, elektronske baze);
osebno svetovanje
uporabnikom; svetovanje
študentom o možnostih
študija v ZDA;
2. Informiranje osebja UP
o štipendijah v ZDA

realizirano

1. Vzpostaviti
sodelovanje s članicami
UP, drugimi
visokošolskimi
institucijami na Obali (UL
FPP, Gea College),
srednjimi šolami na Obali
(njihovi dijaki so
potencialni uporabniki AK
in študenti UP), tržaško
univerzo z namenom, da
si AK pridobiva svoje
obiskovalce in občinstvo
(glej tudi cilja 4 in 5) in da
pride do sodelovanja pri
pripravi programa
spremljevalnih dejavnosti
(glej tudi cilj 5);
2. Vzpostaviti
sodelovanje z
institucijami, ki že
sodelujejo z ZDA, z
namenom, da pride do
izmenjav pri pripravi
programa spremljevalnih
dejavnosti (glej tudi cilj
5);
3. Vzpostaviti
sodelovanje z Ameriškimi
kotički drugod po Evropi
z namenom, da pride do
izmenjave izkušenj in
sodelovanja pri pripravi
programa spremljevalnih
dejavnosti (glej tudi cilj
5);
4. S pomočjo
Veleposlaništva ZDA v
LJ vzpostaviti

realizirano
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Obrazložitev
jo vodja lahko uvajala
v svoje delo.
Realizirano v
sodelovanju z
Veleposlaništvom
ZDA v Ljubljani .
Izobraževanje vodje
bo potekalo v
sodelovanju z
veleposlaništvom;.

1., 2. Vzpostavljeno
sodelovanje s
članicami UP,
Gimnazijo Koper,
Ekonomsko gimnazija
Koper, Srednjo
tehnično gimnazija
Koper, Srednjo
glasbeno šolo Koper,
Osnovno šolo Koper,
italijansko gimnazijo
Koper.
3. Vodja se je
septembra udeležila
seminarja How to
Run a Model AC in
navezala stike z AK-ji
po srednji in JZ
Evropi ter Aziji.
4. Vzpostavljeni stiki
z Lakeland
Community College,
Ball State University,
University of Iowa,
Indiana UniversityPurdue University
Indianapolis, s
posameznimi
profesorji na
ameriških univerzah,
s slovenskim
konzulom v
Clevelandu.
Glej tudi prilogo:
PREGLED
PRIREDITEV V 2006
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa
dela 2006

Realizacija naloge

Obrazložitev

sodelovanje z ameriškimi
univerzami ter kulturnimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami v ZDA z
namenom, da pride do
sodelovanje na področju
izobraževanje,
raziskovanje in kulture
med UP oz. Slovenijo in
ZDA.
4. Identifikacija
zainteresirane javnosti in
njenih potreb, pridobitev
občinstva in
obiskovalcev AK

1. Vzpostaviti bazo
podatkov o obiskovalcih
in občinstvu AK z
namenom, da se ob
koncu leta izvede anketa
o željah in potrebah
zainteresirane javnosti,
na podlagi katere se
pripravi okvirni program
spremljevalnih dejavnosti
za l. 2007 in analizira
struktura občinstva, ki
zahaja v AK;
2. Izdelava promocijskih
gradiv o AK (knjižno
kazalo, zgibanka) –
stroške krije
veleposlaništvo;
3. Izdelava in
vzdrževanje spletnih
strani.

realizirano

5. Priprava in izvedba
kakovostnega programa
spremljevalnih dejavnosti

1. Zasnova in izvedba
slavnostnega odprtja AK;
2. Sodelovanje z
veleposlaništvom in
drugimi slovenskimi in
tujimi institucijami z
namenom realizacije
programa;
3. Organizacija in
izvedba dogodkov
(moderiranje, obveščanje
javnosti ipd.);
4. Gostinska dejavnost
5. Organizacija in
izvedba dogodkov –
planirano 15 prireditev
(izvedeno 30 prireditev).
1. Komuniciranje s
primorskimi in

realizirano

6. Ustvariti prepoznavno
medijsko podobo AK
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2. Vzpostavljeno
sodelovanje z
Mladinsko knjigo,
knjigarno Libris,
festivaloma Tartini in
Kino Otok, revijo
Sodobnost,
Študentsko založbo,
itd.
Glej tudi prilogo:
PREGLED
PRIREDITEV V 2006
Dogovor o izvajalcu
gostinskih storitev v
teku.

realizirano

Zabeleženo več kot
70 objav, med njimi
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa
dela 2006
slovenskimi mediji
(tiskovne konference,
sporočila za javnost, ipd.)
z namenom, da AK
postane prepoznaven v
primorskem in
slovenskem prostoru in
tako laže pridobi lastno
občinstvo;
2. Spremljanje objav v
medijih.

Realizacija naloge

Obrazložitev
tudi številni daljši
intervjuji z gosti AK.
O delovanju AK so
poročali tako lokalni
(Radio Koper,
Primorske novice) kot
nacionalni mediji
(Delo, Večer, RTV
Slovenija, Radio
Slovenija), pogoste
objave pa so bile tudi
v časopisu študentov
UP Kažin.

Ocena realizacije aktivnosti AK UP v letu 2006
Ocenjujemo, da ima center za sabo uspešno prvo leto delovanja, kar kaže tudi pregled realiziranih
ciljev/nalog. Izvedel je dvakrat večje število prireditev, kot je bilo predvideno na začetku prvega leta
delovanja. Prireditve so bile zelo dobro sprejete tako med občinstvom kot v medijih. Namenjene so
bile različnim ciljnim skupinam (učencem, dijakom, študentom, širši javnosti), s čimer smo delovanje
AK in posredno UP približali različnim segmentom javnosti.
Za UP je pomembno tudi, da so bili vzpostavljeni številni stiki z ameriškimi univerzami in posamezniki,
s čimer se univerzi odpirajo nove možnosti delovanja v mednarodnem prostoru. Poleg tega je AK še
vedno edini center v Sloveniji, ki nudi informacije o študiju v ZDA študentom in zainteresirani javnosti
iz vse Slovenije, s čimer pomembno prispeva k boljši informiranosti slovenskih študentov o možnostih
študija v tujini.
Edini delno realiziran cilj – vzpostavitev knjižnične zbirke AK in katalogizacija gradiva – je
infrastrukturne narave, saj je vezan na ustanovitev univerzitetne knjižnice, do katere naj bi prišlo v l.
2007. Opozoriti je treba tudi na nekoliko težavnejše delovanje centra v prvem letu, saj je deloval v
kompleksu, v katerem se je gradila nova Fakulteta za humanistiko in rektorat UP. Gradbena dela so
na trenutke motila izvedbo prireditev v AK ter otežila dostop do samega centra.
Ocenjujemo, da so bili v letu 2006 postavljeni temelji za uresničitev vizije centra, zadane ob
ustanovitvi. Slednja bo v celoti uresničena, ko bodo izpolnjeni tudi vsi infrastrukturni pogoji: delovanje
v univerzitetnem kompleksu UP FHŠ in novega rektorata (večji pretok študentov v neposredni bližini in
posledično večja obiskanost centra), delovanje centra kot knjižnice (izposoja knjig, dostopnost
podatkov o gradivu preko interneta), gostinska ponudba kot dodatna aktivnost. V današnjem
globalnem svetu, kjer je vse pomembnejše povezovanje s sorodnimi ustanovami in poznavanje drugih
kultur, je delovanje centra, kot je AK – ki je posrednik med slovensko in ameriško univerzitetno,
znanstveno in kulturno sfero – toliko večjega pomena za mlado univerzo in njeno okolje.

5.11.3 Druga dejavnost – članice UP
UP FM ima lastno založbo, ki izdaja učbenike in druga študijska gradiva v podporo izobraževalnemu
delu, znanstvene in strokovne monografije, zbornike domačih in mednarodnih konferenc ter
znanstvene in strokovne serijske publikacije.
Leta 2006 se je skupno število izdanih monografskih publikacij v primerjavi z letom 2005 nekoliko
zmanjšalo, vendar predvsem na račun zmanjšanja števila izdanih študijskih gradiv manjšega obsega.
Povečala sta se obseg in število izdanih znanstvenih monografij: leta 2006 je založba izdala pet
znanstvenih monografij, tri med njimi so izšle s finančno podporo ARRS.
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Založba izdaja tudi več serijskih publikacij, med katerimi je najpomembnejša mednarodna znanstvena
revija Managing Global Transitions, ki izhaja v angleškem jeziku. Na razpisu ARRS za sofinanciranje
izdaje znanstvenih serijskih publikacij za leto 2006 je bila uvrščena na četrto mesto med slovenskimi
družboslovnimi revijami in vključena v triletni program financiranja. Od septembra 2005 je revija
indeksirana v International Bibliography of Social Sciencies, od marca 2007 pa bo indeksirana tudi v
bazi EconLit. Revija je vključena tudi v internetni zbirki RePEc in DOAJ.
Vsi članki so pred objavo recenzirani (vsakega ocenita vsaj dva recenzenta, recenzije pa so narejene
po načelu »double blind«), revija ima mednaroden uredniški odbor, iz tujine pa je tudi večina avtorjev.
Leta 2006 je založba uspešno izpeljala prehod z dveh na štiri številke letno, ki so vse izšle pravočasno
in v skladu z načrtom izdaje.
Leta 2006 je založba začela izdajati novo znanstveno revijo Management, ki izhaja v slovenskem
jeziku s povzetki v angleščini. Revija ima mednaroden uredniški odbor, vsi članki so pred objavo
recenzirani (vsakega pregledata vsaj dva recenzenta, recenzije pa so narejene po načelu »double
blind«). Obe številki prvega letnika sta izšli pravočasno in v skladu z načrtom izdaje.

UP ZRS: Poleg prispevkov na znanstvenih in strokovnih konferencah so objave v znanstveni literaturi
poglavitni način predstavljanja raziskovalnih rezultatov. Založba Annales s svojo vsako leto
obsežnejšo knjižno produkcijo, nudi raziskovalcem matične pa tudi drugih RO številne možnosti za
objavo znanstvenih besedil. Založba Annales izdaja:
−

revijo Annales: Anale za istrske in mediteranske študije, ki obravnavajo zaokroženo območje
treh držav – Slovenije, Italije in Hrvaške – ob severnem Jadranu; revija izhaja dvakrat letno, in
sicer štiri številke: dve naravoslovni in dve humanistično-družboslovni;

−

revijo Acta Histriae, v kateri objavljamo recenzirane izvirne znanstvene članke s področja
zgodovinopisja, ter tudi izvirne in pregledne znanstvene članke z odmevnih mednarodnih
znanstvenih simpozijev, ki jih organizira UP ZRS v sodelovanju z domačimi in tujimi ustanovami;

−

knjižne zbirke Knjižnica Annales, Knjižnica Annales Majora, Annales Mediterranea in
Knjižnica Annales Cinesiologiae, v katerih objavljamo monografske študije naših raziskovalcev
in drugih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskavami v okviru naših programskih izhodišč.

V slovenskem in širšem prostoru priznana znanstvena revija ANNALES: Anali za istrske in
mediteranske študije izide vsako leto v štirih zvezkih, in sicer po dva zvezka iz družboslovnohumanistične (series historia et sociologia) in dva iz naravoslovne serije (series historia naturalis).
Območje, ki ga revija pokriva, je Sredozemlje ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in
primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Tako revija pokriva doslej precej
deficitarno področje v slovenski nacionalni znanstveni in strokovni publicistiki, prispeva k ohranjanju in
oblikovanju slovenske kulturne in narodne identitete ter dejavno prispeva k pretoku in menjavi
znanstvenih in strokovnih dosežkov z Evropo in svetom.
Zgodovinska periodična publikacija ACTA HISTRIAE (2 številki na leto) objavlja znanstvene članke s
področja zgodovinopisja, s posebnim poudarkom na sodobnih metodoloških pristopih in manj
obdelanih tematskih področjih. Osrednje interesno območje publiciranja revije je stični prostor med
Sredozemljem in Srednjo Evropo, kjer se posebej izpostavljajo teme iz slovenskega kulturnega
prostora ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s
sredozemskimi deželami. Ob tem, da celovito obravnava slovenski kulturni prostor na Primorskem,
zajema in obravnava tudi značilno večkulturnost regije.
UP PEF: Kot smo navajali že v Programu dela za leto 2006 ima UP PEF premalo zaposlenega
nepedagoškega kadra poleg osnove dejavnosti, to je izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega in
umetniškega dela, ne more izvajati ostalih dejavnosti, ki so opredeljene v Prilogi k Statutu Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 100/2003). Z zaposlitvijo dodatnega nepedagoškega kadra bi razvoj
fakultete lahko potekal tudi v tej smeri. Tako smo na tem področju planirali le oddajo prostorov v
najem. Kot je bi bilo zapisano pa ima tudi ta dejavnost omejitve, ker so prostorski pogoji UP PEF slabi
že za izvajanje primarne dejavnosti. Tako so bili prostori UP PEF v letu 2006 dani na razpolago
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drugim uporabnikom, vendar iz tega naslova ni bilo prihodkov. Tako je bilo sodelovanje UP PEF
upoštevano kot prispevek UP PEF k izvedbi določenega dogodka, v določenih primerih pa je šlo za
izmenjavo prostorov, predvsem med članicami UP, kar pomeni, da se uporaba prostorov zaradi
specifičnih potreb medsebojno izmenjuje (predvsem za potrebe študijske dejavnosti). Tako lahko cilj
štejemo za deloma uresničen, čeprav ni prinesel finančnih sredstev.

Kratkoročni prednostni cilji
Oddajanje prostorov fakultete v
najem.

Pričakovani rezultati v
letu 2006
Oddaja prostorov v najem.

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirana.

UP ZRS
Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Arheološka in arhitekturna analiza
srednjeveškega Kopra

Vrednotenje posameznih
objektov

Razvoj infrastrukture

Kandidiranje na raziskovalna
sredstev

Kandidiranje na raziskovalna
sredstev
Povečati število javnomnenjskih
raziskav za zunanje naročnike.

Uspešna ocena izvedenih
javnomnenjskih raziskav za
zunanje naročnike

Povečati število tržnih raziskav

Povečanje raziskav

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2006 je potekala
dokumentacija na terenu in
priprava evidenc
najpomembnejših arhitekturnih
spomenikov, ki je vključevala
pripravo projektnih izhodišč za
kandidiranje na razpise.
Ocenjujemo, da je bil pričakovani
cilj dosežen.
V letu 2006 je UP ZRS uspel na
razpisu za raziskovalno opremo
(Paket 13) s petimi sklopi
raziskovalne opreme, o katerih so
v treh predvideni tudi nakupi
računalniške opreme. Z uspehom
na razpisu ocenjujemo, da je bil
pričakovani cilj dosežen.
V letu 2006 je opazno povečanje
števila javnomnenjskih raziskav
za zunanje naročnike.
Ocenjujemo, da je bil pričakovani
cilj dosežen.
V letu 2006 je opazno povečanje
števila tržnih raziskav.
Ocenjujemo, da je bil pričakovani
cilj dosežen.

5. 11. 3 SODELOVANJE UNIVERZE Z OKOLJEM
a) Svet zaupnikov
Cilj iz programa dela
2006
Spodbuditi razvoj
študijskih programov na
področju naravoslovja in

Naloga iz programa dela
2006
Ustanovitev konzorcija
»Visokošolsko
izobraževanje na
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Realizacija naloge
Sedem ustanovnih
članic je ustanovilo
22. maja 2006

Obrazložitev, vir
S sredstvi
Konzorcija upravlja
poslovni odbor
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Cilj iz programa dela
2006
inovativnih tehnologij na
Univerzi na Primorskem
in na Univerzi v Novi
Gorici

Naloga iz programa dela
2006
področju naravoslovja in
inovativnih tehnologij na
Primorskem«

Postaviti temeljne
strukture za izvajanje
študijskih programov.
Oblikovati podlage za
ustanovitev
univerzitetnega kampusa.

Priprava temeljnih
dokumentov za
kandidiranje na ESS

Posodobiti pedagoški
proces in sodelovanje z
gospodarstvom

Skrb za slovenski jezik

Vzpostavitev Centra za
design UP (CD UP)

Delovanje lektorata
slovenskega jezika v
Benetkah
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Realizacija naloge

Obrazložitev, vir

konzorcij, vanj pa je
pristopilo še petnajst
članic Severne in
Južne Primorske in
Krasa, od tega 13
gospodarskih družb
in 8 predstavnikov
lokalnih skupnosti ali
združenj. Pristopil je
tudi Javni zavod RTV
Slovenija.
Občinski svet Izola je
namenil UP lokacijo
za kampus Livade in
sicer: 12.000 m²
urejenega
komunalnega
zemljišča ter stavbno
pravico za ostalih
2.
23.109 m

konzorcija, za
vodenje poslovnih
postopkov je
zadolžen UIP.

Poslovni odbor
Konzorcija je sprejel
15. septembra 2006
pred-študijo za
pripravo letnega
načrtovanja in
dolgoročne
usmeritve UP in
UNG
UP je naročila na
Zbornici za
arhitekturo in prostor
javni natečaj za
univerzitetni kampus
Livade.
Delovanje Centra za
design na UP v
partnerstvu med
univerzo,
Univerzitetnim
inkubator Primorske
in gospodarstvom.
V letu 2006 / 07 je
razpisan prvi razred /
študijska skupina na
2. stopnji programov
računalništvo,
matematika,
geografija in turizem
v sodelovanju s
Cimosom Koper.

Sredstva promocije
Istrabenz Koper

Podaljšanje
sporazuma med
banko Koper, UP in
Univerzo Ca'Foscari

Kampus Livade
vključen v RRP
Južne Primorske
(2007 – 2013) in v
Resolucijo o
nacionalnih
razvojnih projektih
2007 –2023.

Sredstva Konzorcija,
aneksi k sporazumu
o včlanitvi v
konzorcij.

Nacionalni projekt
vodi ULJ,
Ekonomska
fakulteta.

V sklopu študijskega
programa (Uredba)
in ARRS
(raziskovalni
projekti)

Lektorat je sestavni
del dejavnosti UP
FHŠ (dejavnost
trga).
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa dela
2006

Realizacija naloge

Obrazložitev, vir

v Benetkah v okviru
modula Le lingue
comunitarie.
Ambasada republike
Italije bo vključila
lektorata v
meddržavni
sporazum, ki bo
obnovljen v letu 2007
Sodelovanje v raziskavah
na področju kineziološke
znanosti z zdravstvom

Sodelovanje med UP
ZRS in Ortopedsko
bolnišnico Valdoltra

Mednarodna študija Vpliv simuliranega
breztežnostnega
stanja na človeški
organizem - BED
REST VALDOLTRA
2006 -2007

ARRS, MORS
Projekti UP ZRS
Priprava trajnejšega
raziskovalnega
programa v
sodelovanju z IJS in
drugimi tujimi
raziskovalnimi
skupinami (Švedska,
Italija, Anglija) s
podporo italijanske
in evropske
vesoljske agencije.

Nove oblike sodelovanja
UP z gospodarstvom.
Pospeševanje
podjetništva na UP.

Vzpostavitev
Univerzitetnega
inkubatorja Primorske

Projekt PHARE,

Preselitev UIP v
nove prostore.
UIP je umeščen v
»Strategijo
gospodarskega
razvoja in
konkurenčnosti
Slovenije v letih
2007-2013« ter v
Programski
dokument Interreg
Slovenija-Italija
2007-2013.

Projekti po naročilu
uporabnika

Vlaganje gospodarstva v
znanje

Trajnostni razvoj regije
in pristanišča –
prostorske
okoljevarstvene,
ekonomske in
sociološke ter varnostne
študije vidika
sonaravnega razvoja

Projekt »Vlaganje v
znanje – študentski
krediti«
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Novi inkubiranci,
inkubacijska pisarna
v Izoli. Projekti:
»Študentski projekti
za podjetja«.
»Najpodjetniška
ideja«
Inkubirana podjetja:
Marketall emarketinška
agencija, GIZKonzorcij vin Istre,
UP ZRS - Razvoj
Spin-off podjetij s
področja
Biodiverzitete,
Creative studio.
Projekt po naročilu
Luke Koper
Objavljena študija
projekta UP FHŠ,
UP FM; UP ZRS,
UP PINT

Dejavnost trga:
UP FM, UP FHŠ,
UP ZRS, UP PINT.

Dogovor o
sodelovanju med
UP, Banko Koper,

Razpis in izvajanje
ponudbe
»Študentski paket«
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Cilj iz programa dela
2006

Naloga iz programa dela
2006

Realizacija naloge

Obrazložitev, vir

AdriaticSlovenica in
Študentsko
organizacijo
Univerze na
Primorskem.

Promocijo izvaja UP
po tripartitni pogodbi
UP, Banka Koper,
ŠOUP

Komentar
V letu 2006 so se v skladu z razvojnim načrtom pokazale nove možnosti za sodelovanje in povezave.
Vodenje Sveta zaupnikov je prevzel Igor Bavčar, predsednik Uprave Istrabenz Koper. Z oblikovanjem
prioritet na področju naravoslovja in tehnike, ustanovitvijo Univerzitetnega inkubatorja in konzorcija so
se razširila področja delovanja UP na Severno Primorsko, Goriško, Kras ter notranjost Slovenije. Novi
člani Sveta zaupnikov bodo doprinesli k uspešnemu sodelovanju med UP in uporabniki.
Člani sveta z imenovanjem so:
Luka Koper, d.d., Robert Časar, predsednik uprave, Banka Koper d.d., Vojko Čok, predsednik
uprave, Istrabenz d.d., Igor Bavčar, predsednik uprave, Intereuropa d.d., mag. Andrej Lovšin,
predsednik uprave, Tomos d.o.o., Stane Uršič, glavni direktor Casino Portorož, d.d., Marino
Mohorčič, predsednik uprave, Emona Obala d.d., Tatjana Vošinek Pucer, predsednica uprave,
Adriatic Slovenica d.d., Dušan Novak, predsednik uprave, Primorske novice ČZD, d.o.o., Sergej
Škrlj, direktor, Gledališče Koper, Katja Pegan, direktorica, Hidria d.o.o, Idrija, Edvard Svetlik,
predsednik korporacije, KD Group d.d., Matjaž Gantar, direktor, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
prim. mag. Venčeslav Pišot, direktor, Regionalni RTV Center Koper – Capodistria, Dragomir
Mikelić, vodja Cimos d.d., Franc Krašovec, predsednik uprave, Mestna občina Koper, Boris
Popovič, župan, Občina Izola, Tomislav Klokočovnik, župan, Občina Piran, Tomaž Gantar, župan,
Občina Sežana, Davorin Terčon, župan.
Člani po položaju: Predsednik Obalne interesne skupnosti italijanske narodnosti, Silvano Sao,
Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, Tomaž Može, Rektorica UP, dr. Lucija Čok,
Predsednik UO UP, mag. Marjan Tkalčič
Pristopni člani konzorcija »Visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih
tehnologij na Primorskem« so:
Hidria d.o.o., Idrija, Edvard Svetlik, predsednik korporacije; Univerza na Primorskem, dr. Lucija
Čok, rektorica; Univerza v Novi Gorici, dr. Danilo Zavrtanik, predsednik, dr. Boštjan Žekš, Svet
zaupnikov UP, Igor Bavčar, predsednik; Fundacija Edvard Rusjan, Črtomir Špacapan, predsednik
uprave, Banka Koper, d.d., Vojko Čok, predsednik uprave
Občina Sežana, Miroslav Klun, župan, Občina Izola, Breda Pečan, županja, Istrabenz d.d., Igor
Bavčar, predsednik uprave, Luka Koper, d.d., Robert Časar, predsednik uprave
Adriatic Slovenica d.d., Dušan Novak, predsednik uprave, Primorske novice ČZD, d.o.o., Sergej
Škrlj, direktor, Regionalni RTV Center Koper – Capodistria, Dragomir Mikelić, vodja, Primorje, d.d.,
Dušan Črnigoj, generalni direktor, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, prim. mag. Venčeslav Pišot,
direktor, Autocommerce, d.d., mag. Herman Rigelnik, generalni direktor, Istrabenz plini d.o.o.,
Zorko A. Cerkvenik, predsednik uprave, Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., Peter Fabiani, direktor,
Lama d.d. Dekani, Ivan Majcen, predsednik uprave, Obrtna zbornica Slovenija, Miroslav Klun,
predsednik, GZS Območna zbornica Koper, Tomaž Može, direktor, Casino Portorož, d.d., Marino
Mohorčič, predsednik uprave.

b ) Sodelovanje članic z okoljem – članice
UP FM: Leta 2006 je UP FM nadaljevala z ustaljeno prakso sodelovanja in komuniciranja z okoljem.
V tem okviru je bila aktivna predvsem na področju sodelovanja z gospodarstvom in z visokošolskimi
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inštitucijami v domačem in mednarodnem prostoru. Poseben poudarek je bil že tradicionalno
namenjen sodelovanju z lokalnim okoljem.
Večji poudarek na komunikaciji z relevantnimi javnostmi je UP FM dala v času informativnih dnevov,
vpisov in Dnevov FM. V začetku leta 2006 je prenovila spletno stran, ki vsem obiskovalcem omogoča
lažji dostop in pregled nad želenimi informacijami o fakulteti. Za nekdanje študente, poslovno,
strokovno in lokalno javnost je fakulteta organizirala že tradicionalne dogodke, srečanja in konference.
UP FM redno sodeluje z gospodarskimi organizacijami, v katerih študentje opravljajo strokovno prakso
in izdelujejo diplomska dela. V študijski proces se vključujejo tudi strokovnjaki iz prakse. Prek inštitutov
in centrov fakulteta vse bolj sodeluje s podjetji na skupnih projektih ter na področju svetovanja in
izvedbe naročenih raziskav. Leta 2006 je gostovalo 39 strokovnjakov, strokovnjaki UP FM pa so
sodelovali v 11 projektih.
UP FM je uspešno sodelovala z Mestno občino Koper. Med drugim je bilo aprila podpisano pismo o
nameri med Mestno občino Koper, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo za sodelovanje pri ureditvi Servitskega samostana. Poleg tega je fakulteta leta 2005
sklenila pogodbo z vsemi tremi obalnimi občinami, na podlagi katere je v letu 2006 izvajala projekt
Mladinsko raziskovanje za vse osnovne in srednje šole v Obalno-kraški regiji.
V naslednjih letih namerava fakulteta nadaljevati in še krepiti sodelovanje in komunikacijo z okoljem
na vseh ravneh, predvsem v smeri povezovanja z gospodarstvom in tujino.

UP ŠD morajo izpolnjevati tako pričakovanja študentov, ki prihajajo študirat na obalo in iščejo
primerno nastanitev, kot pričakovanja ožjega in širšega okolja (pa tudi dandanes že na potrebe
globalnega okolja), ki študentom nudijo nastanitev. UP Študentski domovi se tako znajdejo, kot
vmesni člen med različnimi skupinami, med splošnimi potrebami družbe, kakor tudi med potrebami
posameznih specifičnih skupin udeležencev. UP Študentski domovi se morajo obnašati, kot družbeno
odgovorni subjekti, saj nastopajo, kot profitna in neprofitna organizacija. Ob tem UP Študentski
domovi, kot vse ostale članice in sama univerza, usposabljajo študente za posamezne življenjske
naloge, pripravljajo študente na njihovo družbeno vlogo, se soočajo s potrebo po vključevanju v
določila koncepta družbene odgovornosti v svoje programe dela in prav tako v svojo razvojno in
svetovalno delo ter v druge oblike sodelovanja z okoljem.
Študentski domovi so povezani z vsemi članicami UP in drugimi VŠ zavodi na Primorskem. Ob tem
tesno sodelujejo z dijaškimi domovi v Izoli, Kopru in Piranu, kjer nameščajo študente. Ker študentsko
bivanje, kot faktor vpliva na lokalno urejanje družbenega življenja je nujnost sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi pri prostorskem planiranju in iskanju primernih lokacij novih študentskih ležišč in domov.
Ob tem teče sodelovanje tudi z zasebnim sektorjem (najemodajalci, koncesionarji). UPŠD sodelujejo
tudi z drugimi sorodnimi ustanovami.

5.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
5.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Aktivnosti na področju investicij in investicijskega vzdrževanja UP in njenih članic temeljijo na Uredbi o
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni
list RS, št. 134-5834/2003), po kateri so investicije gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in opreme.
Sredstva za investicije UP se določijo na podlagi:
•
•

zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 20032008 (Uradni list RS, št. 96/02)
večletnega programa investicij UP, h kateremu da soglasje minister,
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•

•
•

zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova
kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP Uradni list RS št. 29/06)
letnega programa investicij univerze (sestavni del letnega programa dela UP),
sprejetega proračuna RS.

V letu 2006 so bile te aktivnosti usmerjene v zagotavljanje finančnih sredstev za realizacijo letnega
investicijskega načrta (dokončanje začetih in načrtovanje novih investicij), kar se je kazalo zlasti v
aktivnem sodelovanju pri oblikovanju državnega proračuna za leto 2007. Poleg tega je bila v tem letu
uspešno vložena zahteva, da se Univerzi na Primorskem, tako kot ostalim, zagotovi državno poroštvo
za najemanje kreditov za področje investicij.
Aktivnosti sprejemanja Zakona o državnem poroštvu za Univerzo na Primorskem so se s pomočjo
primorskih poslancev v DZ , predstavnikov MVZT in našega skupnega sodelovanja v letu 2006 tudi
uspešno zaključile. Tako je Državni zbor republike Slovenije sprejel Zakon o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP – ZPOUP Ul. RS št. 29/06), s katerim naj bi
Univerzi na Primorskem omogočil najem kredita v višini 1.932 mio sit s poroštvom države. UP naj bi
tako pridobljena sredstva namenila za dokončanje že začetih in začetek načrtovanih investicij za
potrebe svojih članic in rektorata. UP je v skladu s sklepi Upravnega odbora UP podala vlogo na
MVZT in Ministrstvo za finance za začetek postopka zadolževanja. ), V skladu z Uredbo o pogojih in
postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 23/2004,
56/2005, 65/2006), 5. sklepa 6. izredne seje Upravnega organa Univerze na Primorskem z dne,
30.8.2006, so evidentirane investicije UP, ki bodo financirane po ZPUPSPP:
1.
2.
3.
4.
5.

Armerija Foresterija (Rektorat UP, UP FHŠ)
Novogradnja Portorož (UP Turistica)
Muzejski trg (UP PEF)
Servitski samostan (UP FM)
Drevored 1. maja (UP CJMK, UP FAMNIT)

Upravni odbor v letu 2006 ni potrdil Dolgoročnega investicijskega načrta UP od leta 2007-2011, kljub
večkratnemu usklajevanju na Komisiji za pripravo dolgoročnega načrta investicij.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006

Novogradnja Armerija
Foretsreija, Aneks 1 za UP
IN UP FHŠ

Izvajanje GOI del,
Nabava in montaža opreme,
Zaključek investicije s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja

Novogradnja Portorož za
UP TURISTICA

Izvajanje GOI del

Adaptacija Drevored
1,maja v Izoli za CJMK UP

3. STAVBA za
UP PEF, UP FM
CENTER
MEDITERANSKIH

Urejanje lastništva,
Pridobivanje Izvajanje GOI del
Nabava in montaža opreme,
Zaključek investicije,
Urejanje lastništva v
denacionalizacijskem postopku,
Izvajanje GOI del,
nabava in montaža opreme,
Priprava gradbene
dokumentacije**

122

Realizacija v letu 2006
z obrazložitvijo razlik
Končana GOI dela,
zaključek opremljanja,
opravljen tehnični
pregled. Zaključek del v
januarju in februarju
2007
Izvedba pripravljalnih
GOI del, razpis za GOI
dela in podpisana
pogodba, imenovanje
gradbenega odbora
Podpisana pogodba za
GOI. Dela.ustavljena.

Ustavljeno zaradi
postopka
denacionalizacije
Aktivnosti v teku
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze
KULTUR V IZOLI*
UP PINT
RIBIŠKA ŠOLA PIRAN za
ZRS

Pričakovani rezultati v letu 2006
Nakup prostorov
Zaključna adaptacijska dela,
Nabava in montaža opreme
opreme

Realizacija v letu 2006
z obrazložitvijo razlik

Zaključna dela

Podpisano pismo o
nameri med MVZT in
MOK ter MOK in UP
Pripravljen DIIP
* Priprava dokumentacije za Center mediteranskih kultur v Izoli je bila predvidena v okviru Interreg
projekta »Sigma«.
ŠTUDENTSKI DOM
KOPER za UP ŠD

Pridobivanje gradbene
dokumentacije
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Investicijski program - izvedba za leto 2006 je bil sprejet na 6., redni seji UO UP dne 12. 10. 2006.

Objekt

Novogradnja
Armerija
Foresterija,
Aneks 1 za
UP IN UP
FHŠ

Novogradnja
Portorož za
UP
TURISTICA
Adaptacija
Drevored
1,maja v Izoli
za CJMK UP

Investicija
(kaj se bo
oz. se je
delalo)

Izvajanje
GOI del,

Vrednost investicije v
letu 2006 v mio SIT
Načrtovan
Celotna i investicij.
izdatki v
vrednost
investicije l.2006 v
v mio SIT
mio SIT

Realizirani
Investicijski
izdatki
v letu 2006
v mio SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v %) – NAČRT ZA
LETO 2006

MVZT

1.875

1.017

633

33

1.459

420

91

76

koncesija kredit

Drugi
viri

67

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v % ) – REALIZACIJA V
LETU 2006

MVZT
100

koncesija

kredit

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

Drugi
viri
Nismo prejeli
načrtovanega
kredita.

Nabava in
montaža
opreme,
Zaključek
investicije s
pridobitvijo
uporabnega
dovoljenja
Izvajanje
GOI del

Urejanje
lastništva,

277

190

1,3

24

5

95

Pridobivanje
Izvajanje
GOI del
Nabava in
montaža
opreme,
Zaključek
investicije,

124

100

100

Gradnja je
ustavljena, ker
ni soglasja
MVZT.
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Objekt

RIBIŠKA
ŠOLA PIRAN
za UP ZRS

Investicija
(kaj se bo
oz. se je
delalo)

Zaključna
adaptacijska
dela,
Nabava in
montaža
opreme

Vrednost investicije v
letu 2006 v mio SIT
Načrtovan
Celotna i investicij.
vrednost
izdatki v
investicije l.2006 v
v mio SIT
mio SIT
47

3. STAVBA za
Urejanje
UP PEF,
lastništva v
UP FM
denacionalizacijskem
postopku,

17

286

Realizirani
Investicijski
izdatki
v letu 2006
v mio SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v %) – NAČRT ZA
LETO 2006

MVZT

koncesija kredit

19,5

0,90

Drugi
viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v % ) – REALIZACIJA V
LETU 2006

MVZT

100

7

93

nakup
prostorov

Študentski
dom KOPER

priprava
DIIPa

60

1.009

10

100

100

0,40

100
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kredit

Drugi
viri
100

Izvajanje
GOI del,
nabava in
montaža
opreme,
UP PINT*

koncesija

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

100

Gradnja je
ustavljena
zaradi
postopka
denacionaliza
cije.
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Objekt

Investicija
(kaj se bo
oz. se je
delalo)

Vrednost investicije v
letu 2006 v mio SIT
Načrtovan
Celotna i investicij.
vrednost
izdatki v
investicije l.2006 v
v mio SIT
mio SIT

Realizirani
Investicijski
izdatki
v letu 2006
v mio SIT

MVZT

UP VŠZI

oprema

610,6

0

13,90

Kampus
Livade
UP ZRS**
UP FAMNIT
UP PINT
UP ŠD
UK UP

Priprava
dokumentacije

7.847

30

34

Novogradnja
Muzejski
trg-UP PEF

Priprava
DIIPa

Servitski
samostan
UP FM

DIIP
novelacija

0,48

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v %) – NAČRT ZA
LETO 2006

koncesija kredit

Drugi
viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v % ) – REALIZACIJA V
LETU 2006

MVZT

koncesija

kredit

Drugi
viri
V letu 2006 je
bil prejet
račun in
izvršen še
zadnji del
plačila
opreme
nabavljene v
letu 2005 v
zvezi z
investicijo

100

100

0

100

Priprava
DIIPa je bila
potrebna za
uvrstitev
investicije v
investicijski
program

100

2

21

126

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

79

Pripravljena je
bila novelacija
DIIP a

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Objekt

UP FM
Trg Brolo
12***

Investicija
(kaj se bo
oz. se je
delalo)

Vrednost investicije v
letu 2006 v mio SIT
Načrtovan
Celotna i investicij.
vrednost
izdatki v
investicije l.2006 v
v mio SIT
mio SIT

Realizirani
Investicijski
izdatki
v letu 2006
v mio SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v %) – NAČRT ZA
LETO 2006

MVZT

koncesija kredit

Drugi
viri

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v % ) – REALIZACIJA V
LETU 2006

MVZT

koncesija

kredit

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

Drugi
viri

Adaptacija
in oprema
prostorov

*UP PINT:
S planom UP je bilo predvideno, da bo UP PINT svoje prostorske težave lahko razrešil v okviru nastajajočega kampusa. Tako smo opustili idejo o nakupu.
**UP ZRS:
Investicija obsega pripravo dokumentacije za Center mediteranskih kultur v Izoli je predvidena v okviru Interreg projekta »Sigma«.
*** UP FM:
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Komentar:

5.12.1.1 Investicije v teku
Projekti investicij v teku za leto 2006 izhajajo iz veljavnega letnega programa dela UP ter
predvidenimi proračunskimi sredstvi za leti 2006 in 2007, po podatkih in po investicijskih postavkah, ki
so posredovani z MVZT v januarju 2006. Zaradi operativnih razlogov so nekatere postavke (Armerija
Foresterija ter Novogradnja Turistica v Portorožu) v soglasju z MVZT ter članicama UP FHŠ in UP
Turistica, prerazporejene v korist investicije v teku (AF). Korekcije se v korist Novogradnje Turistice
opravijo v letu 2007.
Investicije v teku so v letu 2006 Armerija-Foresterija za potrebe rektorata in UP FHŠ ter Novogradnja
Turistica v Portorožu.

5.12.1.1.1 Armerija Foresterija v Kopru
Cilj investicije je bil zagotoviti ustrezne in po površini zadovoljive prostore za potrebe Rektorata UP ter
UP Fakultete za humanistične študije. Investicijo je v letu 2003 vodilo Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, v letu 2004 pa jo je prevzela Univerza na Primorskem. V letu 2006 je na investiciji opravljena
večina GOI del, izvedeno pa tudi javno naročilo za opremo. V decembru je bil opravljen tehnični
pregled.
Končna vrednost investicije je 1.562.577.900 SIT (brez DDV in brez upoštevanja vrednosti zemljišča)
ali 1.875.093.480 SIT (z DDV po tekočih cenah, brez upoštevanja vrednosti brezplačno pridobljenega
zemljišča)
Razlika med prvotno dodeljenimi sredstvi iz proračuna in končno vrednostjo gradbenih del je nastala
po izvršenem natečaju, ki je izbral idejni načrt optimalne izkoriščenosti prostora. Stroški gradnje so se
povečali zaradi podražitev gradbenih del, večje površine uporabnega prostora, večkratnih arheoloških
izkopavanj, neurejene mestne infrastrukture, restavratorskih del kulturne dediščine, ki smo jo morali
ohraniti. O razliki sredstev, ki naj bi se koristila iz kredita s poroštvom države in za katera moramo
imeti soglasje ministrstva, so bila opravljena pogajanja. UP potrebuje za zaključitev investicije v celotni
vrednosti 1.875.093.480 SIT dodatna proračunska sredstva v višini 1.081.281.480 SIT. Z novim
proračunom namreč ne moremo več računati na sredstva iz proračunskega sklada, iz katerega smo
prvotno na podlagi proračuna (iz naslova drugih virov) predvidevali znesek v višini 73.153.000 SIT.
Upoštevajoč sredstva, ki jih bomo v letu 2007 prejeli iz proračuna RS za Armerijo Foresterijo
(113.215.000 SIT), ostane še potrebna razlika v višini 968.066.480 SIT, ki jo je potrebno pokriti iz
drugih virov. Ker niti rektorat UP niti UP FHŠ v tem trenutku nimata dodatnih/drugih virov za
financiranje investicije, ostaja edina možnost črpanje kredita s poroštvom po ZPUPSPP. Ta je po
prvem delilniku UP predvideval za investicijo Armerije Foresterije 680.651.000 SIT sredstev iz naslova
kredita. Navedeni znesek je potrebno v skladu z odločitvijo pristojnih organov UP in MVZT povišati za
dodatnih 287.415.480 SIT.
Podrobno poročilo, ki ga je pripravila posebna komisija, je posebej predstavljena MVZT in UO UP. UO
UP je po opravljeni obravnavi poročila, ki je ugotavljal razliko me vrednostjo investicije po DIIP in
končno vrednostjo po dejansko opravljenih delih in nabavi opreme sprejel sklep:»Upravni odbor
Univerze na Primorskem se seznani z ugotovitvami Komisije za ugotavljanje višine investicije Armerija
– Foresterija (komisija) in potrdi predlog komisije, da se manjkajoča sredstva za kritje investicije
Armerija – Foresterija v višini 968.066.480 SIT (4.039.669,84 EUR) pridobijo z najemom kredita po
Zakonu o poroštvu RS za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za
sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur.l. RS, št. 29/06; ZPUPSSP).«
Investicija bo predvidoma zaključena do konca leta, preselitev in otvoritev načrtujemo januarja 2007.

5.12.1.1.2 Novogradnja Turistica – Portorož
Neposredni cilj investicije v Portorožu (v neposredni bližini Študentskega doma Portorož) je za potrebe
UP Turistice zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje prenovljenih študijskih programov in
raziskovanja na področju turizma. V letu 2006 so bila opravljena nekatera gradbena pripravljalna dela
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(gradbena jama), opravljen je bil javni razpis za GOI dela. Rektorica je imenovala poseben gradbeni
odbor v katerem sodelujejo predstavniki UP, UP Turistice ter MVZT.
Investicija v vrednosti 1.459.012.000 sit bo financirana iz državnega proračuna (804.141.000 sit),
kredita UP s poroštvom države (448.177.000 sit) ter lastnimi sredstvi UP Turistice (206.694.000 sit).
Zaključek investicije je predviden v letu 2008. Preselitev v nove prostore na začetku akademskega
leta 2007/08.

5.12.1.1.3 Drevored 1. maja v Izoli
30.9.2002 je bila podpisana pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine sklenjena med RS in
Občino Izolo; s pogodbo se je Občina Izola zavezala brezplačno prenesti objekt v Izoli, Drevored 1.
maja na RS, ta pa, kasneje, po ustanovitvi, na Univerzo na Primorskem (do vpisa v zemljiško knjigo,
to je do prenosa lastninske pravice na podlagi te pogodbe ni prišlo);
16.6.2006 je bila podpisana pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnine sklenjena med Občino
Izola in Univerzo na Primorskem na podlagi katere je Občina Izola (po predhodnem soglasju
občinskega sveta Občine Izole danim na seji dne 13.4.2006) brezplačno prenesla v last Univerzi na
Primorskem delež 99/100 nepremičnine parc.št. 1644/2 k.o. Izola ( Drevored 1. maja Izola). Pogodba
v 2. členu izrecno določa, da se nepremičnina prenaša izrecno za izvajanje dejavnosti izobraževanja
in sicer na področju tujih jezikov; za spremembo tako določene dejavnosti pogodba predvideva
pridobitev soglasja Občine Izola. 28.9.2006 je bi opravljen vpis pridobitve solastniškega deleža do
99/100 na parc.št. 1644/2 k.o. Izola v korist Univerze na Primorskem v Zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Piranu. 24.10.2006: izdano soglasje Občine Izola št. 7113-28/2006 k nameravani umestitvi
sedeža UP FAMNIT (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in tehnologije - v ustanavljanju) v objekt .
Glede na stališče MVZT in Upravnega odbora o umestitvi CJMK v ta objekt ter podanim soglasjem
Občine Izola nameravamo investicijo nameniti sedežu UP FAMNIT in izvajanje pedagoške dejavnosti.
Investicija je bila predvidena že leta 2005 in je takrat prejela proračunska sredstva v višini 50 mio SIT.
Izvajalec je bil že izbran, podpisati je potrebno še pogodbo, zato je potrebno z investicijo nadaljevati.

5.12.1.1.4 Bolniška 20, Piran
UP ZRS je za potrebe Inštituta za dediščino Sredozemlja adaptiral objekt stare Ribiške šole na
naslovu Bolniška 20 v Piranu.
V okviru investicije so bila opravljena naslednja dela in nabavljen material:
• Gradbena dela I. in II. faza
• Inštalacijska dela
• Izdelava (zamenjava) oken
• klimatizacija poslovnih prostorov Bolniška
• izdelava predelnih sten in vgradnja vrat
• popravilo sanitarij
• izdelava in popravilo parketnih podov
• razpeljava elektrike za luč in računalnike
• razpeljava računalniškega omrežja na skupni server in printer
• napeljava domofona, telefona in alarmne naprave
• beljenje
• izdelava fasade
• del mizarske opreme za poslovne prostore
• izdelava knjižnih polic in delovnih površin po meri

5.12.1.2 Načrtovane investicije
5.12.1.2.1 Univerzitetni kampus Livade v Izoli
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Univerzitetni kampus Livade predstavlja novogradnjo na območju Livade v Izoli. Konkretno gre za
izvajanje kompleksnega projekta gradbeno obrtniških in instalacijskih del, zunanje ureditve ter nakup
in namestitev opreme.
Površino objekta(ov) smo pridobili na podlagi preučitve prostorskih potreb posameznih članic Univerze
na Primorskem, ki bodo tvorile jedro kampusa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UP FAMNIT, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UP PINT, Primorski inštitut za naravoslovne in tehniške vede
UP ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče
UP ŠD, Študentski domovi,
UK UP, enota Univerzitetne knjižnice
UIP, enota Univerzitetnega inkubatorja

Skupna potrebna neto površina kampusa je ocenjena na 36.500 m2. Skupna vrednost investicije brez
DDV je 7.847.408.165 SIT. Zemljišče v vrednosti 1.350.632.847 SIT je podarila občina Izola.
Investicija naj bi se od 2007 financirala iz Evropskih strukturnih skladov in sredstev Konzorcija,
zaključila pa naj bi se leta 2011.
V letu 2006 je bil za potrebe projekta izdelana projektna naloga, naročen DIIP pri Zbornici za
arhitekturo in prostor Slovenije pa je bil vložen poziv za razpis in izvedbo javnega natečaja za
pridobitev najprimernejše rešitve. Razpis je bil zaključen 8.12.2006.

5.12.1.2.2 Novogradnja Muzejski trg Koper (UP Pedagoška fakulteta
Zaradi iskanja trajne rešitve in v želji po ohranitvi sedeža UP Pedagoške fakultete v mestu Koper, z
opustitvijo prostorov stare Osnovne šole Janka Premrla – Vojka Koper, se je rodila ideja, da bi bil
lahko ta prostor zaradi lokacije in površine pravšnji za novo poslopje fakultete. Tudi Mestna občina
Koper si želi ohraniti na Muzejskem trgu, kjer stoji opuščeno poslopje Osnovne šole Janka Premrla –
Vojka Koper, izobraževalno dejavnost. Tako je bil izveden javni natečaj za novo podobo Muzejskega
trga, ki vključuje tudi za izobraževanje namenjene stavbe. Vse navedeno je tako Mestno občino
Koper, Univerzo na Primorskem in Pedagoško fakulteto Koper pripeljalo do podpisa Pisma o nameri
za gradnjo nadomestnega objekta za potrebe Pedagoške fakultete Koper na Muzejskem trgu v Kopru
dne 12. julija 2006.
DIIP je bil s strani UP PEF že posredovan upravi UP v decembru 2006 in je bil v obravnavi komisije za
oceno dokumenta identifikacije.

5.12.1.2.3 Servitski samostan (UP Fakulteta za management)
Za potrebe UP Fakultete za management je predvideno, da bo UP od MVZT prejela v upravljanje
objekt Servitskega samostana ter od Mestne občine Koper objekt Pionirskega doma Koper ter vrtca,
za katera je predvidena investicija z adaptacijo, sanacijo, rekonstrukcijo in delno novogradnjo.
Sredstva v višini 2.215.621.000,00 so predvidena iz sredstev proračuna, Evropskih strukturnih skladov
Ministrstva za kulturo ter lastnih sredstev UP FM. Investicija naj bi se pričela v letu 2007 in zaključila
2010. UP FM je leta 2006 nadaljevala z aktivnostmi za pridobitev Servitskega samostana. Dne 11. 4.
2006 so Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo in Mestna občina
Koper podpisali pismo o nameri, da se objekt nameni za izobraževalno in raziskovalno dejavnost UP
FM. Julija 2006 je UP FM pridobila lokacijsko informacijo za obnovo Servitskega samostana,
septembra 2006 pa je naročila izdelavo geodetskega načrta. Na rektorat UP so bile posredovane
spremembe in dopolnitve DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta), vendar je morala UP
FM na podlagi pobude rektorata UP izdelati novelacijo DIIP-a zaradi lažje uporabe dokumenta.
Novelirani DIIP je bil na rektorat posredovan 10. 12. 2006 in še ni bil obravnavan na UO UP. Konec
leta 2006 so stekli tudi konkretni dogovori z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije je vložen poziv k oddaji ponudbe za razpis in izvedbo
javnega natečaja za pridobitev najprimernejše rešitve za prenovo Servitskega samostana in
Pionirskega doma.

130

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

5.12.1.2.4 Študentski dom Koper
Z Mestno občino Koper je podpisano pismo o nameri z MVZT in ločeno z UP z namenom, da občina
brezplačno dodeli zemljišče za izgradnjo študentskega doma s 170 ležišči v Kopru. Za potrebe
investicije, ki jo bo vodilo MVZT smo naročili izdelavo DIIP ter ga dostavili MVZT. Prav tako smo
izdelali dodatni DIIP za dodatni študentski dom s 130 posteljami ter poslovni načrt za morebitno
hkratno gradnjo z lastnimi viri financiranja.

5.12.1.2.5 Druge aktivnosti
Zaradi prostorske stiske (predavalnice in kabineti) je UP FM najela na lokaciji Trg Brolo 12 celotno II.
nadstropje in mansardo. Najemnino in obnovo prostorov je UP FM financirala iz lastnih virov. V II.
nadstropju je UP FM pridobila poleg petih že vzpostavljenih učilnic še eno učilnico za 30 oseb in eno
predavalnico za 80 oseb. V mansardi so urejeni ena sodobna računalniška učilnica in 11 kabinetov za
izobraževalne in raziskovalne delavce.
Prav tako zaradi prostorske stiske je želela UP Turistica najeti dolgoročni kredit ali leasing za nakup
poslovne stavbe v Ljubljani, ki bi jo financirala iz lastnih virov. Za potrebe odločitve so izdelali DIIP ter
ga predložili UO UP, vendar je ta predlog UP Turistice zavrnil.
Na pobudo MVZT je na UP potekala inšpekcija za nadzor proračuna, ki je preverila namembnost
porabe sredstev po pogodbi za leto 2006 ter nekaterih investicij. Inšpektor ni ugotovil nenamembnosti
uporabe proračunskih sredstev.
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5.12.2 Nakup opreme

Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

UP FHŠ
1.

Prenosni PC

Pedagoški
namen in
raziskovalni
namen

378

70

30

2.

Geografske karte

150

100

3.

Audio – snemalnik
(diktafoni)

Pedagoški
namen
Pedagoški
namen

-

50

50

-

4.

Radio –
CD+kasetnik

Pedagoški
namen

91

50

50

100

5.

Prenosni mikrofon

Pedagoški
namen

0

50

50

-

6.

Skener

Strokovne službe 24,6

- delno realizirano;
prilagojeno dejanskim
potrebam pedagoškega
in raziskovalnega
procesa, realizirano v
okviru sredstev projekta

-

100
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100

-

100

-nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- realizirano; višje
porabljena sredtsva
zaradi prilagajanja
potrebam pedagoškega
procesa
-nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- realizirano in
prilagojeno dejanskim
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

7.

Skener prenosni

Pedagoški
namen

0

100

-

8.

PC - računalniki

Pedagoški
namen

604,8

60

40

-

100

9.

Barvni laserski
printer

Pedagoški
namen +
strokovne službe

0

70

30

-

-

10.

Barvni printer

27

11.

Video-rekorder

Pedagoški in
raziskovalni
namen
Pedagoški
namen

0

50

50

-

-

12.

DVD

Pedagoški
namen

0

50

50

-

-

100
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100

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo
potrebam;
-nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
-nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nabava najnujnejšega
zaradi zamenjave
dotrajane opreme
- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- realizirano iz sredstev
projekta
- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

13.

kompasi

14.

GPS – satelitski
navigator
Tabla

15.
16.

17.

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Drugo

0

100

-

0

100

-

prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nerealizirano

0

100

-

- nerealizirano

1500

70

30

72

28

420

70

30

-

100

Strokovne službe 200

50

50

100

-

Pedagoški
namen

Pedagoški
namen
Pedagoški
namen
Pohištvena oprema Pedagoški
namen +
strokovne službe

Pedagoški
namen

19.

Informatizacija
splošno (SPSS,
GIS-nadgradnja,
VIS – nadgradnja,
jezikovni korpusi,
e-slovarji, drugo)
Računovodski in
kadrovski program
Digitalna kamera

Pedagoški in
raziskovalni
namen

575

50

50

-

100

20.

Digitalni fotoaparat

Pedagoški in

120

50

50

-

100

18.

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

134

- nerealizirano in
prilagojeno dejanskim
potrebam ter v povezavi
z načrtom selitve v nove
prostore
- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nerealizirano; glede na
dejanske potrebe
- realizirano oziroma
presežena poraba
načrtovanih sredstev iz
sredstev projekta zaradi
nabave opreme višje
kakovosti
- nerealizirano; glede na
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Št.
prioritete

Zap.
št.

21.

Oprema

Diaprojektor

Namen opreme

raziskovalni
namen
Pedagoški
namen

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo
dejanske potrebe

100

-

*

Tiskalnik laserski
črno-beli

124

100

*

Uničevalec
dokumentov

292

100

*

VGA priklopniki

250

100

*

Dlančnik

123

100

135

- nerealizirano; vključeno
v investicijska sredstva
za opremo novih
prostorov 2006 za
pedagoške namene
- nenačrtovano v
podrobnostih,
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb pedagoškega
procesa
- nenačrtovano v
podrobnostih,
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb delovnega
procesa
- nenačrtovano v
podrobnostih,
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb pedagoškega
procesa
- nenačrtovano v
podrobnostih,
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

*

Vezalna naprava

143

100

*

GSM

102

29

ARRS

Drugo

71

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb vodstva fakultete
– sredstva projekta
- nenačrtovano v
podrobnostih,
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb delovnega
procesa
- nenačrtovano v
podrobnostih,
nabavljeno na račun
prvotno načrtovane
opreme zaradi dejanskih
potreb pedagoškega
procesa

UP FM
1.
2.
3.

Rač. in program.
Oprema
Oprema za
študijsko dejavnost
Pohištvo in AV
oprema

31.357

11

20

69

11

13

76

15.951

100

100

11.799

100

100

UP PEF

136

Vrednost nabavljene
opreme je za 5% večja
od načrtovane zaradi
opremljanja novih
prostorov na lokaciji Trg
Brolo 12 (nenačrtovana
dodatna oprema).
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Oprema – šolska
učila, oprema
učilnic
Laboratorijska
oprema
Oprema – drugo
pohištvo
Računalniška
oprema
Drugo

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Druga oprema
Pedagoška,
raziskovalna in
druga oprema
Pedagoška
oprema

MVZT

ARRS

Drugo

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo
Glej komentar k tabeli.

Pedagoška
oprema
Pedagoška
oprema

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)

100

0

0

100

0

0

540

100

0

0

39

0

61

1.013

100

0

0

98

0

2

7.224

50

50

0

74

0

26

1.207

0

0

0

0

0

100

1.000

Glej komentar k tabeli.

Glej komentar k tabeli.
Glej komentar k tabeli.

Glej komentar k tabeli.

UP VŠZI
1.

2.

3.

Računalniška
oprema in
pohištvena oprema
za izvajanje
študijskega
procesa v
dislocirani enoti
Nova Gorica
Oprema za
molekularnobiološki laboratorij
Računalniška
oprema

Pedagoška
oprema

3.342

100%

0

0

0

0

100%

Raziskovalna in
pedagoška
oprema
Pedagoška
oprema

26.750

30%

70%

0

0

0

100%

3.090

100%

0

0

0

0

100%

70

30

UP ZRS
1.

Laboratorijska
oprema:

Opravljanje
raziskovalne

137

Laboratorijska oprem je
bila odobrena,
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

216

50

1.284
139
1.135

50
50
50
50

531
50
50
50

1.668
83
473
377

Drugo

nabavljena in
50 sofinancirana iz paketa
13.
50 Neizvedene ostajajo
50 nabave: aparature za
50 PCR; aparature za
elektroforezo; vodne
50 kopeli; avtoklava;
laminarija, kar je že bilo
50 nabavljeno v letu
50 2007oz. bo nabavljeno v
50 letu 2007.
100

dejavnosti
- hladilni omari
- zamrzovalna –
skrinja -90 st.C-precizna tehtnica
- CO2 inkubator
- hibridizacijska
komora
- sistem za vodo
Purelab
- stresalnik
- pipete avtom.
- lab.pohištvo
- rotavapor R-210
- vakuumska
črpalka
- grelci za oljčno
olje (3 kos)
-grelci za oljčno
olje (5 kos)

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

100
993
100
496
100
596
100
994

2.

Datalogerji

Raziskovalna
oprema

350

80

20

3.

GPS

Raziskovalna
oprema

300

80

20

4.

Sherman pasti

Raziskovalna
oprema

500

80

20

5.

Tenziomiografija

raziskovalna

10.000

40

20

40

138

41

59

Zaradi pomanjkanja
sredstev oprema ni bila
nabavljena
Zaradi pomanjkanja
sredstev oprema ni bila
nabavljena
Zaradi pomanjkanja
sredstev oprema ni bila
nabavljena
Oprema je bila
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Drugo

100

odobrena, nabavljena in
sofinancirana iz paketa
13.
Nabavljeno v letu 2006

Telemetrični sistem oprema za
Računalniška
laboratorij
oprema
IKARUSA
6.

Knjižnična oprema
objekta Bolniška
20, Piran
Računalniška
oprema objekta
Bolniška 20, Piran

Knjižnična
oprema

4.958

Računalniška
oprema

5.000

50

50

44

56

8.

Osebni računalniki

Drugo

2.500

50

50

50

50

9.

Prenosni
računalniki

Drugo

3.500

50

50

50

50

10.

Oprema za GIS

za študijske in
raziskovalne
namene

1.000

80

20

11.

diktafoni

za študijske in
raziskovalne
namene

250

60

40

50

50

Oprema je bila
odobrena, nabavljena in
sofinancirana iz paketa
13.

35

65

35

Zapoznela realizacija
razpisa za sofinanciranje

7.

100

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Delno nabavljeno v letu
2006 v okviri Paketa 13,
delno prenešeno v načrt
za leto 2007.
Oprema je bila
odobrena, nabavljena in
sofinancirana iz paketa
13.
Oprema je bila
odobrena, nabavljena in
sofinancirana iz paketa
13.

Zaradi pomanjkanja
sredstev oprema ni
bila nabavljena

UP PINT
1.

Računal. oprema

Za delovanje UP
PINT,

6.090

65

139
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

raziskovalno
dejavnost

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo
nakupa raziskovalne
opreme

UP ŠD
1.

2.

3.

4.

5.
6.

262
Zagotavljanje
ustreznih bivalnih
pogojev in
higienskega
minimuma
28
Sesalec
Sesalec za
stanovalce/ke ŠD
Portorož, ki si ga
lahko izposojajo
za zagotavljanje
zdravih bivalnih
pogojev
Oprema za fitnes
Dokup fitnes
opreme za
rekreacijo
stanovalcev/k ŠD
Portorož
Telekomunikacijska Telefonske
oprema
naprave in
oprema
Ognjevarna omara Varovanje
(2x)
osebnih podatkov
Alarmna naprava
V objektih
(2x)
sedeža ŠD in ŠD
Portorož za
varovanje
prostorov za
hrambo osebnih
podatkov
Posteljnina za ŠD
Portorož

100

140

100

100

realizirano delno, kupili
rjuhe, prevlek in 20
vzglavnikov

100

100

Realizirano v celoti,
kupili nekoliko cenejšega

100

0

100

0

100

100

Ni realizirano, sredstva
so se porabila za nakup
zvočnikov (skladno s
sklepom Študentskega
sveta stanovalcev)
Ni realizirano, ostaja v
dolgoročnih načrtih
članice
Ni realizirano

100

100

Realizirano delno, glej
požarni alarmi pod
investicijsko vzdrževanje
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

7.

Nakup programa
vodenja postopkov
točkovanja
študentov

8.

Računalniška
oprema

9.

Hladilniki

Namen opreme

Nakup programa
vodenja vlog po
zahtevah določil
ZUP-a Stud – »
ŠTUDENTSKI
DOMOVI«
Dokup opreme
oz. zamenjava
dotrajane ali
okvarjene
opreme interne
računalniške
sobe ter
skupnega
prostora za
študente v ŠD
Portorož
Postopna
menjava
dotrajanih
hladilnikov v mini
kuhinjah ŠD
Portorož

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT
460.288
0
100

20

100

113

0

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

70

100

0

Drugo

stroj za spiralno
vezavo

2.

stroj za uničevanje
dokumentov

3.

pohištvo

pisarniška
94
oprema za
potrebe tajništva
pisarniška
232
oprema za
potrebe tajništva
posamezne
375
strokovne službe-

Realizirano delno,
realizirano le iz drugih
virov

100

Realizirano delno
Realizirano delno, kupili
le del opreme

Realizirano

100

0

0

100

100

0

0

100

0

0

100

0

0

15

0

85

100

0

0

100

0

0

141

Drugo

30

REKTORAT UP
1.

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

4.

klimatske naprave

5.

računalniška
oprema

6.

telekomunikacijska
oprema

7.

ognjevarna omara2x

8.

alarmna naprava2x

9.

druga oprema
(ventilator 2x,
gasilna ampula)

10.

instalacije ter
računalniška
oprema sofinanciranje po
pogodbi
računalniška
opremasofinanciranje po
pogodbi
računalniška
oprema-

11.

12.

Namen opreme

pisarne
infrastrukturne
enote
za potrebe
Rektorata UP ter
RICUP-a
telefonske
naprave in
oprema
varovanje
osebnih podatkov

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

232

100

0

0

0

0

100

5.534

100

0

0

93

0

7

172

100

0

0

94

0

6

0

100

0

0

0

0

0

v objektih
tajništvavarovanje
prostorov za
hrambo osebnih
podatkov
vzdrževanje
objektov in
opreme v
tajništvu
ožičenje ŠD

0

100

0

0

0

0

0

110

0

0

0

89

0

11

4.257

0

0

0

100

0

0

sofinanciranje po
pogodbi

EDUROAM

4.738

0

0

0

91

0

9

sofinanciranje po
pogodbi

omrežje ŠD

220

0

0

0

0

0

sofinanciranje po
pogodbi

142

nerealizirano zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev
nerealizirano zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev
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Št.
prioritete

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost Viri sredstev in njihov delež pri
opreme v
opremi (v %) - NAČRT ZA
letu 2006
LETO 2006
v 000
MVZT
ARRS
Drugo
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)
MVZT

ARRS

Drugo

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

sofinanciranje po
pogodbi

Komentar:
UP FHŠ: Oprema, ki so jo nabavili in jo evidentirali na koncu zgornje razpredelnice, ki sledi prioritetni številki 21, kot že navedeno v obrazložitvi razlik, gre za
opremo nabavljeno zaradi najnujnejše prilagoditve dejanskim potrebam pedagoškega oziroma delovnega procesa, pri čemer so vseskozi zasledovali
racionalizacijo nabave nove opreme, ker smo večji del potrebne opreme (načrtovane v letu 2006) nabavili.
UP FM: Oprema je bila v pretežni meri nabavljena za nove prostore na lokaciji Trg Brolo 12. Sodobno so opremili 11 kabinetov z novo pisarniško in
računalniško opremo. Predavalnice so bile opremljene še z AV opremo ter klimatskimi napravami, ki so pogoj za normalno izvedbo pedagoškega dela, saj so
zunanje stene stavbe pretežno steklene.
UP PEF: V tem poglavju je razvidna težava povezana s prenizko odmerjenimi proračunskimi sredstvi namenjenimi nakupu osnovne opreme za izvajanje
študijskega procesa. UP PEF je v letu 2006 planirala veliko večjo porabo proračunskih sredstev, kot jih je nato dejansko prejela s strani Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Tako je bilo potrebno kar nekaj nujne opreme nabaviti iz drugih virov.
Pri računalniški opremi je prišlo do nabav tako iz namenskih sredstev za nakup opreme za potrebe študijske dejavnosti kot tudi iz sredstev za znanstvenoraziskovalno delo, ob tem pa je bila s sredstvi zgoraj navedenega ministrstva, pridobljenimi na javnem razpisu, kljub temu, da to ni bilo planirano, nabavljena
oprema za potrebe vzpostavitve brezžičnega izobraževalnega sistema Eduroam.
Mimo načrtovanih nakupov opreme so bile v letu 2006 nabavljene klimatske naprave ter plačan obrok za vzpostavitev računalniškega programa ŠIS. Nabava
klimatskih naprav je bila nujna, saj je bilo v določenih kabinetih ter sejni sobi v poletnih mesecih nemogoče delati, odpovedovala pa je tudi računalniška
strojna oprema.
UP VŠZI: Do povečanja vlaganja sredstev v računalniško opremo je prišlo predvsem zaradi odprtja dislocirane enote v Novi Gorici. Nabaviti je bilo potrebno
dodatno opremo, projektor in dva prenosna računalnika, da smo lahko nemoteno izvedli pedagoški proces v Novi Gorici.
Investicije v računalniško opremo so se povečale za dodaten milijon tolarjev, predvsem zaradi investicije v postavitev omrežja EDUROAM. Dejstvo je, da na
javnem razpisu MZVT (4302-49/2006) - za sofinanciranje razvoja brezžičnih omrežij EDUROAM v univerzitetnih okoljih, niso bili izbrani in so morali postavitev
omrežja financirati v celoti sami.
Obenem so se predvidene komponente za priključitev v EDUROAM omrežje (predvideli elemente aktivne mrežne opreme, ki jih je MID v svojem razpisu
predvideli v letu 2004) spremenile (sprememba modela stikala) in zato podražile, kar je nepričakovano povečalo stroške celotnega projekta, ki je kljub vsemu
bil zelo uspešno izveden.
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5.12.3 Investicijsko vzdrževanje

Zaporedna
številka

Št.
prioritete

Opis in vrsta del

Napeljava kablov za računal.
opremo

1.

Načrtovana
Predvideni viri
vrednost v letu financiranja v 1.000
2006 v 1.000
SIT
SIT
MVZT
Drugo
UP FM

Realizacija po virih
financiranja v 1.000 SIT
MVZT

2.800

768

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Drugo
768

UP PEF
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Sanacija preostalega dela
strešne kritine – intervencijska
sredstva.
Preureditev dveh pisarn v
pritličju in pomožnih prostorov
v več manjših pisarn in ob tem
zagotovitev diskretnosti pri
delu s študenti v referatu za
študente.
Beljenje predavalnic in
kabinetov v 1. in 2.
nadstropju.
Investicijsko vzdrževanje
računalniške opreme.

12.500

12.500

0

2.985

0

Glej komentar k tabeli.

5.000

0

5.000

0

7.068

Glej komentar k tabeli

1.200

1.200

0

0

0

Glej komentar k tabeli

1.000

500

500

0

1.000

Glej komentar k tabeli

UP VŠZI

1.
2.
3.

1
2
3

1

2

Objekt in računalniška
oprema
Medicinska oprema
Laboratorijska oprema
Postavitev aktivnega
protipožarnega sistema
alarmiranja za zagotovitev
osnovne varnosti stanovalk in
stanovalcev v ŠD Portorož in

2.046
994
950
2,400

2.046
994
950
UP ŠD
2,400

144

0
0
0

2.046
0
0
3,503

373
0
0

Za nemoteno delovanje
ogrevanja, smo nadgradili
kotlovnico.

Prvotna ocena prenizka in
ni vključevala vseh
potrebnih elementov.
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Zaporedna
številka

Št.
prioritete

2

2

3

2

4

2

5

2

6

4

7

4

8

4

9

6

Opis in vrsta del
izvedba celotnega ožičenja za
potrebe protipožarnega
sistema, videonadzora,
domofona
Dograditev oz. razširitev
video-nadzora (fitnes, vhod,
učilnica, stopnišča
posameznih etaž) zaradi
večje varnosti v ŠD Portorož
Razširitev zunanje
razsvetljave (pot na SZ strani
objekta) in zgornje parkirišče
ob ŠD Portorož
Postavitev kolesarnic pred ŠD
Portorož (na zaklepanje,
osvetljeni, videonadzor)
Zamenjava osrednjih svetil v
študentskih sobah ŠD
Portorož
Sanacija dveh kopalnic v A
traktu ŠD Portorož, dokup
kopalniške opreme
Zamenjava ekspanzijske
posode za sistem ogrevanja v
A traktu ŠD Portorož
Zamenjava dotrajanega
radiatorskega sistema v B
traktu ŠD Portorož
Postavitev polken na sobna

Načrtovana
vrednost v letu
2006 v 1.000
SIT

Predvideni viri
financiranja v 1.000
SIT
MVZT
Drugo

Realizacija po virih
financiranja v 1.000 SIT
MVZT

550

550

921

600

600

746

700

700

831

950

950

768

3,500

3,500

1,384

500

500

824

7,262

7,262

8,401

1,000

1,000

780

145

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Drugo

Zaradi negativnih izkušenj
ob vlomu junija 2006 (en
kanal snemalne kartice je
zatajil), so se odločili tudi
za digitalno snemalno
napravo.
Dodana je bila še ena luč
za osvetlitev parkirišča in
hkrati terase.
Narejeni nekoliko večji
kolesarnici, skupaj za 40
koles.
Svetila so montirali sami s
pomočjo stanovalcev v
ŠD Portorož in tako
prihranili pri sami montaži.
Sanirani sta bili le dve
kopalnici, ki sta zamakali.
Prvotna ocena je bila
prenizka.
Večja poraba materiala,
višja cena bakrenih cevi.
Pridobili ugodnega
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Zaporedna
številka

Št.
prioritete

10

7

11

7

12

12

13

1

Opis in vrsta del
okna na severni strani ŠD
Portorož
Postavitev toplotne izolacije
za zaščito delovnih prostorov
ŠD Portorož v skladu s
predpisi, Ureditev arhiva UPŠD in VSK v zaklonišču ŠD
Portorož
Klimatizacija prostorov v ŠD
Portorož (učilnica, fitness,
komunikacijska soba, uprava)
in na upravi UP ŠD na
Santorijevi

Načrtovana
vrednost v letu
2006 v 1.000
SIT

Predvideni viri
financiranja v 1.000
SIT
MVZT
Drugo

Realizacija po virih
financiranja v 1.000 SIT
MVZT

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Drugo
izvajalca.

260

260

311

250

250

995

Sanacija tlakov v sobah po
prioritetni listi v ŠD Portorož

450

450

152

12

Sanacija sten in stropov po
sobah v ŠD Portorož

1,200

1,200

252

1

Garibaldijeva 18 - obnoviti
streho, okna, vrata, sanitarije,
tlake v nekaterih prostorih.

5 .000

UP ZRS
50

146

50

Nekoliko več del od
planiranih.

385

Ker je program dela
dopuščal, smo se
naknadno odločili za
klimatizacijo več
prostorov; hkrati rešili tudi
problem ogrevanja na
upravi UP ŠD.
Sanirali smo le del tlakov,
saj so bile sobe stalno
zasedene.
Šele decembra so se
zaključila dela pri montaži
internetnega omrežja-zato
je bil le kupljen del
potrebnega materiala za
sanacijo.
Predvidena dela niso bila
izveden zaradi
pomanjkanja namenskih
sredstev. Investicijsko
vzdrževanje je prenešeno
v program dela za leto
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Zaporedna
številka

2

Št.
prioritete

2

Opis in vrsta del

Garibaldijeva 1 - beljenje

Načrtovana
vrednost v letu
2006 v 1.000
SIT

Predvideni viri
financiranja v 1.000
SIT
MVZT
Drugo

1.200

50

50

Realizacija po virih
financiranja v 1.000 SIT
MVZT

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

Drugo
2007.
Predvidena dela niso bila
izveden zaradi
pomanjkanja namenskih
sredstev. Investicijsko
vzdrževanje je prenešeno
v program dela za leto
2007.

Komentar:
UP PEF je cilje povezane z investicijskem vzdrževanjem deloma realizirala. V letu 2006 ni prišlo do sanacije preostalega dela strešne kritine, saj v ta namen
ni pridobila sredstev. Je pa pridobila intervencijska sredstva za sanacijo kanalizacije. V pomladnih mesecih leta 2006 je namreč prišlo do večkratnega
zamakanja v pritličnih pisarnah. Tako so bila prejeta sredstva investicijska sredstva namenjena sanaciji kanalizacije v pritličju stavbe, ki je bila izvedena v
poletnih mesecih leta 2006.
- UP PEF je iz lastnih sredstev financirala preureditev dveh pisarn v pritličju fakultete v tri pisarne ter ločen prostor za delo s študenti. V ta namen je sicer
porabila več sredstev, kot jih je načrtovala, ker so bile v skladu s popisom potrebni del, ki je bil naravnan skrajno varčno, pridobljene ponudbe v taki višini. Z
predvidenimi sredstvi posega ni bilo mogoče speljati v funkcionalnem obsegu.
- Naloga beljenja predavalnic in kabinetov v 1. in 2. nadstropju ni bila izvedena, ker UP PEF v ta namen ni pridobila nobenih proračunskih sredstev.
- Investicijsko vzdrževanja računalniške opreme je bilo izvedeno iz drugih virov, saj tudi v tem delu UP PEF ni prejele sredstev v ta namen. Žal pa gre v tem
delu za temeljne pogoje za delo zaposlenih, ki ob slabi opremljenosti z računalniki na UP PEF pomeni le delno saniranje obstoječih razmer za vsaj deloma
nemoteno delo.
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5.13 Kadrovski načrt in kadrovska politika
5.13.1 Kadrovska politika
Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik

zagotavljanje izvajanja
pedagoškega in nepedagoškega
ter znanstveno-raziskovalnega in
umetniškega dela z ustreznim
število visokošolskih učiteljev
(VU) in visokošolskih sodelavcev
(VS)

realizacija novih zaposlitev
zaradi izvajanja novih
študijskih programov in
raziskovalnih projektov,
doseči večje število VU in
VS s polno delovno
obveznostjo
povečanje števila
zaposlenih strokovnih
delavcev v referatih in
strokovnih službah članic
univerze, rektorata ter
hitrejše in bolj strokovno
opravljanje nalog

delno realizirano:
večja aktivnost matični
zaposlenih učiteljev in
sodelavcev na vseh področjih
delovanja univerze

zagotoviti ustrezno kadrovsko
zasedbo za izvajanje dejavnosti
in upravnih nalog članic univerze
ter rektorata

v okviru danih možnosti
prizadevanja, da so nosilci
predmetov priznani VU,
vključevanje gostujočih
profesorjev s tujih univerz v
izobraževalni proces na UP
zagotoviti ustrezno upravnoadministrativno in informacijsko
podporo za izvajanje študijskega
procesa

povečati kakovost izvedbe
izobraževalnih programov in
raziskovalnih projektov

realizacija načrtovanih
novih zaposlitev ter
zagotoviti nemoten proces
dela in pretoka informacij na
UP

delno realizirano:
povečevanje zaposlenih se ni
realizirano kot načrtovano,
ampak so se nadomestile
zaposlitve z novimi kadri,
obenem pa so strokovni delavci
univerze uspešno opravili izpit iz
Upravnega postopka
realizirano:
predvsem s kadri iz drugih
slovenskih univerz (delo
opravljajo dopolnilno),
strokovnjaki iz prakse

ni realizirano:
projekt se je izkazal kot zelo
težaven in zamuden, predvsem
zaradi usklajevanja vpogleda v
podatke zaposlenih na različnih
nivojih: rektorat-članice, članicačlanica

povečati število znanstvenih
delavcev in raziskovalcev na
visokošolskih zavodih

zaposlitev načrtovanega
števila znanstvenih
delavcev ter raziskovalcev

realizirano

povečati obremenitev zaposlenih
raziskovalcev (zmanjševanje
odstotka dopolnilno zaposlenih)

povečanje raziskovalne in
pedagoške obremenitve
zaposlenih na nivoju
univerze

realizirano

sprejetje Akta o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest na
univerzi,
izvedba sprememb v notranji
organiziranosti članic in rektorat

realizacija sprememb
skladno s sprejetim Aktom
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Kratkoročni prednostni cilji
univerze

Pričakovani rezultati v
letu 2006

sprejetje pomembnega akta:
- Pravilnik o napredovanju na
delovnem mestu zaposlenih
na UP, ki bo zagotovil
vzpostavitev enotnega
sistema napredovanja
delavcev na UP

izvedba postopkov
napredovanja

korektno izvajanje novosti v
delovno pravnih postopkih
nastalih z uporabo Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju in
njegovimi podzakonskimi akti

priprava navodil za članice,
zagotavljanje korektnega
izvajanja postopkov

zagotoviti polno sestavo organov
posamezne članice

- odpravljanje pomanjkljivosti
v organih članic in organih
univerze,

- konstituiranje organov,
delovnih teles, razdelitev
funkcij.

Realizacija v letu 2006 z
obrazložitvijo razlik
ni realizirano:
Pravilnik o napredovanju na
delovnem mestu zaposlenih na
UP je bil sprejet že na UO UP,
vendar pa RS MJU ni podalo
mnenja k pripravljenem in
sprejetem pravilniku zaradi
vsebinskih pripomb
realizirano

- realizacija imenovanja
predstavnikov UP PINT-a v
komisije Senata UP in
konstituiranje organov nove
članice UP Študentski domovi
- izvedba postopkov imenovanja
direktorjev na UP ZRS in UP
PINT
- realizacija konstituiranja
organov članice UP Študentski
domovi

5.13.2 Kadrovski načrt in realizacija
Primerjava števila zaposlenih (v FTE) za leto 2005 in leto 2006 nam izkazuje, da je v letu 2006 število
zaposlenih v FTE poraslo za 50,86. Od tega je število visokošolskih učiteljev in sodelavcev poraslo za
18,52 FTE in število raziskovalcev za 7,31 FTE kar skupno znaša 25,83 FTE.
V začetku marca, leta 2006 se pričela uporabljati Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006), zaradi tega je letos
posebej predstavljen podatek števila delovnih mest, ki so podvrženih navedenemu predpisu. Podatek
je sledeč: podatek v FTE znaša 5,24.
V letu 2006 se je povečalo tudi število zaposlenih v FTE na spremljajočih delovnih mestih in sicer za
19,79 FTE.
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Tabela: Število redno zaposlenih: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006

Tarifna skupina

Število zaposlenih na Število zaposlenih na Število zaposlenih
dan 31.12.2005
dan 31. 12. 2006
na dan 31. 12. 2006
(poročilo 2005)
(NAČRT)
(REALIZACIJA)
Zaposleni
Zaposleni
Zaposleni
(zasedena
(zasedena
(zasedena
delovna
delovna
delovna
Delovno mesto oz. naziv
FTE
FTE
FTE
mesta)
mesta)
mesta)
a
b
c
d
e
f
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Rektor
1
1
Glavni tajnik
1
0,67
Dekan
2
2
Direktor
3
1,57
Pomočnik direktorja
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O
7
5,24
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM
SEKTORJU
VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
IX. Redni profesor
19
8,43
23
10,04
17
7,55
Izredni profesor
35
14,37
54
31,77
34
15,34
Docent
92
39,1
114
52,2
103
48,62
Lektor z doktoratom
0
0
0
0
3
2,29
11
4,6
12
5,6
14
8,73
Asistent z doktoratom
VIII. Lektor z magisterijem
5
2,5
10
4,11
6
3,59
Višji predavatelj
30
18,7
36
24,7
35
18,85
Asistent z magisterijem
27
18
28
28,2
39
22,92
Bibliotekar z magisterijem
0
0
0
0
VII. Predavatelj
34
22,91
37
25,01
43
21,92
Lektor
6
4,13
6
4,13
10
5,18
Asistent
35
21,6
44
29,6
45
25,47
Bibliotekar
2
2
4
4
2
2
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Odstopanje
realizacije od načrta
za leto 2006
Zaposleni
(zasedena
FTE
delovna
mesta)
g=e-c
h=f-d
1
1
2
3

1
0,67
2
1,57

7

5,24

-6
-20
-11
3
2
-4
-1
11
0
6
4
1
-2

-2,49
-16,43
-3,58
2,29
3,13
-0,52
-5,85
-5,28
0
-3,09
1,05
-4,13
-2

Tarifna skupina
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VI.

Delovno mesto oz. naziv
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Laborant, tehniški sodelavec

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI,
SODELAVCI IN LABORANTI

Število zaposlenih na Število zaposlenih na
dan 31.12.2005
dan 31. 12. 2006
(poročilo 2005)
(NAČRT)
Zaposleni
Zaposleni
(zasedena
(zasedena
delovna
delovna
FTE
FTE
mesta)
mesta)
2
0,44
2
0,44
0
0
0
0
56
5,6
110
11
10
6,27
15
11,27
355

168,65

505

242,07

Število zaposlenih
na dan 31. 12. 2006
(REALIZACIJA)
Zaposleni
(zasedena
delovna
FTE
mesta)
4
3,22

2

1,49

357

187,17

-148

-54,9

5,4
2,88
9,17
0,2
1,75

1
-12
-1
-1
1
0
4
-6
3
-1
-2
0
5
2
0
0

-0,30
-7,12
- 3,46
0
0
0
1,51
-6
1,98
-4,47
-2
-1,05
2,13
1,2
0
0

RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI TER LABORANTI
Znanstveni svetnik
13
4,75
13
5,7
14
Višji znanstveni sodelavec
9
2,91
19
10
7
Znanstveni sodelavec
29
11,46
30
12,63
29
Višji raziskovalno-razvojni sodelavec
2
1,75
1
0,2
0
Višji raziskovalno-razvojni asistent
1
0,2
2
1,75
3
Samostojni strokovni sodelavec
0
0
0
0
Asistent z doktoratom
10
6,95
10
7,2
14
VIII. Mladi raziskovalec z magisterijem
7
7
10
10
4
Raziskovalec z magisterijem
9
4,9
10
5,12
13
Asistent z magisterijem
7
6,02
6
VII. Mladi raziskovalec
17
17
22
22
20
Strokovni sodelavec v humanistiki
4
2,53
4
2,53
4
Asistent
11
7,2
13
8,4
18
Raziskovalno-razvojni asistent
2
VI. Laborant (tehniški sodelavec)
V. Laborant
IX.
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Odstopanje
realizacije od načrta
za leto 2006
Zaposleni
(zasedena
FTE
delovna
mesta)
2
2,78
0
0
0
0
-110
-11
-13
-9,78

8,71
4
7,095
1,55
20
1,48
10,525
1,2
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Tarifna skupina

Število zaposlenih na Število zaposlenih na
dan 31.12.2005
dan 31. 12. 2006
(poročilo 2005)
(NAČRT)
Zaposleni
Zaposleni
(zasedena
(zasedena
delovna
delovna
FTE
FTE
mesta)
mesta)

Delovno mesto oz. naziv
SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI

IX.

IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
VIII. IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80
VII. IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,40
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80
VI. IK od 2,65 do 3,60
V. IK od 2,2 do 3,10
IV. IK od 1,80 do 2,50
III. IK 1,65 do 2,10
II.
I.

112

66,65

134

Število zaposlenih
na dan 31. 12. 2006
(REALIZACIJA)
Zaposleni
(zasedena
delovna
FTE
mesta)

91,55

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
3
1,07
3
1,07
1
0,5
1
0,5

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH
DELOVNIH MESTIH

Odstopanje
realizacije od načrta
za leto 2006
Zaposleni
(zasedena
FTE
delovna
mesta)

134

73,96

0

- 17,59

1

1

1
1
1

0,28
0,35
1

1
2
2

1
1,2
2

-0,07
0
-0,22
0,35
0
0
-1
-0,8
2
-1
2
8
-3,25
-12,85
-6
18,5
0,63
2
-1
0
-9,21

1

1

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

3
13
11
54
14
18
1
0
3
2

3
13
11
52,3
13,5
16,5
1
0
3
2

1
3
15
12
76
16
1
1
0
3
2

1
3
15
12
72,8
16
1
1
0
3
2

5
23
9
61
11
21
2
2
2
2

5
23
8,75
59,95
10
19,5
1,63
2
2
2

-2
0
0
1
0
0
-1
0
2
-1
2
8
-3
-15
-5
20
1
2
-1
0

127

120,87

157

149,87

147

140,66

-10

152

Tarifna skupina
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Delovno mesto oz. naziv
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

Število zaposlenih na Število zaposlenih na
dan 31.12.2005
dan 31. 12. 2006
(poročilo 2005)
(NAČRT)
Zaposleni
Zaposleni
(zasedena
(zasedena
delovna
delovna
FTE
FTE
mesta)
mesta)
594

356,17

153

796

483,49

Število zaposlenih
na dan 31. 12. 2006
(REALIZACIJA)
Zaposleni
(zasedena
delovna
FTE
mesta)
645

407,03

Odstopanje
realizacije od načrta
za leto 2006
Zaposleni
(zasedena
FTE
delovna
mesta)
- 151

- 76,46
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Razlogi za razlike oz. odstopanja med načrtovanim in realiziranim kadrovskim načrtom:
Rektorat: V Programu dela za leto 2006 je rektorat načrtoval skupno 31 zaposlenih oziroma 29,45
FTE. Odstopanja o realizacije so minimalne, saj je bilo na rektoratu dejansko zaposlenih 30 oseb
oziroma 27,82 FTE. Struktura zaposlitev pa je odstopala od načrtovane, tako da:
- se ni realizirala zaposlitev bibliotekarja za potrebe ustanovitve univerzitetne knjižnične dejavnosti.
Razlogov za nerealizirano zaposlitev je več, med glavne razloge pa se lahko navede neustreznost
kandidatov za posamezen razpis in težave pri zagotovitvi ustreznega vira financiranja zaposlitve;
- nezasedeno ostaja delovno mesto Svetovalca za pravne zadeve, saj je delavec na tem delovnem
mestu nadomestil delavko na mestu Vodje pravne službe, ki je sporazumno prekinila delovno
razmerje v mesecu novembru. V letu 2006 je bil že izveden razpis in postopek izbire ustreznega
kandidata na delovno mesto Svetovalca za pravne zadeve, s katerimi je bila sklenitev pogodbe o
zaposlitvi, zaradi odpovednega roka kandidata, premaknjena v leto 2007;
- zaposlitve posameznikov v okviru rektorata služijo kot podlaga za začetek novih dejavnosti in
projektov, ki so strateške narave za celotno UP. Po prenosu ustreznih virov financiranja in vsebinskih
podlag pa se te zaposlitve prenesejo na dejanske nosilke teh dejavnosti, to so članice UP. Takšna je
bila tudi narava zaposlitve znanstvenega sodelavca s krajšim delovnim časom, ki je v letu 2006
evidentirana na rektoratu, vsebinsko pa predstavlja zametek nove raziskovalne skupine na UP PINT;
- ni bila realizirana nadomestna zaposlitev glavnega tajnika univerze za polni delovni čas, ampak
samo v obsegu 0,67 FTE. Razlogov za nerealizirano nadomestne zaposlitve za polni delovni čas je
več, med glavne razloge pa lahko navedemo neuspelo imenovanje predlaganega kandidata, strateški
pomen delovnega mesta za delovanje rektorata, kratek čas za uvajanje zunanjega kandidata za
delovno mesto. Zaradi strateškega pomena delovnega mesta glavnega tajnika za delovanje rektorata
se je po neuspelem razpisu izbralo kandidata iz notranjih resursov UP.
UP FHŠ: Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja s članicami Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju
UL), ni bilo moč skleniti načrtovanih pogodb o zaposlitvi, kajti v skladu z dosedanjo prakso so zunanji
sodelavci Univerze v Ljubljani bili dopolnilno, včasih redno (s krajšim delovnim časom) zaposleni na
fakulteti na podlagi pridobljenega soglasja matičnega delodajalca; letos je zaradi večje finančne
obremenitve, ki jo je v posebnem dogovoru za sodelovanje postavila UL in posredno ter dodatno tudi
posamezne članice UL, odločeno in dogovorjeno, da bodo omenjeni pedagoški delavci zaposleni na
podlagi avtorske oziroma podjemne pogodbe; posledično so bile sklenjene avtorske oziroma
podjemne pogodbe, ki sprva niso bile načrtovane (iz razloga prilagoditve), kajti eden izmed ciljev
fakultete ostaja, dvig matično zaposlenega kadra za polni delovni čas in s tem povečanje pripadnosti
fakulteti.
UP FM:
- V Programu dela za leto 2006 je UP FM načrtovala skupno 78 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in
laborantov oziroma 56,58 FTE (v Programu dela za leto 2006 sta bili vsoti napačno izračunani). Leta
2006 je dejansko realizirano zaposlitev več visokošolskih učiteljev in sodelavcev kot načrtovano,
vendar z manjšim obsegom delovnega časa od načrtovanega. Na dan 31. 12. 2006 je bilo zaposlenih
80 (51,48 FTE) visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar pa v FTE pomeni 5,1 delavca manj od
načrtovanega.
- UP FM načrtuje vsako leto zaposlitev visokošolskih učiteljev in raziskovalcev z nazivom izredni
profesor oziroma višji znanstveni sodelavec. Načrtovani cilj fakulteta ni dosegla, ker se kader z
navedenim nazivom ne odloča za menjavo zaposlitve. Le redki se odločajo za delno zaposlitev ali
zaposlitev nad polnim delovnim časom, kar vpliva na višjo rast zaposlenih, sočasno pa minimalno
odstopanje v FTE. UP FM vidi možnost izpolnitve cilja zgolj v osebni rasti posameznikov na UP FM, ki
bodo z napredovanjem dosegli načrtovane nazive.
- Raziskovalcev in sodelavcev je UP FM zaposlila manj kot je načrtovala. Ker se je raziskovalna
dejavnost na UP FM bistveno povečala, so tako nad-obremenjeni visokošolski učitelji. UP FM s tega
vidika, po navedbah odgovornih oseb, še vedno ni dovolj kadrovsko močna.
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UP PEF:
- Pri pedagoških delavcih gre razlike pripisati prerazporeditvi ur na obstoječih univerzitetnih in
visokošolskem strokovnem programu, med delavci s posameznimi pedagoškimi nazivi. Glavni razlog
odstopanja med planiranimi in realiziranimi podatki o številu zaposlenih, pa so nerealizirane zaposlitve
za potrebe nepedagoških programov 1., 2. in 3. stopnje študijskega programa Matematika oziroma
Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika. Programi 1. stopnje se namreč niso pričeli
izvajati, pri programih 2. in 3. stopnje pa pedagoški kader dela volontersko, nepedagoški kader pa je
nudil pogodbeno pomoč.
- Na področju raziskovanja so vidna večja odstopanja med planiranim stanjem in realizacijo
(dejanskim stanjem). Razlike gre pisati predvsem dejstvu, da se je v letu 2006 na fakulteti bistveno
povečalo število raziskovalnih projektov oziroma programov, posledično se je povečalo tudi število
pedagoških delavcev, ki se ukvarjajo z le-temi (v pogodbi o zaposlitvi imajo opredeljeno, da je določen
del njihove obveznosti na raziskovalnem področju). Razlog za odstopanja pa je najti tudi v tem, da v
letu 2006 ni prišlo do realizacije prenosa mladih raziskovalcev in nekaterih raziskovalnih projektov
oziroma programov na UP PINT, saj ta ni realiziral določb Dogovora o sodelovanju na področju
naravoslovja in tehnike, sklenjenega 21. septembra 2005 med UP, UP PEF in Primorskim inštitutom
za naravoslovne in tehnične vede Koper.
- Pri nepedagoških delavcih je opaziti razlike med številom delavcev pri posameznih izhodiščnih
koeficientih, na splošno pa je planirano število enako dejanskemu stanju.
UP TURISTICA:
- Do odstopanja med planiranim in realiziranim številom zaposlenih na dan 31.12.2006 je prišlo zaradi
tega, ker novi dodiplomski študijski programi niso bili pravočasno akreditirani, da bi omogočali pričetek
izvajanja v študijskem letu 2006/2007 in se je njihova prva izvedba prenesla v študijsko leto
2007/2008.
- Na spremljajočih delovnih mestih je bil povečan obseg zaposlenih nad načrtovanim (1 oseba): zaradi
razvoja raziskovalne dejavnosti in založništva.
UP VŠZI:
- Zaradi višjih stroškov pri zaposlovanju visokošolskega kadra, ki so matično zaposleni na UL, je s
pričetkom študijskega leta 2006/200 prenehala pogodbo o zaposlitvi enemu rednemu profesorju in
trem docentom. Ta problem je bil rešen tako, da so redno zaposlene visokošolske učitelje, ki so
matično zaposleni na UP VŠZI dodatno obremenili s povečanim obsegom dela in z nekaterimi sklenili
tudi pogodbo o dopolnilnem delu. Prav tako niso sklenili nobene podjemne pogodbe z visokošolskimi
učitelji in sodelavci, ki so matično zaposleni na UL.
- V letu 2006 so načrtovali, da se strokovnjaki iz prakse na področju medicine habilitirajo v naziv
višjega predavatelja. Strokovnjake iz prakse s končano specializacijo so v skladu z Merili o izvolitvah
v naziv visokošolskih učiteljev, raziskovalnih delavcev in visokošolskih sodelavcev na UP morali
habilitirati v predavatelje (namesto v višje predavatelje). V letu 2006 so habilitirali 8 strokovnjakov iz
prakse s končano specializacijo za pridobitev naziva predavatelj.
- Zaradi okrnjene kadrovske strukture na področju zdravstvene nege, so v letu 2006 načrtovali
zaposlitev štirih visokošolskih učiteljev in štirih visokošolskih sodelavcev. Prosta delovna mesta za
visokošolske učitelje in sodelavce za področje zdravstvena nega so javno razpisali. V letu 2006 so
zaposlili tri visokošolske učiteljice in enega asistenta na področju zdravstvene nege. Načrtovanih je
bilo več učiteljev in sodelavcev, vendar se na razpis za prosta delovna mesta niso prijavili ustrezni
kandidati in jih zato niso mogli zaposliti. Ta problem so reševali tako, da so v skladu s 63. členom
ZVIS-a sedanje visokošolske učitelje dodatno obremenili oziroma z nekaterimi sklenili tudi pogodbo o
dopolnilnem delu.
- V letu 2006 so načrtovali tudi redno dopolnilno zaposlitev 110-tih strokovnih sodelavcev - mentorjev
za izvajanje kliničnih vaj v učnih bazah. Zaradi racionalizacije stroškov, so strokovne sodelavce
zmanjšali na število 95 in z njimi sklenili podjemne pogodbe. Tako so zmanjšali sredstva za plače iz
naslova davkov, delovne dobe in osebnih prejemkov delavcev.
- V letu 2006 so prvotno načrtovali 6 laborantov, ki so potrebni za delo v kabinetu in na kliničnih vajah.
Ker se je kasneje izkazala potreba po višje usposobljenih kadrih, so v letu 2006 zaposlili 6 asistentov
in nobenega laboranta.
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- V letu 2006 se je UP VŠZI registrirala kot raziskovalna institucija. V raziskovalni proces se je vključilo
6 raziskovalcev, ki so obenem tudi visokošolski učitelji. V skladu z Merili za zmanjšanje neposredne
pedagoške obveznosti na UP, se vsem 6 raziskovalcem, ki opravljajo raziskovalno in razvojno
dejavnost, zmanjša neposredna pedagoška obveznost. (Na UP VŠZI pa ni realizirana načrtovana
zaposlitev raziskovalca – asistenta z magisterijem.)
- Zaradi povečanega obsega dela na področju upravno administrativnih del, so načrtovali enega
strokovnega sodelavca za delo v referatu v Novi gorici in enega strokovnega sodelavca za splošne
zadeve v tajništvu šole. Razpis so objavili v letu 2006 in s sklepom izbrali ustrezne kandidate, s
katerimi bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Zaradi odpovednega roka kandidatov, se je redna
zaposlitev podaljšala v leto 2007.
UP ZRS:
- Po programu za leto 2006 je bilo predvideno povečanje števila zaposlenih na delovnem mestu
višjega znanstvenega sodelavca predvsem na podlagi izvolitev znanstvenih sodelavcev v višji
znanstveno-raziskovalni naziv.
- V letu 2006 ni prišlo do predvidenega povečanja števila znanstvenih sodelavcev – pri dveh
zaposlenih je prišlo do spremembe delovnega mesta v višji strokovni sodelavec, dvema je prenehalo
delovno razmerje na UP ZRS.
- Pridobili so dva nova raziskovalca z magisterijem, od katerih eden ni bil predviden v letnem
programu, saj se je na UP ZRS zaposlil v novembru 2006 zaradi zmanjšanja raziskovalne
obremenitve drugega raziskovalca.
- Kadrovska sestava se je v letu 2006 spremenila predvsem pri mlajših raziskovalcih – asistentih, saj
je v primerjavi z letom 2005 število zaposlenih na tem delovnem mestu naraslo za več ko 60%. Povod
je bila pridobitev večjega števila nacionalnih projektov v 2006.
- V programu dela za leto 2006 je prišlo do napačne navedbe končnega števila mladih raziskovalcev,
ker pri obračunu niso bili upoštevani podatki o mladih raziskovalcih, ki jim v letu 2006 poteče status
usposabljanja.
- Pri programu dela za leto 2006 je pri planiranju zaposlitev raziskovalcev prišlo do napačne navedbe
končnega števila, ker ni bilo upoštevano ustrezno zmanjšane obremenitve raziskovalcev zaradi
projektov, ki so se v letu 2006 iztekli.
- V primerjavi z letom 2005, se je število zaposlenih v strokovni veji povečevalo skozi vse leto. Dva
zaposlena na spremljajočih delovnih mestih z izhodiščnim količnikom 2,5 sta bila s pridobitvijo
izobrazbe VII stopnje sistematizirana na delovno mesto strokovnega sodelavca, dva strokovna
sodelavca sta prešla v raziskovalno vejo. Te vrste sprememb so bile predvidene že v načrtu in v letu
2006 tudi realizirane. Kljub povečanemu številu strokovnih sodelavcev, glede na leto 2005, se
načrtovana znatnejša rast ni uresničila.
UP PINT:
- Po programu za leto 2006 je bilo predvideno povečanje števila zaposlenih na delovnem mestu
višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca. Načrtovani cilj niso dosegli, ker niso
pridobili ustreznega kadra, zato so dodatno obremenili že zaposlene raziskovalce.
- Po programu za leto 2006 niso načrtovali pridobitev novega mladega raziskovalca. Njegova
zaposlitev je posledica zaposlitve njegovega mentorja na UP, ki hkrati predstavlja zametek za
ustanovitev nove raziskovalne skupine v letu 2007.
- Po programu za leto 2006 je bilo predvidena zaposlitev računovodje. Ta cilj niso dosegli, dejavnost
računovodstva je tako še vedno potekala z zunanjim računovodstvom.
UP ŠD:
- Na dan, 31. 12.2006 so na članici UP Študentski domovi bili zaposleni trije delavci s polnim
delovnim časom ter direktor, ki je zaposlen le tretjino delavnega časa. Dejavnost računovodstva je
potekala z zunanjim računovodstvom.
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Tabela: Število zunanjih sodelavcev: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006
Zunanji sodelavci
na dan 31. 12. 2006
NAČRT
Število
FTE

A
Visokošolski učitelji
Visokošolski sodelavci
Raziskovalci
Strokovni sodelavci
Zaposleni na spremljajočih
delovnih mestih
SKUPAJ

Zunanji sodelavci na dan
31. 12. 2006
REALIZACIJA
Število
FTE

B
76
2
2
7

C
14,18
0,67
0,2
0,55

D
52
7
4
95

E
12,01
0,9
0
9,50

87

15,4

174

22,41

Obrazložitev
razlik

F

Opombe: V programu dela za leto 2006 je bil seštevek posameznih postavk pod SKUPAJ: zunanji
sodelavci na dan 31.12.2006 - NAČRT (število in FTE) napačen, zato smo pri navajanju pod isto
postavko navedli v tej tabeli pravilne podatke.
Komentar: Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja z Univerzo v Ljubljani, ni bilo moč skleniti
načrtovanih pogodb o zaposlitvi, kajti v skladu z dosedanjo prakso so bili zunanji sodelavci iz Univerze
v Ljubljani zaposleni na Univerzi na Primorskem dopolnilno le na podlagi pridobljenega soglasja
matičnega delodajalca, s šolskim letom 2006/2007 pa UL za lastne kadre tega ni dopustila.
V študijskem letu 2006/2007 so bila objavljena prosta delovna mesta za določene predmete na članici
UP VŠZI, vendar se na prosta delovna mesta ni prijavil noben ustrezen kandidat, kar je botrovalo
posledici, da je bilo za izvedbo študija potrebno sklenili podjemne pogodbe.

Tabela: Izvolitve v naziv v letu 2006

Naziv

Redni profesor
Znanstveni svetnik
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Višji predavatelj
Predavatelj/lektor
Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem
Višji raziskovalno-razvojni
asistent
Asistent (znanstvenoraziskovalni)
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik

Načrtovano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006
2
1
9
3
24
5
19
16
0
0
0

Realizirano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006
0
1
5
2
33
5
9
22
4
7
2

0

25

38
2
/

63
0
/
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Naziv

Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar

Načrtovano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006
/
42
/

Realizirano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006
/
38
/

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

/
/

Komentar: Zaradi novih zaposlitev, individualnega interesa posameznega delavca ter obenem
pogojev, ki jih lahko delavci izpolnjujejo za izvolitev v drug (višji) naziv ali v isti naziv (ponovne
izvolitve) je to področje, ki ga je najtežje predvidevati, zato število izvolitev v nazive odstopa od načrta.

Tabela: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali
v letu 2006
SKUPAJ

NAČRT
2006
REALIZACIJA
2006

158

Pridob
Pridobiva
ivanje
Pridobiva
nje
Podiplom Strokovn
izobra
Krajša
nje
izobrazb
sko
o
zbe
usposabljan
izobrazbe
izobražev usposablj
e
VII.
ja in tečaji
V. stopnje
VI.
anje
anje
stopnj
stopnje
e
12
10
38
98

168

12

16

58

82

Komentar: Pri postavkah: pridobivanja izobrazbe VII. stopnje, podiplomsko izobraževanje ter
strokovno usposabljanje je plan realiziran oz. celo presežen, pri postavki krajša usposabljanja in tečaji
pa se izkazuje nedoseganje zastavljenega plana, kar je mogoče pripisati posledici, da so članice
različno tretirale izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in ga vodile pod različno
postavko (strokovno usposabljanje oz. krajša usposabljanja in tečaji).
ZUP je dejansko uspešno opravilo 34 zaposlenih Univerze na Primorskem.
Krajša usposabljanja in tečaji so potekala predvsem v obliki: varstva pri delu, računalniških tečajev,
izobraževanja na pravnem področju (javna naročila), na področju ekonomije in financ (uvedba nove
valute, nova davčna zakonodaja), ter na drugih področjih, ki so posredno ali neposredno vezana na
delo strokovnih delavcev.
Tabela: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter
laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006
SKUPAJ

NAČRT 2006
REALIZACIJA
2006
195

221

Podiplomsko
izobraževanje

Strokovno
usposabljanje

53
77

12
8

Krajša
usposabljanja Sobotno leto
in tečaji
155
1
109
1

Komentar: Število izobraževanj na podiplomskih študijskih programih se je povečalo zaradi novih
zaposlenih, ki se izobražujejo predvsem na doktorskih študijskih programih.
Najverjetneje je manjše število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev ter laborantov v postavki realizacija 2006, pri določenih izobraževanjih, posledica da se ne
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vodijo posebne evidence, saj navedeni kader teh podatkov ne javlja pristojnim službam članic in
univerze.
Vendar je strokovno usposabljanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev ter laborantov tesno povezano s področjem dela, ki ga opravljajo in vezano tudi na
izvolitev ali ponovno izvolitev v naziv, zato je skrb po strokovnem usposabljanju predvsem v domeni
posameznega delavca.

Tabela: Število registriranih raziskovalcev

Načrt 31. 12. 2006
Realizacija 31. 12.
2006

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev
in strokovnih sodelavcev
444
479

159

Število registriranih raziskovalcev
Vsi

od tega s statusom mladi
raziskovalci

275
371

27
25
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic
izvajanju programa dela

pri

UP, ki je nastala obenem z novo finančno politiko države, je v Uredbi o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od 2004 do 2008 vstopila v samo shemo izračuna
proračunskih sredstev z nekaj težavami, ki jih uveljavljeni univerzi nista imeli (izračun dote novih
študijskih programov, delitev sredstev za študente UP PEF med UP In Univerzo v Ljubljani,
vključevanje zdravstva v prešibko financirano študijsko skupino znotraj uredbe, vse večje nižanje
osnovnih sredstev in podobno). Članice, ki imajo izredni študij, pokrivajo primanjkljaje iz naslova javne
službe iz sredstev šolnin (UP Turistica in UP FM, UP VŠZI). Fakulteti UP PEF in UP FHŠ, ki tega ne
moreta storiti, sta se tako znašli prvič v rdečih številkah svojih bilanc stanja. Več v poglavju 6.3.
Sprejemanje dolgoročnega investicijskega programa univerze 2008–2011 se je nepričakovano
zavleklo, saj tudi po večkratni predložitvi osnutka Komisije za investicije upravnemu odboru UP,
sedmim napovedanim in le štirim izpeljanim obravnavam (dvakrat je bila razprava preložena, enkrat
pa je bil UO nesklepčen), le-ta še ni sprejet. To dejstvo povzroča zastoje tako med investicijami v teku
kot v postopkih načrtovanja gradenj tudi iz kredita s poroštvom države. Največji problem je finančna
struktura Armerije – Foresterije za UP FHŠ in rektorat UP. Med izvajanjem investicije Armerija –
Foresterija je prišlo do neljubih zapletov, ki jih je povzročilo več okoliščin, na katere UP ni mogla
vplivati. V prvi vrsti gre za specifiko gradnje v historičnem jedru Kopra, za blokade zaradi pritožb na
javnih natečajih, prenos naložbe s tedanjega Ministrstva za šolstvo znanost in šport na UP v letu 2004
in za prerazporeditve proračunskih sredstev, namenjenih tej gradnji, na druge univerze v letu 2005.
Vse to je povzročilo tudi slabšo komunikacijo med MVZT in UP, ki je tako zahtevno naložbo morala
voditi brez prave strokovne ekipe. Informacije, ki jih je UP posredovala po letu 2005, so bile premalo
ažurne in pomanjkljive. Zato je nastal zastoj v postopku plačil in koriščenja kredita s poroštvom
države.

6.2

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali
več preteklih let

UP je uspela realizirati glavnino zastavljenih ciljev iz letnega programa dela 2006, kar ocenjujemo kot
uspešno.
Iz poročil posameznih članic je razvidno, da so le-te v letu 2006 uspešno realizirale večino zastavljenih
ciljev. Realizacija ciljev po posameznih članicah in področjih dela je razvidno iz poglavja 5.
Rektorat UP je v preteklem letu zagotovil tekoče izvajanje temeljnih skupnih nalog (zagotovljena je bila
ustrezna strokovna in administrativna podpora organom, komisijam in drugim delovnim telesom na
univerzitetni ravni in tekoče izpolnjevane obveznosti UP kot enovite pravne osebe do ustanovitelja in
drugih relevantnih institucij), na ravni vodstva pa so bili realizirani nekateri pomembni cilji iz
Razvojnega programa UP 2004 – 2008, kar je podrobneje predstavljeno v nadaljevanju, po
posameznih področjih dela.
Kot uspešno lahko ocenimo tudi delo univerzitetnih centrov, kar je podrobneje predstavljeno v
podpoglavjih poglavja 5.
V nadaljevanju podajamo oceno po posameznih področjih:
Področje izobraževalne dejavnosti
Letni načrt UP na področju izobraževanja je obsegal dvanajst prednostnih ciljev. Kot je razvidno iz
realizacije letnega programa dela v poglavju 5.1, so UP in njene članice uspešno realizirale večino
zastavljenih ciljev.
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V preteklem letu je bil uspešno izpeljan postopek ustanavljanja nove članice – Fakultete za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT). UP je z razširitvijo svojih
študijskih področij na naravoslovje in tehniko uresničila pomemben cilj iz Razvojnega programa
2004 – 2008 ter omogočila začetek realizacije pobud lokalnih skupnosti (Občine Izola) in
gospodarstva (Svet zaupnikov in njegovi člani Istrabenz, Droga, Luka Koper, Hidria, Emona Obala,
idr.), ki so izrazili potrebo po raziskovalno-razvojnih in izobraževalnih vsebinah s področja
naravoslovja in tehnike.
Obsežen del aktivnosti je bil tudi v preteklem letu namenjen prenovi obstoječih in oblikovanju
novih študijskih programov. Zaključili so se nekateri akreditacijski postopki, pričeti v letu 2005, prav
tako so bili oblikovani in akreditirani novi dodiplomski in podiplomski programi. Kljub temu, da vsi
načrtovani cilji niso bili uresničeni, ocenjujemo, da so bile vse članice UP pri akreditaciji programov
zelo uspešne: UP FHŠ je akreditirala tri prenovljene programe 1. stopnje in štiri nove programe 2.
stopnje, UP FM štiri nove programe 2. stopnje, UP PEF štiri nove programe 2. in 3. stopnje (po dva 2.
in 3. stopnje), UP Turistica tri nove programe 1. stopnje in UP VŠZI en nov program 1. stopnje.
V okviru programskih skupin na UP PEF in UP ZRS ter v sodelovanju s službami rektorata UP so v
letu 2006 nastali tudi novi programi s področja naravoslovja, ki jih bo izvajala novoustanovljena članica
UP FAMNIT. Tako bo na novo članico v letu 2007 prešlo kar 12 študijskih programov s področja
matematike, računalništva in naravoslovja; med temi je šest že akreditiranih programov (matematika,
računalništvo in informatika), ostali programi pa so trenutno v obravnavi na Svetu RS za visoko
šolstvo oziroma v zaključni fazi notranje akreditacije (akreditacija na ravni UP). Med programi UP
FAMNIT je tudi skupni magistrski program Morska biologija, ki ga je UP pripravila skupaj v Univerzo v
Trstu in z raziskovalnima inštitutoma – z Nacionalnim institutom za biologijo iz Ljubljane in
Nacionalnim institutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta.
Še vedno ostaja nerealizirana prenova pedagoških študijskih programov. Pristojno Ministrstvo za
šolstvo in šport RS (MŠŠ) namreč še vedno ni podalo natančnih smernic glede uredbe, ki določa
vstopne pogoje za zaposlovanje učiteljev in predstavlja hkrati osnovo meril za oblikovanje pedagoških
študijskih programov. Usmeritev MŠŠ je bistvena za prenovo pedagoških študijskih programov, saj
ministrstvo predstavlja glavnega delodajalca bodočim diplomantom UP PEF - od zahtev in potreb
ministrstva je odvisna potrebna izobrazba. UP PEF je morala tako prenovo pedagoških programov
prenesti v leto 2007 (oz. v obdobje, ko bo MŠŠ sprejelo ustrezna navodila), v letu 2006 pa so vseeno
opravili del aktivnosti (priprava učnih načrtov posameznih predmetov ter opredelitev različnih možnih
potencialnih izvedb pedagoških študijskih programov).
Zaradi nekaterih odprtih vprašanj glede doktorskih programov (tudi na ravni EHEA), je bilo vlog za
akreditacijo teh programov manj in bodo le-ti bolj v ospredju v letih 2007 in 2008. Trenutno ima UP
akreditirana dva doktorska programa 3. stopnje (UP FAMNIT), v postopku akreditacije na Svetu RS za
visoko šolstvo pa je prenovljen doktorski program UP FHŠ.
Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja. Ker so v preteklem letu na večini članic UP največ pozornosti posvetili prenovi
oziroma oblikovanju novih programov za pridobitev izobrazbe, so bili programi vseživljenjskega
izobraževanja manj v ospredju. Posamezne članice (zlasti UP PEF) pa so, tako kot v preteklih letih,
namenile pozornost tudi tem programom; poleg izvajanja programov za izpopolnjevanje so oblikovali
nov program za izpopolnjevanje in ga posredovali v akreditacijo. Aktivni sta bili tudi UP FHŠ in UP FM,
ki sta izvedli poletne šole (obe sta bili z mednarodno udeležbo), s sistemskega vidika pa je korak
naprej naredila UP FM, kjer so v preteklem letu oblikovali merila za priznavanje znanj in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program. To področje naj bi se v prihodnjem letu uredilo tudi na
univerzitetni ravni, z vzpostavitvijo ustreznega koncepta, ki bo programe vseživljenjskega
izobraževanja, v duhu bolonjske prenove, produktivno povezal s programi za pridobitev izobrazbe.
Prav tako bo potrebno v prihodnje nameniti več časa in promocije izvajanju delov akreditiranih
programov 1. in 2. stopnje za pridobitev izobrazbe, saj je za vključevanje v te oblike izobraževanja,
kljub možnostim za pridobitev javne listine, manj zanimanja kot je bilo načrtovano. UP Turistica je kljub
temu v letu 2006 izvedla oba načrtovana dela programov.
Pri uvajanju aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa velja v preteklem letu omeniti zlasti uvajanje e-izobraževanja,
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dograjevanje tutorskega sistema ter različne oblike poklicnega usmerjanja študentov, ki jih uvajajo na
posameznih članicah UP. UP je načrtovala pilotsko uvedbo e-izobraževanja pri posameznih predmetih
na vseh članicah UP, vendar ta cilj v celoti ni bil realiziran. So pa posamezne članice UP (UP FHŠ, UP
FM, UP PEF, UP Turistica) e-izobraževanje uvajale samostojno.
Na področju obveščanja študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju ter na
področju promocije programov je bilo tudi v letu 2006 opravljenih kar nekaj aktivnosti. Članice UP in
univerza so izdali informativne publikacije, prenovili svoje spletne strani, na univerzitetni ravni pa je
izšla enotna predstavitvena publikacija o univerzi (v treh jezikih) ter publikacija Odprta obzorja, prvič
pa je bila organizirana tudi skupna predstavitev UP in njenih članic šolskim svetovalnim delavcem na
srednjih šolah; predstavitev je organizirala UP.
Vse članice UP so si zastavile cilje in naloge na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti in
te cilje povečini tudi uspešno realizirale. Kakovost se spremlja z letno samoevalvacijo dejavnosti,
posamezna področja pa tudi s podrobnejšimi analizami (npr. z analizo diplomskih del, praktičnega
usposabljanja in zaposljivosti diplomantov ter s spremljanjem obremenitve študentov). Prav tako so
tudi v letu 2006 članice redno spremljale zadovoljstvo študentov z izvedbo študija, in sicer s pomočjo
študentske ankete. Posamezne članice UP so izvedle tudi anketo z zaposlenimi, diplomanti in
delodajalci. Na univerzitetni ravni je bil v letu 2006 sprejet enoten pravilnik o izvajanju študentske
ankete in delno poenoten anketni vprašalnik, prav tako je bil poenoten obrazec za samoevalvacijo
univerze (v obrazec so bili vključeni tudi kazalniki za raziskovalno dejavnost) in organiziran dobro
obiskan posvet o vzpostavljanju kakovosti na UP. Ob tem ostaja nerealiziran cilj oblikovanje enotnih
univerzitetnih meril za zagotavljanje kakovosti.
UP FHŠ in UP FM sta se v študijskih letih 2004/05, 2005/06 in 2006/07 prijavili na razpis MVZT za
sofinanciranje podiplomskega študija in bili tudi izbrani. Tudi ta podatek je pomemben pokazatelj
kakovosti programov, saj morajo sofinancirani programi, skladno s sklepom o sofinanciranju
podiplomskega študija izpolnjevati določene pogoje, ki se nanašajo na uspešnost mednarodnega
sodelovanja visokošolskega zavoda ter povezovanje z domačimi visokošolskimi zavodi, na ustreznost
programa z vidika izbirnosti ter števila kontaktnih ur in na ustrezno vključenost študentov v
raziskovalno delo.
Članice so se tudi v letu 2006 trudile za vzpostavitev vseh potrebnih pogojev za kakovostno
izvedbo razpisanih programov na sedežu članic UP in v dislociranih enotah, kjer svoje programe
izvajajo tri članice UP (UP FM, UP Turistica, UP VŠZI). Članice UP so v letu 2006 uspešno izvedle vse
razpisane dodiplomske študijske programe in večino razpisanih podiplomskih študijskih programov.
Manjši interes od načrtovanega je opazen le pri vpisu v nove magistrske programe 2. stopnje. Ta
trend je opazen na vseh slovenskih visokošolskih zavodih, kar je gotovo tudi posledica nejasnosti
glede umestitve teh diplomantov na »trgu dela«. Hkrati je zelo porasel interes za vpis v znanstveni
magisterij. Pri izvajanju programov se članice srečujejo z dvema ovirama: s prostorsko stisko, ki jo
začasno rešujejo z najemanjem prostorov, ter s premalo dodeljenimi sredstvi za študijsko dejavnost.
Univerza je tudi v letu 2006 nadaljevala z vzpostavljanjem skupnih podlag za delovanje. Sprejetih je
bilo več novih splošnih pravnih aktov za področje izobraževanja, ki uvajajo enotnejša merila in
standarde za delovanje vseh članic univerze in so hkrati korak k vzpostavitvi integrirane univerze. V
preteklem letu so bila sprejeta pravila za pripravo skupnih programov na UP ter na podlagi dosedanjih
izkušenj z akreditacijo programov dopolnjena navodila za postopek obravnave in sprejemanja
študijskih programov. Kot že omenjeno, je bil sprejet enoten pravilnik o izvajanju študentske ankete ter
delno poenoten anketni vprašalnik, za področje kakovosti pa je pomemben tudi enoten obrazec za
samoevalvacijska poročila članic, ki vključuje enotne kazalnike za vse članice UP. V letu 2006 je bil
oblikovan tudi enoten pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, obravnava pravilnika na ustreznih
organih univerze in članic pa bo zaključena v letu 2007.
Na univerzitetni ravni smo v preteklih letih kot enega od ključnih ciljev postavili informatizacijo
univerze, ki naj bi olajšala administrativne in druge postopke ter omogočila najrazličnejše analize
podatkov na ravni univerze. Integracija informacijskega sistema za področje izobraževanja (Študentski
informacijski sistem ŠIS) žal še vedno ni realizirana, saj se v skupni sistem ne želi vključiti ena od
članic UP.
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Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami je nekaj slabša od načrtovane. Izboljšave
na tem področju se sicer obetajo na podlagi sporazuma o nacionalni mobilnosti.
Članice so bile aktivne tudi pri vzpostavljanju novih povezav z okoljem (predvsem z uporabniki
storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah) in meduniverzitetnih povezav, manj
zadovoljni pa smo lahko s povezovanjem med samimi članicami pri pripravi interdisciplinarnih
programov. Cilji iz programa dela za leto 2006 so sicer uresničeni, res pa je, da sta si cilje v smislu
povezovanja med članicami UP zastavili predvsem UP FHŠ in UP ZRS, ki tudi sicer tesno sodelujeta
na področju izobraževanja in raziskovanja.
Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
Univerza na Primorskem beleži v štirih letih svojega obstoja konstantno rast obsega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je v letu 2006 v nacionalnih raziskovalnih projektih dosegel 41,3 FTE, kar
pomeni 16 % rast glede na leto 2005. UP in članice so v letu 2006 dosegle večino zastavljenih ciljev.
Uspešne so bile tako prijave na nacionalne razpise s pridobitvijo novih temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih projektov (s pričetkom izvajanja 1. 1. 2007), projektov CRP »Konkurenčnost Slovenije
2006-2013« in »Znanje za varnost in mit 2006-2010« (s sicer nekoliko manjšim številom projektov) ter
na razpis za mentorje mladim raziskovalcem (skupaj 5).
Za posodobitev in nabavo nove raziskovalne opreme v vrednosti 401.744,17 € so članice UP FM, UP
ZRS in UP PINT uspešno kandidirale na razpis za subvencioniranje raziskovalne opreme – Paket 13,
kar bo pripomoglo k še uspešnejšemu raziskovalnemu delu.
Uspešne so bile tudi prijave projektov mednarodnega bilateralnega sodelovanja in manjšega števila
drugih mednarodnih projektov, nadaljevalo pa se je uspešno delo na vseh tekočih mednarodnih
projektih.
Na področju založniške dejavnosti so članice pridobile sofinanciranje izdaje 19 znanstvenih monografij
in izdaje 4 domačih znanstvenih periodičnih publikacij. Raziskovalno delo in rezultati so bili
predstavljeni na 12 znanstvenih sestankih.
Velik poudarek na raziskovalnem področju je v povezovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja. Članice so pridobile nove projekte in nadaljevale že obstoječe sodelovanje s člani Sveta
zaupnikov UP, med temi Luko Koper d.d., Istrabenzom d.d., Banko Koper d.d., Ortopedsko bolnišnico
Valdoltra, Primorskimi novicami d.o.o., Tomosom d.o.o., Adriaticom Slovenico d.d., Mestno občino
Koper, Občino Piran, Občino Izola in drugimi. Na novo sta začela z usposabljanjem tudi dva mlada
raziskovalca iz gospodarstva.
S podpisom sporazumov o sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Inštitutom za kovinske materiale in
tehnologije, Kemijskim inštitutom ter z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici pa se v bodoče
pričakuje še tesnejše in plodnejše sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem področju.
Podrobnejši podatki o realizaciji zastavljenih ciljev na ravni univerze in članic so navedeni v poglavju
5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost.
Področje mednarodnega sodelovanja
Z namenom ustreznega pregleda realizacije za leto 2006 zastavljenih nalog v nadaljevanju podajamo
oceno uspeha v primerjavi z aktivnostmi in s cilji, začrtanimi v letnem programu dela (LPD) za leto
2006. Kot prioritetne naloge UP na področju »Mednarodne dejavnosti in sodelovanja v evropskih
projektih« smo si v LPD za leto 2006 začrtali naslednje:
a) povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (z
vključitvijo v program ERA-MORE) ter izboljšanje kakovosti izobraževanja,
b) aktivno sodelovanje s tujimi univerzami ter prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov in pravil glede prehodov med programi ter glede priznavanja prejšnjega in
neformalnega izobraževanja,
c) aktivnosti za uvedbo enotnega sistema zunanje evalvacije,
d) povezovanje in sodelovanje z univerzami držav srednje in jugovzhodne Evrope ter vključevanje v
Evro-mediteranske pobude,
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e) vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže,
f)

udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in v
tujini ter druge aktivnosti v povezavi s promocijo UP in privabljanje študentov iz tretjih držav,

g) pripravljanje aktivnosti za uvedbo notranje oz. nacionalne mobilnosti,
h) aktivnosti upravljanja.
V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev po posameznih točkah, za celotno oceno pa je seveda
potrebno upoštevati tudi vse obrazložitve iz tabele pod poglavjem 5.4. tega poročila, ki zajema
programe mobilnosti, evropske in druge mednarodne projekte na področju izobraževanja, evropske in
druge mednarodne projekte na področju znanstveno-raziskovalnega dela, sodelovanje na podlagi
bilateralnih sporazumov ter druge mednarodne projekte in aktivnosti. Kot je razvidno, je UP v letu
2006 realizirala večino v LPD za leto 2006 zastavljenih nalog in ciljev.
a) UP je v letu 2006 nadaljevala s procesom internacionalizacije, pri čemer se je osredotočila na
povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. S tem
namenom je vzpostavila nove stike v okviru programa mobilnosti Socrates/Erasmus in povečala
število sklenjenih sporazumov Erasmus, kakor tudi število izmenjav študentov. Povišalo se je tako
število študentov UP, ki so odšli na študijsko izmenjavo v tujino, kakor tudi število tujih študentov, ki so
prišli na študijsko izmenjavo na UP. Prav porast števila slednjih je, ob neusklajeni zakonodaji na tem
področju, povzročila precej dodatnega dela in obremenitev tako Službe za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS UP) kot Študentskih domov UP (ŠD UP) za ustrezno
nastanitev tujih študentov v času izmenjave. Vsem študentom smo uspeli zagotoviti ustrezno
namestitev, hkrati pa smo se odločili, da bomo naslednje leto v proces iskanja namestitev za tuje
študente aktivneje vključili naše študente, zlasti v okviru sistema tutorstva. UP FM ima že dobro
utečen sistem tutorstva, ki ga bo potrebno vzpostaviti oziroma ustrezno razviti tudi na drugih članicah
UP.
Glede mobilnosti učiteljev je žal tudi v letu 2006 prišlo do nekoliko manjše realizacije od načrtovane.
Razlogov je več; članice UP navajajo zlasti težave pri usklajevanju terminov s kolegi s partnerskih
univerz. Velik porast pa je opaziti pri številu gostujočih visokošolskih učiteljev, ki so sodelovali pri
pedagoškem procesu UP, kar je nedvomno pomemben prispevek h kakovosti študija.
V letu 2006 se je UP v skladu z LPD 2006 vključila v program ERA-MORE, ki je namenjen izboljšanju
mobilnosti raziskovalcev, in izvedla dve predstavitvi, eno namenjeno visokošolskim sodelavcem in
raziskovalcem UP, druga pa je bila zasnovana na regionalni ravni. Posamezne članice so bile
uspešne pri izvedbi izmenjav raziskovalcev in pri razpisih za izmenjavo raziskovalcev.
b) UP je bila v letu 2006 zelo uspešna pri navezovanju stikov s tujimi partnerskimi univerzami in tako
sklenila sporazume o sodelovanju s kar devetimi tujimi univerzami. Pri tem je sledila pobudam
posameznih članic, ki so na podlagi svojih izkušenj predlagale ali podprle sodelovanje s posamezno
tujo visokošolsko institucijo. Eden pomembnejših rezultatov dobrega sodelovanja s partnerskimi
izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami je zagotovo prvi skupni študijski program (joint degree),
ki ga je UP skupaj z Univerzo v Trstu ter Nacionalnim institutom za biologijo, Ljubljana, in z
Nacionalnim institutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta, Italija, pripravila v letu
2006 in katerega izvedba je načrtovana za študijsko leto 2007/2008. Na nacionalni ravni pa velja
izpostaviti vzpostavitev in začetek izvajanja prvega programa nacionalne mobilnosti, ki so ga v letu
2006 pripravile UP, Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Sporazum o sodelovanju na področju
izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela pa je UP sklenila tudi z Univerzo v Novi Gorici in
Univerzo v Mariboru. Partnerice so se med drugim zavezale, da bodo z namenom sodelovanja pri
pedagoškem oz. raziskovalnem delu omogočale redno zaposlenim znanstvenim in pedagoškim
sodelavcem vse oblike zaposlovanja oz. vključitve v delo tudi pri drugih podpisnicah, v kolikor obstaja
vzajemno izkazan interes in ob upoštevanju določil Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o visokem
šolstvu z izdajo ustreznih soglasij. Z namenom izboljšanja raziskovalne dejavnosti je UP v letu 2006
sklenila tudi sporazum o sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in z Inštitutom za kovinske materiale in
tehnologije.
V letu 2006 nam žal ni uspelo pripraviti pravil glede priznavanja prejšnjega in neformalnega
izobraževanja, zato je ta naloga prenesena na leto 2007, in sicer bo izvedena v okviru Službe za
spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti.
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c) Zunanja evalvacija dejansko sodi v področje dela Službe za spremljanje in razvoj izobraževalne
dejavnosti, zato je obrazložena pod točko 5.1.2. – Izobraževanje.
d) UP se je v letu 2006 povezala z naslednjimi univerzami iz držav Srednje in JV Evrope: Univerza na
Reki (Hrvaška), Univerza v Zenici (BiH) in Univerzo v Tuzli (BiH). V okviru programa mobilnosti
Socrates/Erasmus pa smo uspešno nadaljevali sodelovanje z univerzami iz Bolgarije, Romunije, s
Češke, z Madžarske, s Poljske in Slovaške ter iz Turčije.
UP se je v letu 2006 preko nacionalne mreže vključila v evro-mediteransko fundacijo Anna Lindh
Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures.
e) V letu 2006 je UP vzdrževala že obstoječa članstva v raznih mednarodnih združenjih, organizacijah
in mrežah, poleg tega pa se je vključila v Rektorsko konferenco Alpe-Jadran in v Inter-University
Centre Dubrovnik.
f) UP se je na vabila mednarodnih združenj, katerih članica je, k sodelovanju pri raznih aktivnostih in k
udeležbi na posameznih razpravah, konferencah in seminarjih odzivala v letu 2006 v skladu s
finančnimi možnostmi. Posamezne članice UP so se udeležile večjega števila mednarodnih konferenc,
upoštevajoč področje dela in finančne možnosti.
UP v letu 2006 ni sodelovala na Študentski areni, se je pa aktivno odzivala na pozive regionalnih in
nacionalnih institucij k posameznim predstavitvam. Ena izmed takih je tudi predstavitev, ki smo jo na
prošnjo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu organizirali za skupino študentov
slovenskega rodu iz različnih držav. Z namenom predstavitve v mednarodnem prostoru pa se je UP
udeležila mednarodnega sejma BeSt na Dunaju, ki je največji poklicno-študijski sejem v Avstriji.
g) Kot obrazloženo že pod točko b), je UP v letu 2006 v sodelovanju z univerzama iz Ljubljane in
Maribora vzpostavila program nacionalne mobilnosti. Sodelujoče univerze smo izvedle vse potrebne
aktivnosti za uvedbo novega programa, ki je prvič zaživel v letu 2006. Poleg potrebnih usklajevalnih
sestankov smo organizirali delavnico, namenjeno tako sodelavcem, ki bodo na posameznih univerzah
oziroma njihovih članicah vodili postopke, vezane na nacionalno mobilnost, kakor tudi študentom, ki jih
nova oblika mobilnosti zanima. Izvedli smo tudi novinarsko konferenco. Glede na časovno stisko za
ustrezno promocijo programa smo z rezultati lahko zelo zadovoljni, saj so se v začetku študijskega
leta 2006/2007 v program vključili trije študenti, zanimanje med študenti pa je v porasti, na kar kažejo
večje povpraševanje o programu in predlogi za dodatne predstavitve le-tega. Zato bomo v letu 2007 v
sodelovanju s Študentsko organizacijo UP (ŠOUP) organizirali še vsaj eno širšo predstavitev
programa nacionalne mobilnosti.
h) Aktivnosti upravljanja so dejansko zajete v splošnih nalogah Službe za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP (SMMS UP), ki so predstavljene že v točki 5.7. – Upravne naloge.
Velja pa izpostaviti, da je bila UP uspešna pri prijavi projektov na razpis MVZT o dodelitvi sredstev za
mednarodno sodelovanje v letu 2006, in sicer sta bila odobrena oba projekta, pripravljena s strani
SMMS, in projekt UP FM. Vsi trije projekti so bili v letu 2006 tudi uspešno izpeljani in zaključeni. Žal
projekt, pripravljen s strani UP FHŠ, ni bil odobren.

6.3

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene
standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje
učinkovitosti ter kakovosti poslovanja

Univerza na Primorskem je po velikost relativno majhna univerza glede na število študentov in glede
na število raziskovalnega oziroma izobraževalnega osebja. Zaradi tega bo v prihodnosti potrebno
pristopiti h koreniti racionalizaciji in bolj gospodarnemu sistemu poslovanja na ravni celotne Univerze.
Na ta način bi se lahko prihranilo kar nekaj sredstev in se jih preusmerilo v še kakovostnejše izvajanje
raziskovalnega in izobraževalnega dela. Namreč, z uveljavitvijo kosovnega financiranja preko Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do leta 2008, ki naj
bi visokošolskim zavodom dala večjo finančno avtonomijo, se univerza na področju redne
izobraževalne dejavnosti, v okviru katere je od veljavnosti uredbe uvedla kar nekaj novih dodiplomskih
študijski programov, sooča s finančnimi težavami. S sredstvi, ki jih v ta namen Univerza prejema,
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uspemo pokrivati le nujne odhodke, pri katerih stroški plač predstavljajo 85% odhodkov. Pri tem
izpostavljamo še vsaj dve dejstvi: najprej, da Univerza nima rešenih prostorskih problemov, kar
posledično vpliva tudi na višje izdatke povezane s stroški najemnin za uporabo prostorov pri izvajanju
redne študijske dejavnosti; in drugič to, da se skupne upravne naloge pokrivajo v nesorazmernem
deležu iz sredstev namenjenih rednemu študiju, čeprav je obseg dela enak tako za redne kot izredne
študente. Posledično, se izvajanje rednega študija delno pokriva iz sredstev namenjenih izrednemu
študiju.
Nastale odhodke univerza krije iz lastnih sredstev. Z omejenimi proračunskimi sredstvi, ki so univerzi
namenjena za izvajanje osnovne dejavnosti, je posledično omejena tudi možnost uspešnega
gospodarjenja, kar se odraža na rezultatu poslovanja, ki iz leta v leto upada. V letu 2006 je iz naslova
izvajanja javne službe univerza prvič ugotovila letni primanjkljaj sredstev oz. presežek odhodkov nad
prihodki. Eden od ukrepov, ki bi prispeval k zmanjševanju primanjkljaja je tudi racionalizacija in
združevanje upravnih ter drugih nalog na ravni Univerze. Univerza je v tej smeri že naredila prve
korake na področju integracije informacijskih podsistemov na študijskem, kadrovskem in finančnem
področju.

6.4

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Oceno se pripravi v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ,
ki je priloga Navodila o spremembah in dopolnitvah navodila 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. 8/07).

6.5

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Kratkoročni cilji uveljavljanje odličnosti pedagoškega dela ob sprotnem spremljanju učinkov so sicer
bili uresničeni (priprava poročila o kvaliteti za leto 2005/06), vendar ne povsem. Skupni inštrument
samoevavacije (študentska anketa) bo več prispeval k celostni oceni kvalitete dejavnosti univerze, saj
bo odslej zajel vse študente in bo mogoča primerljivost in celostna samoevalvacija učinkov izvajanja
izobraževanja procesa, čeprav ena članica nasprotuje povezovanju s pomočjo internih pravnih aktov
na integriran način. Prav tako je bilo v letu 2006 mogoče ažurno in hitro postreči s podatki o študentih
in zaposlenih na univerzi le za 6 članic, ker ena članica nasprotuje integraciji podatkov v skupen
informacijski sistem.
Rektorat UP je uspel realizirati glavnino zastavljenih ciljev v letnem programu dela 2006, kar
ocenjujemo kot uspešno, saj je število zaposlenih na posameznih strokovnih področjih in na ravni
vodstva (prorektorji), v primerjavi z univerzama v Ljubljani in Mariboru, še vedno neustrezno oziroma
preskromno. Začasne zastoje v delovanju posameznih služb in rektorata UP povzroča tudi fluktuacija
delavcev v tajništvu UP. V letu 2006 je odšlo šest zaposlenih, od tega dve vodji strokovnih služb in
glavni tajnik univerze, kar na nekaterih strokovnih področjih otežuje kontinuiteto dela strokovnih služb
in, v primeru glavnega tajnika, tudi celotnega tajništva UP.
V nadaljevanju posebej opozarjamo na področja, kjer sicer dolgoročneje zastavljene cilje nismo še
uspeli docela ali v večjem delu realizirati:
- V zvezi s povečevanjem vertikalne mobilnosti oziroma konkretne sistemske operacionalizacije
ustreznejšega pretoka in integracije med znanstveno-raziskovalno in pedagoško sfero smo izdelali
predlog fleksibilnejšega in bolj stimulativnega okvira za določanje načina in vsebin delovnih
obveznosti univerzitetnih učiteljev, ki bi ob različnih oblikah pedagoškega dela primerno upošteval
tudi raziskovalno delo, vendar ta še ni bil podrobneje razdelan, obravnavan in sprejet.
- V pogledu ustreznejše horizontalne organizacije oziroma sistematizacije znanstveno-raziskovalnega
dela ostaja prvotna zamisel, po kateri naj bi se struktura oziroma organizacija raziskovalnega dela
na UP prioritetno razvijala na dveh temeljnih stebrih, kjer bi prvi pokrival v glavnem družboslovnohumanistično področje, drugi pa naravoslovne, matematične, računalniške in tehnične vede, še
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vedno nerealiziran končni cilj, tudi zato, ker je predvideni kampus za drugo izmed zgoraj navedenih
področij, kjer bi našli svoje mesto tako UP PINT kot UP FAMNIT, še v projektni fazi. Podobo ostaja
na UP nerazrešena razprava o funkciji in namenih univerzitetne podiplomske ali doktorske šole ter
njene umestitve v že obstoječi sistem drugih strokovno-organizacijskih enot, ki povezujejo
izobraževalno in raziskovalno delo na Univerzi.
- Potreba po spremljanju in razvijanju evropskih in čezmejnih raziskovalnih projektov ali projektov
povezovanja v letu 2006 ni ustrezno vplivala na upravljanje te aktivnosti. Najbolj racionalno bi bilo,
da bi za uspešno pripravo in izvajanje mednarodnih projektov v okviru 7. OP UP usposobila ekipo
projektnih managerjev, ki bi delovali usklajeno z nosilci mednarodnega sodelovanja na pedagoškem
in raziskovalnem področju po članicah, vendar UP ne razpolaga z zadostnimi materialnimi osnovami
za razvoj tovrstne službe.
- Glede spremljanja in povečevanja zaposljivosti študentov ostaja še vedno odprto vprašanje
oblikovanja Centra za razvoj osebnostne kariere diplomantov UP, ki naj bi poskrbel za spremljanje
študentov že med študijem (tutorstvo, strokovna študijska praksa), jih seznanjal s ponudbo na trgu
dela ter spremljal kariere diplomantov po zaključku študija na UP. Posebno in povečano skrb pa bo
v pogledu integriranega razvoja univerze v širšem družbenem kontekstu morala UP nameniti tudi
vseživljenjskim oblikam učenja.
- V okviru UP bo treba v naslednjih letih nadaljevati z drugo fato postopkov za ustanovitev in razvoj
univerzitetne knjižnice, v okviru katere bi se lahko v skladu z decentralizirano organizacijo dela na
UP razvijale tudi specialne dokumentacijske enote. Za potrebe izmenjav z drugimi univerzitetnimi
središči ter večje razpoznavnosti in širjenja znanstvenoraziskovalnih rezultatov pa bo UP seveda
razvijala tudi ustrezno znanstveno založništvo in publicistiko, ki bo temeljila na obstoječih založbah
in znanstvenih revijah znotraj UP.

6.6

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje
prostora

Vzporedno z napori po prevzemu vidnejše mednarodne vloge smo v letu 2006 poskrbeli še za
vzpostavitev in razvijanje ustreznega odnosa med univerzo in njenim družbenim okoljem, s katerim bi
preprečili nevarnost pretirane deteritorializacije univerzitetnega sistema. Temu nasprotno smo težili k
povečevanju njene funkcije pri spodbujanju družbenega in s tem tudi regionalnega razvoja ter pri
vzpostavljanju evropskega cilja na znanju temelječe družbe in gospodarstva. Z ustreznim
prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP ohranila dosedanji vzpodbudni odnos
z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko z opazovanjem in proučevanjem lokalnih procesov v odnosu
do širše mednarodne stvarnosti tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodočnost nove
evropske paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega kontinenta in drugje.
Na področju povezovanja raziskovanja in univerzitetnega izobraževanja z gospodarskim in širšim
družbenim prostorom ter njegovim razvojem je UP zaorala ledino in že pri svojem nastajanju
vzpostavila zelo tesen in ploden odnos z gospodarstvom in lokalnimi oblastmi. V sodelovanju s tema
dvema sferama je oblikovala novo posvetovalno in usmerjevalno telo – Svet zaupnikov UP, ki si je v
svoj program že postavil nekaj konkretnih ciljev. Prvi cilj zadeva svetovalno dejavnost gospodarstva
pri oblikovanju bolonjskih programov, drugi pa spodbujanje sodelovanja med univerzo in
gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi na področju priprave, oblikovanja in izvajanja dejavnosti
Univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki že aktivno skrbi za prenos znanja iz akademske sfere v
gospodarstvo in obratno ter teži k povezovanju izobraževalni in raziskovalni proces UP pri prenosu
konkretnih projektov v gospodarstvo. Tak sistem povezovanja univerze z gospodarstvom je
predstavljal tudi podlago za oblikovanje Konzorcija za razvoj naravoslovja in tehnologije na
Primorskem v letu 2006 in bo v prihodnje omogočal tudi nastajanje uporabnih, za gospodarstvo
zanimivih in novih študijskih programov, ki bodo prilagojeni zahtevam trga dela in razvojnim potrebam
na skupnih prioritetnih področjih.
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Primeri usmerjenega izobraževanja za gospodarstvo ter razvojnih projektov lokalnih skupnosti, ki jih je
v letu 2006 UP še okrepila in razvijala, so Center mediteranskih kultur v Izoli, ki skrbi za identifikacijo,
vrednotenje in trženje tipičnih pridelkov in izdelkov Obalno-kraškega področja, Center za medkulturno
jezikovno komunikacijo, ki ponuja uporabnikom ciljno naravnan program usposabljanja v slovenščini in
več tujih jezikih za potrebe trga dela. Euro-Info Center ter Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru
UP ZRS, pa tudi predstavljata pomembno stičišče med univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem
ter gospodarstvom.
Nenazadnje je bila UP v letu 2006 posebej učinkovita pri razvijanju raznih družbeno relevantnih
nacionalnih projektov na področju ekonomskega, predvsem poslovnega in turističnega razvoja, pri
razvijanju informacijskih in elektronsko podprtih izobraževalnih sistemov, pri razvijanju sonaravnih
razvojnih politik na primeru slovenske obale, pri sodelovanju pri razvijanju strategije regionalnega
razvoja Južne Primorske v obdobju 2007-2013 ter pri razvijanju projektov in programov čezmejnega
povezovanja ter sistemske integracije, zlasti v okviru programa INTERREG in CADSES.

6.7

Druga pojasnila

Potrebna pojasnila smo zajeli v predhodnih točkah.
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7 UNIVERZA V ŠTEVILKAH
7.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 1: Število študijskih programov, ki se izvajajo na univerzi v štud. l. 2006/2007, in načrt izvajanja študijskih programov za štud. l. 2006/2007
Dodiplomski študijski programi

Načrt

Realizacija

Načrt

Realizacija

Načrt

Realizacija

Doktorski programi

Realizacija

UN
UN
UN
UN
UN (1)
UN (1)
UN (1)
UN (1)
MAG
MAG
MAG
MAG (2)
MAG (2)
MAG (2)
MAG (2)

Magistrski
programi

Načrt

1

UP FHŠ
Geografija kontaktnih prostorov
Kulturni študiji in antropologija
Zgodovina
Slovenistika
Dediščina Evrope in Sredozemlja
Italijanistika
Filozofija
Kulturni študiji in antropologija
Geografija kontaktnih prostorov
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
Filozofija in teorija vizualne kulture
Filozofija
Kulturni študiji in antropologija
Arheološka dediščina Sredozemlja
Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja

Specialistični
programi

Realizacija

Vrsta
programa

Univerzitetni
programi

Načrt

Članica/program

Visokošolski
strokovni
programi

Podiplomski študijski programi

-

-

8
1
1
1
1
1
1
1
1
-

8
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

-

7
1
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
0
1
1
1

3
-

3
-
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Dodiplomski študijski programi

170

Načrt

Realizacija

2
1
1
0
0
-

Realizacija

4
1
1
1
1
-

Doktorski programi

Načrt

1
1

Magistrski
programi

Realizacija

1
1

Specialistični
programi

Načrt

VS
UN
UN
UN (1)
UN (1)
MAG (2)
MAG (2)

2
1
1
1
1
-

Realizacija

VS
VS (1)
UN
UN (1)
SPEC
SPEC
SPEC
MAG
MAG (2)
MAG (2)
MAG (2)
MAG (2)
DR

2
1
1
1
1
-

Univerzitetni
programi

Načrt

DR
DR
DR

Realizacija

Geografija kontaktnih prostorov
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
Filozofija in teorija vizualne kulture
UP FM
Management
Management
Management
Management
Management
Management v izobraževanj
2
Management v evropskem okolju
3
Management
4
Ekonomija za management
4
Management in organizacija
4
Management poslovne informatike
4
Management tehnologij
4
Management
UP PEF
Predšolska vzgoja
Razredni pouk
Matematika in računalništvo
Matematika
Računalništvo in informatika
Matematične znanosti
Računalništvo in informatika

Vrsta
programa

Načrt

Članica/program

Visokošolski
strokovni
programi

Podiplomski študijski programi

3
-

3
-

5
-

1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
1
1

1
0
0
0
0
2
1
1

1
2
-

1
2
-
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13

11

3

3

1
1
15

1
1
10

1
1
6

Realizacija

1
1
0
0
0
0
1
1
5

Doktorski programi

Načrt

Realizacija

5
1
1
1
1
1
1
1
9

Magistrski
programi
Realizacija

Načrt

VS

Realizacija

VS
VS (1)
VS (1)
VS (1)
VS (1)
MAG (2)

Načrt

DR (3)
DR (3)

Specialistični
programi

Realizacija

Matematične znanosti
Računalništvo in informatika
UP Turistica
Hotelirstvo in turizem
Poslovni sistemi v turizmu
Management turističnih destinacij
Mediacija v turizmu
E-turizem
Turizem
UP VŠZI
Zdravstvena nega
SKUPAJ

Vrsta
programa

Univerzitetni
programi

Načrt

Članica/program

Visokošolski
strokovni
programi

Podiplomski študijski programi

Načrt

Dodiplomski študijski programi

1
1
6

Pojasnila k tabeli 1:
1
UP FHŠ ima akreditirana magistrski in doktorski študijski program Krasoslovje, a ju v študijskem letu 2006/2007 ne izvaja.
2
UP FM specialističnega študijskega programa Management v evropskem okolju v študijskem letu 2006/2007 ni razpisala, vendar imajo študenti predhodno vpisanih generacij še
možnost dokončanja obveznosti po programu.
3
UP FM izvaja poleg navedenih študijskih programov, še študijski program »Master in Education«, ki se izvaja po pogodbi o franšizi med Manchaster Metropolitan University
(MMU), UP FM in Šolo za ravnatelje, Ljubljana. Program v študijskem letu 2006/2007 ni bil razpisan, vendar imajo študenti predhodno vpisanih generacij še možnost dokončanja
obveznosti po programu.
4
UP FM je za študijsko leto 2006/2007 razpisala štiri magistrske študijske programe, sprejete skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«), vendar jih zaradi premajhnega
interesa študentov ne izvaja.
Legenda za vrsto programa:
- VS – visokošolski strokovni študijski program
- VS (1) - visokošolski strokovni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
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-

UN – univerzitetni študijski program
UN (1) – univerzitetni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
SPEC – specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
MAG – magistrski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
MAG (2) – magistrski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
DR – doktorski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
DR (3) – doktorski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)

Tabela 2: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007

Članica
UP FHŠ
Poletna šola UP FHŠ
UP FM
Osnove poslovanja podjetja (DP)
Poslovanje podjetja (DP)
Poslovna informatika (DP)
Pravo (DP)
Ekonomija (DP)
Management kadrov (DP)
Tuji poslovni jeziki (DP)
Management (DP)
Management izobraževanja (DP)
Management nepridobitnih organizacij (DP)
Mednarodno poslovanje (DP)
Uvod v ekonomijo, pravo in management (DP)
Sociološke in psihološke teme za managerje (DP)
Temeljne vsebine managementa v izobraževanju (PI)
UP PEF
Pedagoško in pedagoško-andragoško izobraževanje
(PI)

Število programov Število študentov v
za
programih za
izpopolnjevanje
izpopolnjevanje
NAČRT
REALIZACIJA
1
1
1
1
17
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
5
1
1

1

172

40
40
170 - 255
10 – 15
10 – 15
10 -15/program
10 – 15/program
10 – 15/program
10 - 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 – 15
10 - 15
125

Število študentov v
programih za
izpopolnjevanje
REALIZACIJA
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34

50

34

Število študentov v programih za
izpopolnjevanje
NAČRT
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Članica

Število programov Število študentov v
za
programih za
izpopolnjevanje
izpopolnjevanje
NAČRT
REALIZACIJA

Število študentov v programih za
izpopolnjevanje
NAČRT

Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje
1
0
30
predšolskih otrok (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka
za poučevanje italijanskega jezika v prvem in drugem
1
0
15
obdobju osnovne šole, 1. del (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka
za poučevanje italijanskega jezika v prvem in drugem
1
0
15
obdobju osnovne šole, 2. del (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka
1
0
15
za poučevanje italijanskega jezika v prvem in drugem
obdobju osnovne šole, 3. del (PI)
UP Turistica
2
2
200
Turistični management (DP)
1
1
100
Management turistične destinacije (DP)
1
1
100
SKUPAJ
25
4
535 - 260
PI – program za izpopolnjevanje (33.a člen ZViS); DP – del akreditiranega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS).
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Število študentov v
programih za
izpopolnjevanje
REALIZACIJA
0
0

0

0
40
20
20
95
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Tabela 3: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007

Izredni študij
– realizacija

Redni študij
– načrt

Redni študij
– realizacija

Izredni študij
- načrt

Izredni študij
– realizacija

Načrt

Realizacija

-

-

-

694

605

38

31

-

-

440

392

850

618

260
375

2

393

1

Doktorski
študijski
programi
Realizacija

Izredni študij
- načrt

-

Magistrski
študijski
programi

Načrt

UP FM

Redni študij
– realizacija

UP FHŠ

Redni študij
– načrt

Članica

Specialistični
študijski
programi

Univerzitetni študijski programi

Realizacija

Visokošolski strokovni študijski
programi

Podiplomski študij

Načrt

Dodiplomski študij

171

100

39

29

340

348

70

43

203

340

251

160

276

-

-

-

-

50

27

25

5

UP PEF

140

131

180

158

UP Turistica

390

382

720

688

-

-

-

-

-

-

180

124

-

-

UP VŠZI

220

229

90

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

1.190

1.134

1.840

1.548

1.329

1.084

378

282

160

393

741

599

134

77

Pojasnila k tabeli 3:
1
Vpis v specialistični študijski program Management na UP FM je večji od načrtovanega zaradi večjega zanimanja kandidatov in hkratnega povečanja števila vpisnih mest na
zaradi razpisanih magistrskih študijskih programov 2. stopnje, ki se v št. l. 2006/2007 ne izvajajo.
2
Načrt za vpis v univerzitetne študijske programe na rednem študiju na UP PEF presega realiziran vpis, saj sta bila v načrt vključena tudi univerzitetna študijska programa 1.
stopnje Matematika (45 vpisnih mest) ter Računalništvo in informatika (60 vpisnih mest), ki pa nista bila razpisana za vpis v št. l. 2006/2007.
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Tabela 4: Število diplomantov po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2006
Podiplomski študij

Realizacija

Načrt

Realizacija

Načrt

Realizacija

Načrt

Realizacija

Načrt

Realizacija

Doktorski
programi

Načrt

Magistrski
programi

Realizacija

Specialistični
programi

Načrt

Univerzitetni
programi –
izredni študij

Realizacija

UP FHŠ
1
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
SKUPAJ

Dodiplomski študij
Visokošolski
Univerzitetni
strokovni
programi –
programi –
redni študij
izredni študij

Načrt

Članica

Visokošolski
strokovni
programi –
redni študij

75
20
80
47
222

84
15
75
19
193

150
21
100
39
310

175
20
150
11
356

56
10
34
100

12
0
30
42

200
200

320
320

190
190

155
155

3
10
24

4
4

6
0
6

2
2

Pojasnila k tabeli 4:
1
Na magistrskem študijskem programu je študij zaključilo tudi 5 magistrov študijskega programa »Master in Education«, ki se izvaja po pogodbi o franšizi med Manchaster
Metropolitan University (MMU), UP FM in Šolo za ravnatelje, Ljubljana. Ti diplomanti niso všteti v skupnem številu diplomantov specialističnih programov UP FM, saj diplomske
listine izdaja MMU.
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Tabela 5: Kazalniki za izobraževalno dejavnost
Redni študij

Izredni študij

Načrt za študijsko leto
06/07
(leto 2006)

Realizacija za študijsko
leto 06/07
(leto 2006)

Načrt za študijsko
leto 06/07
(leto 2006

Realizacija za
študijsko leto 06/07
(leto 2006)

Geografija kontaktnih prostorov UN

85

61,2

-

-

Kulturni študiji in antropologija UN

90

89,6

-

-

Slovenistika UN

75

61

-

-

Zgodovina UN

75

64,6

-

-

Management UN 1. st.

65

50

55

-

1

Management VS 1. st.

65

54

55

-

1

Razredni pouk UN

96

97,5

-

-

Matematika in računalništvo UN

70

67,9

-

-

Predšolska vzgoja VS

96

88,4

100

86,1

Hotelirstvo in turizem VS

66

66

70

78

86

86

-

4

77

/

/

/

/

Študijski program

Članica

6

Kazalnik : Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %

UP FHŠ

UP FM

UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI

Zdravstvena nega VS
2

Skupaj univerza
6

Kazalnik : Odstotek ponavljavcev
UP FHŠ

Vsi študijski programi

6

6

-

-

UP FM

Vsi študijski programi

20

8,7

40

5,4

UP PEF

Vsi študijski programi

1

3,2

1

3,5

UP TURISTICA

Vsi študijski programi

14

14,2

8

7,3

10

4

-

4

8

/

/

/

/

6,2

5,1

6,1

UP VŠZI

Vsi študijski programi
2

Skupaj univerza
6

Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni študijski programi
UP FM

Management VS 1. st.

5,1
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Redni študij
Študijski program

Članica

UP PEF

Predšolska vzgoja VS

UP TURISTICA

Hotelirstvo in turizem VS

UP VŠZI

Zdravstvena nega VS

Izredni študij

Načrt za študijsko leto
06/07
(leto 2006)

Realizacija za študijsko
leto 06/07
(leto 2006)

Načrt za študijsko
leto 06/07
(leto 2006

Realizacija za
študijsko leto 06/07
(leto 2006)

4

4

-

-

5,7

6

5,5

5,8

5

4

-

5

-

/

/

/

/

5

5

-

3

-

Management UN 1. st.

-

-

3

-

-

Oba univerzitetna študijska programa

5

5

-

-

/

/

/

/

-

2

Skupaj univerza

3

6

Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni študijski programi
UP FHŠ

Vsi študijski programi

UP FM
UP PEF
2

Skupaj univerza

3

Pojasnila k tabeli 5:
1
Zaradi specifičnosti izvedbe izrednega študija v dodiplomskih študijskih programih UP FM (1. in 2. letnik se izvedeta v treh letih) podatek o prehodnosti v št. l.
2006/2007 ni naveden.
2
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
3
Povprečnega števila let trajanja študija ni mogoče izračunati, ker še ni diplomantov.
4
Na UP VŠZI odstotka ponavljavcev niso načrtovali, ker je bil vpis prve generacije izrednih študentov v št. l. 2005/2006.
5
Na UP VŠZI povprečnega števila let trajanja študija niso načrtovali, ker še niso imeli diplomantov.
6
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:
 prehodnost iz 1. v 2. letnik: za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu
2006/2007 se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006;
•
odstotek ponavljavcev: za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom
vseh študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov;
 povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi: za leto 2006 se vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih
programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006) in letom vpisa v 1. letnik, deli s številom študentov;
 povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi: za leto 2006 se vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov
rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006) in letom vpisa v 1. letnik, deli s številom študentov.
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2

Tabela 6: Kazalnik (podiplomski študij) – prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik magistrskih študijskih programov (v %)
Pričakovani rezultati v študijskem letu 2006/2007
Realizacija v študijskem letu 2006/2007
V sofinanciranih
študijskih programih

V nesofinanciranih študijskih
programih

V sofinanciranih
študijskih
programih

V nesofinanciranih
študijskih
programih

Geografija kontaktnih prostorov

85

-

80

-

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

85

-

81,2

-

Filozofija in teorija vizualne kulture

85

-

72,2

-

UP FM

Management

85

-

79

-

/

/

/

/

Študijski program

Članica

1

Skupaj univerza

Pojasnila k tabeli 6:
1
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
2
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:

prehodnost iz 1. v 2. letnik: za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika magistrskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli s številom
študentov vpisanih v 1. letnik na magistrskem študiju v študijskem letu 2005/2006.

Tabela 7: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

5

0

1

0

12

0

3

0

0

0

0

0

2

0

6

0

UP VŠZI

0

0

0

0

Skupaj UP

19

0

10

0

2

1

1

0

Članica

1

UP FHŠ
2

UP FM
Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
članici UP

UP PEF

3

UP Turistica
4

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi

Izredni študij

1

UP FHŠ
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Redni študij
Kazalnik

slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

12

1

3

0

0

0

0

0

2

0

4

0

UP VŠZI

0

0

0

0

Skupaj UP

16

2

8

0

4

1

0

0

12

9

10

0

0

0

0

0

10

0

0

0

Članica

2

UP FM

UP PEF

3

UP Turistica
4

1

UP FHŠ
2

UP FM
Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP

Izredni študij

UP PEF

3

UP Turistica
4

UP VŠZI

0

0

0

0

Skupaj UP

26

10

10

0

Pojasnila k tabeli 7:
1
UP FHŠ ugotavlja, da si študenti izbirajo izbirne predmete iz študijskih programov UP FHŠ, utemeljujejo s široko ponudbo izbirnih vsebin vseh študijskih programov,
interdisciplinarnostjo le-teh in s tem oblikovanje oziroma zasledovanje študija po lastni presoji in usmeritvi posameznega študenta. Poleg tega je bilo v letu 2006 še nejasno, kako
bo potekala nacionalna mobilnost, malo je bilo vsesplošne promocije le-te zaradi nedorečenega stanja.
2
UP FM je odprta fakulteta: študentom z drugih univerz in visokošolskih zavodov omogoča opravljanje študijskih obveznosti na UP FM. Študentje UP FM se za mobilnost ne
odločajo zaradi nesorodnih programov članic UP in/ali zaradi stroškov v primeru mobilnosti na drugi univerzi.
3
UP PEF ugotavlja, da kot je bilo predvideno, v letu 2006 med študenti ni bilo izkazanega interesa za meduniverzitetno mobilnost ali za mobilnost med članicami UP.
4
UP VŠZI: trenutne možnosti za meduniverzitetno mobilnost in mobilnost med članicami UP so majhne. Razlog vidi v tem, da so vsebine študijskega programa »Zdravstvena
nega« evropsko regulirane in niso dosegljive na ostalih članicah UP in v praktično nemogoči organizaciji sočasnega izvajanja istih vsebin kliničnih vaj na gostiteljski in naši šoli.
Neizbežna posledica slednjega dejstva so neopravljene vsebine kliničnih vaj na matični šoli, ki jih organizacijsko zaradi omejenih kapacitet učnih baz ni mogoče ponovno
organizirati v istem šolskem letu. Kljub temu razmišljamo in načrtujemo bodoči razvoj tudi v tej smeri. Aktivno smo se vključili in spodbujali študente v programu nacionalne
mobilnosti, kjer je mobilnost študentov lažje izvedljivo, zaradi podobnega urnika izvedbe praktičnega usposabljanja v delovnem okolju in ker lahko načrtujemo izmenjavo za
celotno študijsko leto. Dosegli smo dogovor z obema ostalima slovenskima visokima zdravstvenima šolama, vendar želenega odziva s strani študentov kljub intenzivnemu
spodbujanju ni bilo.
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Tabela 8: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

Članica

1

UP FHŠ
2

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
članici UP

UP FM

UP PEF

3

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

0

0

4

0

5

0

5

0

0

0

0

0

3

0

3

0

Skupaj UP

8

0

12

0

0

0

50

10

10

0

10

0

0

0

0

0

UP Turistica

5

0

10

0

Skupaj UP

15

0

70

10

0

0

15

1

10

0

10

0

0

0

0

0

UP Turistica

5

0

5

0

Skupaj UP

15

0

30

1

UP FHŠ
2

UP FM

UP PEF

3

1

UP FHŠ
2

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP

Realizacija za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

UP Turistica
1

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Izredni študij

Načrt za
študijsko leto
2006/07
(leto 2006)

UP FM

UP PEF

3

Pojasnila k tabeli 8:
1
UP FHŠ: podobno kot na dodiplomskem študiju je tudi na podiplomskem študiju razlog za odstop med načrtovano in dejansko izbirnostjo nedorečen postopek nacionalne
mobilnosti. Poleg tega gre za neenotno poslovanje in različne pogoje pri poslovanju, ki jih v primeru zunanje izbirnosti postavlja predvsem in na novo v tekočem študijskem letu UL
in posredno članice UL, tako da se postavlja vprašanje smiselnosti spodbujanja tovrstnih izmenjav oziroma izbire, ki finančno ni upravičena z vidika načrtovanih sredstev zavoda.
2
Podiplomski študenti UP FM se za mobilnost ne odločajo, saj je že študij s smermi oz. usmeritvami zelo pester in nudi možnost poglabljanja različnih področij.
3
UP PEF: podobno kot na dodiplomskem študiju, tudi na podiplomskem študiju ni bilo interesa za meduniverzitetno mobilnost ali za mobilnost med članicami UP, kar je zaradi
kratkega izvajanja programa podiplomskih študijskih programov na UP PEF tudi logično.
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7.2

Raziskovalna dejavnost

Tabela 9: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah

Članica

Raziskovalni
program 20042008

Obdobje

Št.
FTE
letno

Število
UP FHŠ

UP FM

UP PEF

UP
TURISTI
CA

UP VŠZI

Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06

Infrastrukturni
programi 20042008
Št.
FTE
letno

Število

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti
Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

Podoktorski
projekti
Št.
FTE
letno

Število

Št. CRPov v
letu 2006

Število
znanstvenih
sestankov/konfer
enc v letu 2006

Št. drugih
projektov v
letu 2006

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

2

2

1,35

/

/

2

0,88

6

1,65

/

/

15

3

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13

3

9

2

0,75

/

/

1

0,59

1

0,29

/

/

/

2

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

6

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/
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Članica

Raziskovalni
program 20042008

Obdobje

3

Št.
FTE
letno
7,8

1

1

/

/

/

/

/

/

7

Število
UP ZRS

UP PINT

Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
letu 06

SKUPAJ
V LETU 2006

Infrastrukturni
programi 20042008
Št.
FTE
letno

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti

9

Št.
FTE
letno
10,03

/

/

/

/

/

/

9,9

1

Podoktorski
projekti

Št. CRPov v
letu 2006

Število
znanstvenih
sestankov/konfer
enc v letu 2006

14

4

21

Št. drugih
projektov v
letu 2006

2

Št.
FTE
letno
1,61

5

Št.
FTE
letno
3,08

/

/

/

/

/

8

4

12

/

/

2

1,3

/

/

3

/

1

/

/

/

/

1,3

/

/

1

/

1

1

12

11,5

10

4,85

5

3,08

34

12

60

Število

Število

Število

Število

Obrazložitev: V vrstici »Skupaj stanje 31. 12. 2006« je skupno število raziskovalnih programov, projektov, znanstvenih sestankov in konferenc v letu 2006.
Članice so na javnem razpisu za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih
(temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 pridobile nove raziskovalne projekte, katerih izvajanje se je pričelo v letu 2007, zato jih v tabeli nismo
povzeli.
V vrstici »Stanje na dan 31.12.2006« je prikazano število tekočih projektov na ta dan, v vrstici »Število novih projektov v letu 2006« pa samo število novih
projektov, pridobljenih v letu 2006.

Tabela 10: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2006 in načrt za leto 2006

Članica

Obdobje

Patenti

Blagovne znamke

182

Inovacije

Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz.

Število projektov
v katerih sodeluje
gospodarstvo oz.
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UP FHŠ

Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP FM
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP PEF
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP TURISTICA Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP VŠZI
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP ZRS
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
UP PINT
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
SKUPAJ V LETU 2006

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

drugi uporabniki
znanja in so krajši
od enega leta
3 drugi uporabniki
znanja in so krajši
2 od enega leta

drugi uporabniki
znanja in so dolgi
vsaj eno leto
2drugi uporabniki
znanja in so dolgi
/ vsaj eno leto

/

/

/

/

/

/

2

7

5

4

/

/

/

/

/

/

/

5

/

/

/

/

/

/

/

10

/

/

/

/

/

1

6

3

/

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

2

/

1

1

1

12

11

/

/

/

/

/

/

13

12

/

/

/

/

/

/

3

3

/

/

/

/

/

/

3

3

/

/

/

/

/

/

30

29
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7.3

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Tabela 11: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju
Dodiplomski študij

Kazalnik

Število študentov, ki opravljajo del študija v
tujini

Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji

Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu

Članica

Podiplomski študij

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud. leto
2006/07

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud.leto
2006/07

FHŠ

15

13

5

/

FM
PEF
TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
FHŠ
FM
PEF
TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
FHŠ
FM
PEF
TURISTICA

32
12
8
1
/
/
68

26
2
2
/
/
/
43

2
/
/
/
/
/
7

/
/
/
/
/
/

10
30
4
6
/
/
/
50

11
41
5
3
/
/
/
60

5
/
/
/
/
/
/
5

1
/
/
/
/
/
/
1

20
6
/
6

45
8
4
6

25
4
/
/

10
11
/
/
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Dodiplomski študij

Kazalnik

Število profesorjev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji

Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini

Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo

Članica

VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
FHŠ
FM
PEF
TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
FHŠ
FM
PEF
TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
FHŠ
FM
PEF

Podiplomski študij

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud. leto
2006/07

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud.leto
2006/07

/
/
/
32

/
/
/
63

/
/
/
29

/
/
/
21

10
10
/
4
1
/
/
25

6
12
/
2
/
/
/
20

6
1
/
/
/
/
/
7

6
/
/
/
/
/
/
6

/
/
/
2
/
/
/
2

/
/
/
1
/
/
/
1

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
1*
5

1
2*
2

1
/
/

1
/
/

185

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Dodiplomski študij

Kazalnik

Članica

TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
Število gostujočih raziskovalcev in
FHŠ
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
FM
Slovenije v tujino
PEF
TURISTICA
VSZI
ZRS
PINT
Skupaj
univerza
* Raziskovalci, ki niso sodelovali v študijskem procesu.

Podiplomski študij

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud. leto
2006/07

Načrt za
štud. leto
2006/07

Realizacija
za štud.leto
2006/07

/
/
/
/
6

/
/
/
/
5

/
/
/
/
1

/
/
/
/
1

1
1*
6
/
/
/
/
8

1
1*
2
/
/
/
/
4

1
/
/
/
/
/
/
1

1
/
/
/
/
/
/
1
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7.4

Knjižnična dejavnost

Tabela 12: Kazalniki za knjižnično dejavnost

Visokošolska
knjižnica

Vse knjižnice
članic UP

Obdobje

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice

Načrt za leto
2006

8466

Realizacija za
leto 2006

9257

Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

78 %

5310

68 %

5717

17723

SKUPAJ

7.5

Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in
strokovni sodelavci)

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij

(ni podatka)

18

6827

14

11027

32

Upravne naloge univerze

Tabela 13: Kazalniki informatizacije univerze
Kazalniki
Število študentov na računalnik
Odstotek elektronskih prijav na izpite

Načrt za študijsko leto 2006/2007
(Leto 2006)
10,46
100

Realizacija za študijsko leto 2006/2007
(Leto 2006)
12,75
100

- Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov.
- Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega
dodiplomskega študija brez absolventov.
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8 RAČUNOVODSKO POROČILO
8.1

Računovodske usmeritve

Univerza na Primorskem ima status posrednega proračunskega uporabnika. Pri pripravi
računovodskega poročila za leto 2006 smo tako upoštevali Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Univerza ima eno pravno osebnost
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. Računovodski izkazi in računovodsko poročilo univerze je pripravljeno na podlagi
podatkov rektorata UP in članic UP.
Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk smo upoštevali:
− Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 in 30/02)
− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05)
− Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03)
− Pravilnik načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05)
− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04 in 117/05)
− Slovenske računovodske standarde (Ur.l. RS, št. 118/05)
− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Ur.l. RS, št. 12/01)
− Pravilnik o računovodstvu UP
Skladno z zakonodajo izkazujemo prihodke in odhodke po računovodskem načelu fakturirane
(zaračunane) realizacije oz. nastanku poslovnega dogodka. Zaradi zagotavljanja podatkov o
javnofinančnih prihodkih in odhodkih smo dolžni prihodke in druge prejemke oz. odhodke in druge
izdatke izkazovati tudi po načelu denarnega toka.
Podatke izkazujemo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del
poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost. Ker pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje
odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, podatke o
odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljamo tudi na
podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

8.2

Bilanca stanja

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev Univerze na Primorskem, ki se
nanaša na konec obračunskega obdobja, ki je zadnji dan v letu. Sredstva in viri sredstev izkazani v
bilanci stanja so inventurno usklajeni.
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva so ob nabavi izkazana po nabavnih vrednostih, ki se v obdobju
uporabe glede na dobo uporabnosti amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2006 znaša 159.818 tisoč
SIT. Največji postavki predstavljata dolgoročne premoženjske pravice in dolgoročno odloženi stroški.
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Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami izkazujemo v glavnem licence za računalniške programe.
V letu 2006 smo nabavili računovodski informacijski sistem za celotno UP in ga v knjigovodskih
evidencah izkazujemo kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo v pridobivanju. Knjigovodska vrednost
dolgoročnih premoženjskih pravic na dan 31.12.2006 je 35.199 tisoč SIT.
Dolgoročno odloženi stroški, katerih knjigovodska vrednost znaša 122.535 tisoč SIT, se v glavnem
nanaša na dolgoročne stroške v okviru članice UP Fakultete za management za najem prostorov v
Celju na podlagi sklenjene pogodbe za dobo 15 let in vlaganja v tuja osnovna sredstva v zvezi z
adaptacijo prostorov na Trgu Brolo v višini 65.636 tisoč SIT. Postavko v okviru dolgoročno odloženih
stroškov izkazujemo tudi v okviru UP Znanstveno raziskovalnega središča za zaračunano najemnino
za več let vnaprej na podlagi sklenjene pogodbe o najemu stare šole v Rakitovcu pri izvajanju projekta
»LIFE-Narava – Ohranitev ogroženih habitatov/vrst na Kraškem robu«.
Opredmetena osnovna sredstva
Med letom pridobljena osnovna sredstva v začetku vrednotimo z njihovo nabavno vrednostjo. V okviru
nabavne vrednosti osnovnih sredstev so všteti stroški nabave, ki se neposredno nanašajo na nabavo
osnovnih sredstev.
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično. Amortizacija je obračunana
skladno z navodilom, ki opredeljuje način in stopnje odpisa neopredmetnih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva so v spodnji preglednici izkazana kot neodpisane vrednosti, ki je
razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti ter se šteje za knjigovodsko vrednost
osnovnega sredstva.
v 1000 SIT
OPREDMETENA OSNOVNA
Z. št.
31.12.2006
Struktura
31.12.2005
Struktura
SREDSTVA
Opredmetena
osnovna
sredstva
4.777.336
100
2.759.864
100
1.
Zemljišča
335.151
7
335.151
12
2.
Zgradbe
529.262
11
566.932
21
Oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva
3.
404.795
9
376.304
13
Osnovna sredstva, ki se
pridobivajo
4.
3.508.128
73
1.481.477
54
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev, ki so v bilanci stanja izkazana v skupni višini 4.777.587
tisoč SIT, zajemamo tudi predujme za opredmetena osnovna sredstva v skupni višini 251 tisoč SIT.
Največji delež v opredmetenih osnovnih sredstvih predstavljajo osnovna sredstva, ki se pridobivajo.
Med tovrstna osnovna sredstva smo evidentirali vrednosti, ki se nanašajo v glavnem na nepremičnine
v pridobivanju. V letu 2006 je Univerza na Primorskem v največjem deležu investirala v objekt
Armerija Foresterija za pridobitev prostorov rektorata UP in UP Fakultete za humanistične študije.
Vrednost zajema tudi vlaganja v investicijski projekt Kampus Livade in Center za jezike in medkulturno
komunikacijo (CJMK UP) na lokaciji v Izoli, investicije v teku za reševanje prostorskih problemov UP
Visoke šola za turizem vključno z vplačano varščino za pridobitev prostorov za izvajanje študijskega
procesa v dislocirani enoti ter pridobitev projektne dokumentacije za objekt Servitski samostan za
potrebe UP Fakultete za management. Iz tega naslova smo evidentirali skupno 3.321.301 tisoč SIT.
Vrednost vključuje tudi brezplačen prenos zemljišča za investicijski projekt Kampus Livade v vrednosti
333.343 tisoč SIT in nepremičnine za investicijski projekt CJMK UP in novo fakulteto UP FAMNIT v
vrednosti 142.776 tisoč SIT. Prvotno vrednost, ki smo jo za nepremičnino pri investicijskem projektu
CJMK UP beležili v knjigovodskih evidencah na podlagi pogodbe št. 3311-02-336018 med Občino
Izolo in Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, smo zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe v celotni
višini 91.081 tisoč SIT zmanjšali.

189

Univerza na Primorskem, Letno poročilo za leto 2006

Dodatno med osnovnimi sredstvi, ki se pridobivajo, izkazujemo vlaganja v objekt za Inštitut za
dediščino Sredozemlja, ki deluje v okviru UP Znanstveno raziskovalnega središča in na dan
31.12.2006 izkazuje stanje v višini 37.004 tisoč SIT.
V okviru opreme v pridobivanju beležimo nabavljeno opremo za potrebe Fakultete za humanistične
študije in rektorata UP v novih prostorih v skupni višini 149.823 tisoč SIT.
Dolgoročne kapitalske naložbe
V knjigovodskih evidencah beležimo vrednost dolgoročne kapitalske naložbe v odvisno podjetje
Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. v višini 8.526 tisoč SIT. Od tega predstavlja osnovni ustanovni
delež v kapital podjetja 4.800 tisoč SIT. Vrednost kapitalske naložbe smo povečali za pripadajoči
znesek ugotovljenega čistega dobička podjetja za leto 2005.
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
V 1000 SIT
z.št.

VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

Indeks
06/05

31.12.2006

31.12.2005

362.631

279.637

130

61

166

37

I.

Denarna sredstva

1.

Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

2.

Dobroimetje pri bankah v tolarjih

337.362

274.671

123

3.

Dobroimetje pri bankah v tuji valuti

25.208

4.800

525

II.

Kratkoročne terjatve do kupcev

126.233

112.659

112

1.

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

124.993

112.037

112

2.

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini

1.240

622

199

III.

19.255

18.860

102

IV.

Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do
kontnega načrta

370.409

522.982

71

V.

Kratkoročne finančne naložbe

542.526

723.780

75

1.

Kratkoročne fin. naložbe v vrednostne papirje

38.185

188.354

20

2.

Kratkoročno dana posojila

0

0

3.

Kratkoročno dani depoziti

504.341

535.426

4.

Druge kratkoročne finančne naložbe

0

0

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

VII.

Druge kratkoročne terjatve

uporabnikov

VIII. Aktivne časovne razmejitve

enotnega

94

3.758

1.266

297

10.078

6.687

151

6.565

6.255

105

V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 362.631 tisoč SIT. Največji del denarnih sredstev
odpade na dobroimetje pri bankah v tolarjih, ki vključuje sredstva na podračunih pri Upravi RS za
javna plačila in sredstva deponirana v obliki depozita na odpoklic pri poslovnih bankah. V primerjavi s
prejšnjim letom beležimo višjo postavko dobroimetja pri bankah v tuji valuti zaradi zakonskih določb, ki
so opredelile obveznost odprtja deviznega računa pri Upravi RS za javna plačila za prilive prejete v
EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 12% višje glede na lansko leto. V največji meri se nanašajo na
terjatve do študentov iz naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij. Popravke
vrednosti terjatev oblikujemo na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij in glede na
pričakovanja.
V poslovnih knjigah imamo na dan 31.12.2006 izkazane dane predujme v skupni višini 19.255 tisoč
SIT. Dani predujmi se v glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo 370.409 tisoč SIT. 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 in
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sofinanciranje stroškov upravljanja in vodenja ter fiksnih stroškov delovanja za mesec december 2006.
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 2006 ter kratkoročne terjatve do zakladniškega podračuna.
V okviru kratkoročnih finančnih naložb izkazujemo začasno razpoložljiva oziroma neporabljena
denarna sredstva, ki jih plasiramo v nakup kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, katerih
izdajatelj je Republika Slovenija, oziroma jih deponiramo v obliki kratkoročnega depozita. Na dan
31.12.2006 so v skupni višini 542.526 tisoč SIT izkazane v okviru UP Fakultete za management, UP
Pedagoške fakulteta, UP Visoke šole za zdravstvo in v največji meri v okviru UP Visoke šole za
turizem. V primerjavi s predhodnim letom so kratkoročne finančne naložbe nižje za 25% .
Druge kratkoročne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2006 v višini 10.078 tisoč SIT. 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.
Zaloge
V bilanci stanja izkazujemo na dan 31.12.2006 vrednost zalog v višini 56.176 tisoč SIT.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založbe članic UP Visoke šole za Turizem in UP Fakultete za management. Prihodki od
prodanih zalog so pripoznani v obračunskem obdobju, ko so zaračunani kupcem. V primerjavi s
preteklim letom izkazujemo višjo vrednost pri zalogah gotovih proizvodov kot tudi zalogah
nedokončnih proizvodov in storitev.
v 1000 SIT
Z. št.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.

ZALOGE
Skupaj
Zaloge gotovih proiz. – učbenik,
knjige
Zaloga
nedok.proizvodov
oz.storitev
- za proizvode – učbenike
- za storitve – programska oprema
VIS

31.12.2006 31.12.2005
56.176
36.119

Indeks
06/05
156

42.370

30.613

138

13.806

5.506

251

13.806

2.109

655

0

3.397

0

Kratkoročne obveznosti
v 1000 SIT
z.št.
I.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in
varščine

ll.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

III.

31.12.2006

31.12.2005

Indeks
06/05

13.242

11.703

113

186.139

166.446

112

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.098.332

246.681

445

1.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi

1.088.631

244.336

446

2.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini

9.653

2.345

412

3.

Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

48

0

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega načrta

84.615

71.556

118

71.467

92.400

77

V.
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z.št.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

31.12.2006

31.12.2005

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

0

0

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

0

0

Indeks
06/05

Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini
1.098.332 tisoč SIT. V okviru te postavke beležimo štiri in pol kratno povečanje glede na preteklo leto.
Velik del odprtih postavk predstavljajo obveznosti iz naslova investicij. V poslovnih evidencah
izkazujemo iz tega naslova za 605.319 tisoč SIT obveznosti, ki so do konca leta 2006 že zapadle v
plačilo. V lanskem letu smo načrtovali črpanje kredita na podlagi Zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev, vendar kredita, s katerim bi lahko poravnali zapadle
obveznosti dobaviteljem, nismo uspeli najeti. Omenjene zapadle obveznosti se v celoti nanašajo na
investicijska vlaganja v objekt Armerije Foresterije.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so v primerjavi z lanskim letom za 12% višje. Postavka se
nanaša na obveznosti iz naslova plač, nadomestil ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja in na z
njimi povezane davke in prispevke pri obračunu plač za mesec december 2006.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja 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. V primerjavi s preteklim letom je
postavka za 18% višja.
V okviru obveznosti, ki jih izkazujemo do uporabnikov enotnega načrta tvori najvišjo postavko
obveznost do Mestne Občine Koper, ki jo izkazujemo v višini 66.349 tisoč SIT iz naslova odmere
akontacije komunalnega prispevka na podlagi sklenjene Urbanistične pogodbe o financiranju izgradnje
komunalne infrastrukture za realizacijo načrtovane prostorske ureditve. Obveznost, ki zapade v plačilo
v letu 2007, je zavarovana z bančno garancijo.
Pasivne časovne razmejitve
V poslovnih knjigah izkazujemo pasivne časovne razmejitve v skupni vrednosti 559.488 tisoč SIT, ki
za 4% presegajo vrednost preteklega leta.
Postavko predstavljajo v glavnem prejeti oziroma zaračunani zneski, ki se nanašajo na prihodke,
vendar stroški oz. odhodki, katerim so prejeti zneski namenjeni, v letu 2006 še niso nastali.
Največji delež vseh oblikovanih pasivnih časovnih razmejitev predstavljajo kratkoročno odloženi
prihodki iz naslova obračunane šolnine in drugih prispevkov iz izrednega študija, ki so namenjeni
pokrivanju stroškov za del študijskega leta v naslednjem koledarskem letu. Iz tega naslova je
oblikovanih 425.631 tisoč SIT kratkoročno odloženih prihodkov.
Preostale časovne razmejitve se v glavnem nanašajo na kratkoročno odložene prihodke iz naslova že
prejetih oziroma zaračunanih sredstev za izvedbo evropskih in domačih projektov, v okviru katerih
stroški še niso nastali.
Druge dolgoročne obveznosti
V okviru drugih dolgoročnih obveznosti izkazujemo obveznosti iz naslova finančnega najema
službenega vozila. Finančni najem, ki je bil v okviru članice UP Znanstveno raziskovalno središče
realiziran v letu 2004, se izteče leta 2007.
Dolgoročno razmejeni prihodki
Dolgoročno razmejeni prihodki na dan 31.12.2006 znašajo 4.022 tisoč SIT. Nanašajo se na sredstva,
ki so bila v okviru članice UP Znanstveno raziskovalnega središča v preteklih letih prejeta iz
evropskega LIFE projekta. Dolgoročno razmejeni prihodki so namenjeni pokrivanju stroškov
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najemnine starega objekta šole v Rakitovcu za dobo petih let za izvajanje projekta. V primerjavi s
predhodnim letom je postavka nižja za 1.006 SIT plačane najemnine v letu 2006.
Dolgoročne rezervacije
V poslovnih knjigah izkazujemo dolgoročne rezervacije iz naslova donacij za osnovna sredstva, ki smo
jih oblikovali ob prejemu denarnih sredstev za nakup osnovnih sredstev oz. ob prejemu osnovnih
sredstev v naravi. Neodpisana vrednost osnovnih sredstev, ki so prejeta iz donacij, na dan 31.12.2006
znaša 6.668 tisoč SIT in je v primerjavi z lanskim letom višja na račun novih donacij v letu 2006.
Preostali večji del dolgoročnih rezervacij v višini 42.000 tisoč SIT se nanaša na postavko, ki je bila v
letu 2004 oblikovana v okviru članice UP Fakultete za management za izdelavo projektne
dokumentacije za objekt Servitski samostan. V primerjavi z lanskim letom so bile v okviru fakultete
dolgoročne rezervacije, ki so bile predhodno oblikovane za reorganizacijo iz visokošolskega zavoda v
fakulteto, porabljene v višini 4.100 tisoč SIT, neporabljena sredstva iz dolgoročnih rezervacij v višini
43.412 tisoč SIT so bila prenesena med prihodke od odprave rezervacij.
Rezervacije so bile v preteklih letih v celoti oblikovane izključno iz neproračunskih sredstev.
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Sklad za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti se
nanaša na neodpisano vrednost osnovnih sredstev. V okviru sklada izkazujemo knjigovodsko
vrednost osnovnih sredstev povečano za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenska
sredstva, ki so se v letu 2006 nanašala na njihovo nabavo. Sklad vodimo ločeno po namenih in virih
financiranja.
V primerjavi s predhodnim letom je sklad premoženja višji za 40%. V letu 2006 je povečan za
sredstva, ki smo jih s strani ministrstva prejeli za osnovno nadomestitev in nakup opreme povezane z
izvajanjem pedagoškega procesa ter investicije in investicijsko vzdrževanje v skupni višini 703.115
tisoč SIT. V postavko smo vključili tudi sofinanciranje nabave opreme iz posameznih projektov.
Povečanje sklada predstavlja tudi brezplačen prenos dveh nepremičnin s strani Občine Izola v skupni
vrednosti 476.119 tisoč SIT in za sredstva iz javnih financ namenjena adaptaciji Ribiške šole v Piranu
za potrebe Inštituta za dediščino Sredozemlja v okviru UP Znanstveno raziskovalnega središča.
V okviru sklada dolgoročne finančne naložbe izkazujemo knjigovodsko vrednost dolgoročne kapitalske
naložbe v Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. v višini 4.800 tisoč SIT. Sklad smo v letu 2006
povečali za znesek ugotovljenega čistega dobička odvisnega podjetja.
V postavki presežka prihodkov nad odhodki izkazujemo 307.855 tisoč SIT. Del prihodkov preteklih let
so članice UP, ki so izkazovale presežek odhodkov namenile pokrivanju presežka, preostali del je bil v
glavnem namenjen za nakup osnovnih sredstev. V primerjavi s predhodnim letom je postavka nižja za
31%.
Izvenbilančna evidenca
V okviru izvenbilančne evidence izkazujemo skupno 71.000 tisoč SIT. Vrednost se nanaša na
pridobljeno bančno garancijo za zavarovanje plačila odmerjene akontacije komunalnega prispevka za
objekt Armerije in Foresterije. V predhodnem letu smo izkazovali tudi bančno garancijo za zavarovanje
plačila komunalnega prispevka oz. odmerjenega sorazmernega dela stroškov za komunalno
opremljenost zemljišča v povezavi z gradnjo objekta za potrebe UP Visoke šole za turizem v višini
21.115 tisoč SIT, ki smo ga v letu 2006 poravnali Občini Piran.

8.3

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je pripravljen za obdobje od 1.1.2006 do
31.12.2006. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja smo skladno s slovenskimi
računovodskimi standardi upoštevali načelo nastanka poslovnega dogodka.
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Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v višini
10.761 tisoč SIT. V primerjavi z lanskim letom je presežek nižji za 89%.

V nadaljevanju navajamo strukturo prihodkov in odhodkov iz poslovanja.
STRUKTURA PRIHODKOV IZ
POSLOVANJA

Struktura
(%)

2006

2005

Struktura
(%)

indeks
06/05

1. Prihodki za izvajanje javne službe

4.132.672

94

3.634.098

97

114

1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ
1.2. Drugi prihodki iz izvajanja javne
službe
2. Prihodki iz naslova izvajanja tržne
dejavnosti

2.669.686

61

2.269.181

61

118

1.462.986

33

1.364.917

36

107

254.457

6

106.390

3

239

SKUPAJ PRIH.IZ POSLOVANJA

4.387.129

100

117

100

3.740.488

Skupni prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 4.387.129 tisoč SIT in so za 646.641 tisoč SIT oz.
17% višji glede na lansko leto. Za 653.038 tisoč SIT oz. 17% so celotni prihodki, ki znašajo skupno
4.426.659 tisoč SIT, presegli lanske celotne prihodke univerze.
Odhodki so v primerjavi z lanskim letom višji za 741.541 tisoč SIT oz. 20% in znašajo skupno
4.415.898 tisoč SIT. V največji meri so se povečali drugi stroški, ki v letu 2006 predstavljajo 27.088
tisoč SIT. V okviru teh predstavljajo največji delež štipendije študentom na podlagi prejetih sredstev iz
sklenjenih pogodbo v okviru projektov mobilnosti. Bistveno so se v primerjavi z lanskim letom povečali
finančni odhodki, ki v letu 2006 znašajo 9.221 tisoč SIT. Pretežni del teh predstavljajo zamudne
obresti dobavitelja iz naslova izvršenih gradbenih del na investicijskem projektu Armerije Foresterije,
katere univerza zaradi nepridobljenega kredita iz pripadajočega državnega poroštva v letu 2006 ni
uspela pridobiti.
8.3.1 Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• 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
• izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
8.3.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
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 1.1.2006 do 31.12.2006 ustvarili skupno 741 tisoč
SIT presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 11.502 tisoč SIT
presežka prihodkov nad odhodki.
V spodnji preglednici po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo prihodkov in
odhodkov v letu 2006 po virih financiranja:

Opis
MVZT – sredstva za izobraževalno
dejavnost - uredba
MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno
dejavnost

Prihodki v tisoč
SIT

194

Prihodki v
%

Odhodki v
tisoč SIT

Odhodki
v%

1.624.894

37

1.765.632

40

711.784

16

698.137

16
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Opis
Drugi proračunski viri (druga ministrstva in
proračun lokalnih skupnosti)
Evropski proračun, razpisi izven proračuna
RS (komunitarni programi)
Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne
službe

Prihodki v tisoč
SIT

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Skupaj

Prihodki v
%

Odhodki v
tisoč SIT

Odhodki
v%

204.439

5

201.749

5

150.500

3

149.074

3

1.479.786

33

1.357.552

30

255.256
4.426.659

6
100

243.754
4.415.898

6
100

Najvišji delež prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS za izvajanje osnovne dejavnosti univerze.
Skupni proračunski prihodki iz tega naslova znašajo 2.336.678 tisoč SIT. V okviru drugih proračunskih
virov izkazujemo prihodke iz naslova izvajanja projektov, financiranih iz proračuna RS drugih
ministrstev in proračuna obalnih občin, v skupni višini 204.439 tisoč SIT.
Prihodki iz naslova evropskega proračuna oz. razpisov izven proračuna RS v vrednosti 150.500 tisoč
SIT zajemajo prihodke iz naslova odobrenih evropskih projektov.
V okviru prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti druge javne službe izkazujemo prihodke iz sredstev
šolnin za izredni in podiplomski študij ter drugih prispevkov v zvezi z študijem. Prihodki vključujejo tudi
prihodke iz naslova projektov, ki imajo naravo javne službe v okviru izvajanja osnovne dejavnosti.
Celotne odhodke v višini 4.415.898 prikazujemo po virih financiranja. Pozitivno poslovanje je
doseženo na račun izvajanja tržne dejavnosti, saj v okviru javne službe univerza skupno izkazuje
presežek odhodkov. Največji delež odhodkov beležimo v okviru študijske oz. izobraževalne dejavnosti,
ki je financirana na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic
univerz, od leta 2004 do 2008. Navedeni prihodki ne zadostujejo za kritje vseh nastalih odhodkov pri
izvajanju izobraževalnega procesa, izkazan presežek odhodkov iz tega naslova beležimo v skupni
višini 140.738 tisoč SIT. Največji del presežka odhodkov iz tega naslova je nastal v okviru UP
Fakultete za management pri izvajanju novega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa,
ki ga ministrstvo v letu 2006 ni financiralo. Presežek odhodkov v višini 51.775 tisoč SIT je fakulteta v
celoti pokrila iz presežka prihodkov druge javne službe na račun odpravljenih neporabljenih rezervacij,
ki so bile med prihodke za izvajanje druge javne službe prenesene v višini 43.412 tisoč SIT in
tekočega poslovanja v višini 8.363 tisoč SIT. Presežek odhodkov pri izvajanju študijske dejavnosti
beleži tudi UP Visoka šola za turizem v višini 23.119 tisoč SIT v glavnem na račun stroškov najemnin
prostorov za izvedbo rednega študijskega procesa. V okviru UP PEF je nastal presežek odhodkov iz
naslova izobraževalne dejavnosti v višini 44.717 tisoč SIT, v okviru UP FHŠ pa 21.127 tisoč SIT
predvsem na račun plač zaposlenim, ki v odhodkih tvorijo največji delež. Presežek odhodkov krije
univerza iz tržne dejavnosti in druge javne službe oziroma presežka prihodkov članic UP iz prejšnjih
let.
Pri prihodkih iz tržne dejavnosti posebej prikazujemo še prihodke od intelektualnih storitev ter od
sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:

Vir sredstev

Prihodki v tisoč
SIT

Prihodki v % od
prihodkov iz tržne
dejavnosti

Prihodki od intelektualnih storitev
Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in
drugimi uporabniki znanja*

14.852

6

114.951

48

Drugo

109.564

46

Skupaj
100
239.367
* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni
skladi, zbornice in druge pravne osebe.
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V okviru izkaza prihodkov in odhodkov izkazujemo tudi povečanje vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje v višini 15.889 tisoč SIT, ki povečujejo postavko prihodkov iz izvajanja tržne
dejavnosti in so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazana v skupni višini 255.256 tisoč SIT.
V okviru druge tržne dejavnosti beležimo 109.564 tisoč SIT prihodkov, od tega se pretežni del nanaša
na arheološke storitve, ki se izvajajo na novi avtocestni trasi v okviru UP Znanstveno raziskovalnega
središča in predstavlja skupno 92.888 tisoč SIT tržnih prihodkov. Ostali del drugih prihodkov
doseženih pri prodaji na trgu predstavljajo v glavnem zaračunane najemnine.
8.3.1.2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije. Za leto 2006 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 213.462
tisoč SIT. Razlog nastalega presežka odhodkov je v črpanju denarnih sredstev preteklega leta, v
katerem je bil realiziran presežek prihodkov v višini 161.570 SIT. Presežek odhodkov izhaja delno tudi
iz večjih investicijskih vlaganj in iz primanjkljaja proračunskih sredstev pri izvajanju študijske
dejavnosti.
8.3.1.3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V poslovnih knjigah v letu 2006 ne izkazujemo postavk vezanih na finančne terjatve.

8.3.1.4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Iz izkaza računa financiranja je razvidno zmanjšanje sredstev na računih v višini 213.462 tisoč SIT.

8.4

Kazalci poslovanja

V nadaljevanju navajamo prikaz kazalcev, ki se nanašajo na povprečni strošek izvajanja študijske
dejavnosti in povprečni strošek plač na zaposlenega in kazalce v zvezi z osnovnimi sredstvi.
•

Povprečni strošek izvajanja študijske dejavnosti
v 1000 SIT
Univerza skupaj
Vsebina

Redni
dodiplomski
študij

A. Skupaj stroški za izvajanje
študijske dejavnosti
B. Število študentov
C. Povprečni strošek v letu 2006
na študenta (C=A/B)

Izredni
dodiplomski študij

Podiplomski
študij

1.693.631

927.582

397.599

2.022

1.910

850

837

486

468

Povprečni stroški izvajanja študijske dejavnosti znašajo 837 tisoč SIT na študenta za redni
dodiplomski študij. V številu študentov smo za leto 2006 za študijsko leto 2005/06 upoštevali
študente za obdobje od januarja do septembra 2006 ter študente študijskega leta 2006/07 za
obdobje od oktobra do decembra 2006.
•

Povprečni strošek plač na zaposlenega
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v 1000 SIT
Univerza skupaj
Vsebina
Vrednost 2006
A. Odhodki za plače in druge
izdatke zaposlenim s prispevki
AOP439+AOP447+AOP462
delodajalcev za socialno
(denarni tok)
varnost in davkom na
izplačane plače
B. Odhodki za izplačane plače
in druge izdatke zaposlenim s
prispevki delodajalcev za
socialno varnost in davkom na
izplačane plače za zaposlene
visokošolske učitelje in
sodelavce

Vrednost 2005

2.459.509

2.135.945

1.417.525

1.075.631

C. Število zaposlenih

Seštevek % zaposlitve vseh
zaposlenih

362

319

D. Število zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Seštevek % zaposlitve vseh
zaposlenih visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

187

151

E. Povprečni strošek plač na
zaposlenega (E=A/C)

(Odhodki za izplačane plače in
druge izdatke zaposlenim s
prispevki delodajalcev za socialno
varnost in davkom na izplačane
plače)/število zaposlenih
((AOP439+AOP447+AOP462)/št.
zaposlenih)

6.794

6.696

F. Povprečni strošek plač na
zaposlene visokošolske
učitelje in sodelavce (F=B/D)

(Odhodki za plače in druge izdatke
zaposlenim s prispevki
delodajalcev za socialno varnost in
davkom na izplačane plače za
visokošolske učitelje in
sodelavce)/število zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

7.580

7.123

Povprečni strošek plač na zaposlenega je izračunan po načelu denarnega toka. V letu 2006 je glede
na leto prej za 1,5% višji. Za zaposlene visokošolske učitelje in sodelavce je povprečni strošek plač
višji za 6%. Skupno znašajo stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim vključno s prispevki
delodajalcev za socialno varnost in davkom na izplačane plače 2.459.509 tisoč SIT in so v primerjavi z
lanskim letom za 15% višji.
•

Stopnja odpisanosti opreme in delež v sredstvih
Univerza skupaj
Kazalniki
Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

Vrednost 2006

Vrednost 2005

0,21

0,28

Stopnja odpisanosti nepremičnin

0,02

0,03

Stopnja odpisanosti opreme

0,59

0,63

Delež nepremičnin v sredstvih

0,66

0,52

Delež opreme v sredstvih

0,09

0,08
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• Pregled vrst opreme na dan 31.12.2006
V nadaljevanju prikazujemo stanje opreme na dan 31.12.2006. V tabelo smo vključili osnovna
sredstva, ki so bila na dan 31.12.2006 usposobljena za uporabo.
v 1000 SIT

OPREMA
0
a. Oprema - učila, oprema
učilnic
b. Laboratorijska oprema
c. Oprema - drugo pohištvo
d. Računalniška oprema
e. Drugo
Skupaj (a+b+c+d+e)

Nabavna
vrednost
1

Popravek
vrednosti
2

Sedanja
vrednost
3=1-2

Stopnja
odpisanosti
4=2/1

233.452
59.667
157.604
333.740
328.493

133.806
10.236
104.654
231.061
227.702

99.646
49.431
52.951
102.678
100.791

0,57
0,17
0,65
0,69
0,69

1.112.956

707.459

405.497

0,63

Stopnja odpisanosti opreme, ki smo jo v letu 2006 uporabljali za izvajanje dejavnosti je 0,63. Iz
izračunanega kazalnika sledi, da univerza uporablja za izvajanje dejavnosti tudi opremo, ki je
knjigovodsko že odpisana.

8.5

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna RS

V letu 2006 je pristojno ministrstvo na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, sprejetega finančnega načrta za leto 2006 in
pogodbe o financiranju, univerzi nakazalo skupno 1.525.631 tisoč SIT sredstev iz naslova študijske
dejavnosti in izvedbo univerzitetnega športa univerze. Prejeta sredstva so bila namensko realizirana,
UP Visoka šola za zdravstvo je v letu 2006 za izvedbo študijske dejavnosti črpala tudi preostala
sredstva iz predhodnega leta v višini 10.343 tisoč SIT. Največji delež prihodkov odpade na kritje
izdatkov za plače in prispevkov v povezavi z njimi. V letu 2006 smo iz naslova razvojnih nalog
realizirali 19.584 tisoč SIT prihodkov, ki smo jih namensko porabili na področju mednarodnega
sodelovanja in projektov, sofinanciranjih iz sredstev strukturnih skladov za prenovo študijskih
programov. Za izvajanje nacionalno pomembnih nalog je univerza prejela 6.810 tisoč SIT in sicer za
kritje izdatkov Visokošolsko prijavno–informacijske službe ter plačanih izdatkov, ki se nanašajo na
izpopolnjevanje iz znanja slovenskega jezika za tujce. Poraba sredstev na področju znanstveno
raziskovalne dejavnosti, financirane iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost je v letu 2006 znašala 645.419 tisoč SIT.
Dodatno smo s strani ministrstva prejeli sredstva za sofinanciranje izdatkov na področju
informatizacije univerze kot npr. ožičenje študentskih domov in dostop do brezžičnega omrežja
Univerze na Primorskem v sistemu Eduroam. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v
letu 2006 zagotovilo tudi sredstva za investicije in univerzi iz tega naslova nakazalo 683.433 tisoč SIT,
za investicijsko vzdrževanje študentskih domov 19.622 tisoč SIT ter 14.352 tisoč SIT za nabavo in
osnovno nadomestitev opreme za izvajanje pedagoškega procesa. V okviru investicij beležimo
investicijske izdatke v skupni vrednosti 776.688 SIT, ki se nanašajo tudi na plačilo računov prejetih in
zapadlih v letu 2006, za katere pa smo sredstva prejeli leto prej.
Iz naslova drugih proračunskih virov smo realizirali izdatke v višini 325.289 tisoč SIT na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter 41.032 tisoč SIT za izvedbo drugih projektov, ki se izvajajo v
okviru UP Pedagoške fakultete.

8.6

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti

V letu 2006 smo iz proračuna lokalnih skupnosti s strani treh obalnih občin prejeli 13.850 tisoč SIT iz
naslova sofinanciranja deleža nacionalnih projektov in enega izmed Interreg projektov, ki se izvajajo v
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okviru članice UP Znanstveno raziskovalnega središča. Obalne občine so sofinancirale tudi mladinsko
raziskovanje za študijsko leto 2005/2006 v okviru UP Fakultete management v višini 1.660 SIT.
Mestna občina Koper je na podlagi tripartitne pogodbe med univerzo, Mestno občino Koper in
izvajalcem gradbenih del za izvedbo del na javni infrastrukturi za potrebe rektorata UP in UP FHŠ
financirala izvedbo komunalne infrastrukture v višini 25.000 tisoč SIT.

8.7

Druge računovodske informacije

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnega poročila podajamo pojasnila, ki se nanašajo na
razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k njima.
Večino izmed pojasnil smo predhodno že podali in jih v nadaljevanju le povzemamo.
8.7.1. Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
Za javno službo oz. dejavnost štejemo:
• proračunske prihodke pridobljene za izvajanje študijskega programa-redni študij
• prispevke študentov za izvajanje študijskega programa
• šolnine za izvajanje študijskega programa - izredni študij, podiplomski študij
• prihodke drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa
• izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in opravljanje storitev, ki se neposredno
nanašajo na izvajanje raziskovalne dejavnosti
• izvajanje dejavnosti študentskih domov
• finančne prihodke
Za tržno dejavnost štejemo:
• izvajanje založniške dejavnosti
• prihodke pridobljene za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (najemnine, tečaji,
projekti)
• tržne raziskave
Prihodke v poslovnih knjigah evidentiramo dejansko po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih
računov. Podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije,
smo ugotovili na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in
prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.
8.7.2. Oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij po namenih
V letu 2006 smo dolgoročne rezervacije oblikovali iz naslova doniranih opredmetenih osnovnih
sredstev.
Iz dolgoročnih rezervacij, ki so bile v preteklih letih oblikovane za reorganizacijo Visoke šole za
management v Kopru, ki je v tistem obdobju poslovala še kot samostojna pravna oseba, v Fakulteto
za management Koper, so bila v okviru članice UP porabljena sredstva v višini 4.100 tisoč SIT.
Fakulteta je tudi dolgoročne rezervacije, ki so bile v preteklih obdobjih oblikovane za adaptacijo stare
stavbe Dijaškega doma, ki ne bo realiziran zaradi postopkov denacionalizacije, odpravila v dobro
prihodkov za izvajanje javne službe. Prihodki so bili iz tega naslova povečani v višini 43.412 tisoč SIT.
8.7.3. Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki
V primerjavi z lanskim letom beležimo za 88.503 tisoč SIT nižji presežek prihodkov nad odhodki
predvsem zaradi nizkih proračunskih prihodkov za izvajanje izobraževalne dejavnosti v primerjavi z
odhodki, ki so za kakovostno izvedbo dejavnosti nujne. Izpad prihodkov krijemo iz izvajanja druge
javne službe v razpoložljivih možnostih. V letu 2006 beležimo presežek prihodkov nad odhodki le pri
UP Fakulteti za management, UP Visoki šoli za zdravstvo, obeh inštitutih univerze UP Znanstveno
raziskovalnem središču in UP Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede, z minimalnim
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presežkom prihodkov je poslovanje v letu 2006 zaključila tudi članica UP Študentski domovi. V okviru
javne službe je najvišji presežek prihodkov v letu 2006 ustvarila UP Visoka šola za zdravstvo v višini
33.279 tisoč SIT.
V spodnji preglednici prikazujemo ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodkih, ločeno navajamo tudi
presežek, dosežen po vrstah dejavnosti ter po načelu denarnega toka:

Prihodki v letu
2006

Vsebina
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti-javna služba
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po vrstah dejavnosti-tržna dejavnost

v 1000 SIT
Odhodki v letu
Presežek
2006

4.426.659

4.415.898

10.761

5.151.446

5.364.908

-213.462

4.171.403

4.172.144

-741

255.256

243.754

11.502

Presežek prihodkov nad odhodki bo namenjen izvajanju izobraževalne in znanstveno raziskovalne
dejavnosti v okviru javne službe, ter nabavi neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za
izvajanje dejavnosti.
8.7.4.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev in obveznosti, ki so do konca leta zapadle v
plačilo

V bilanci stanja izkazujemo skupno 126.233 tisoč SIT odprtih terjatev do kupcev, ki se v glavnem
nanašajo na šolnine za izredni dodiplomski in podiplomski študij. Pri oblikovanju popravkov vrednosti
terjatev upoštevamo izkušnje iz preteklih obračunskih obdobij in pričakovanja.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev upoštevajoč likvidnostne možnosti poravnavamo sproti
oziroma ob zapadlosti. Kot izjemo smo predhodno že izpostavili odprte obveznosti do dobaviteljev, ki
se nanašajo na investicijo v objekt Armerija Foresterija, kjer na dan 31.12. beležimo že 605.319 tisoč
SIT zapadlih obveznosti, ki jih ne moremo poravnati. Prejete namenske proračunske investicijske
prihodke smo v celoti porabili, za najetje kredita na podlagi državnega poroštva, na katerega smo v
letu 2006 že računali, pa še nismo pridobili vseh ustreznih soglasij. Dodatno izkazujemo tudi zapadle
obveznosti iz naslova investicijskega vzdrževanja v okviru UP PEF v višini 7.068 tisoč SIT.
8.7.5.

Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna in neopredmetena osnovna sredstva

V okviru pasive bilance stanja izkazujemo bilančno postavko sklad premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena
osnovna sredstva. Postavko tvori knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, povečana za znesek sredstev neporabljene obračunane
amortizacije ter znesek namenskih denarnih sredstev, ki smo jih prejeli za njihovo pridobitev.
Nabavo osnovnih sredstev financiramo v glavnem iz sredstev proračuna RS, manjši del iz sredstev
prejetih v okviru evropskih projektov.
Osnovna sredstva financiramo tudi iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki.
8.7.6.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva nalagamo v depozite ali nakup vrednostnih papirjev, da bi z njihovimi donosi
povečali finančne prihodke. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev upoštevamo načelo varnosti,
likvidnosti in donosnosti. Največkrat prosta denarna sredstva nalagamo v depozite na odpoklic, višje
vrednosti prostih denarnih sredstev pa deponiramo za krajši rok pri zakladnici Ministrstva za finance
oziroma jih namenimo nakupu zakladnih menic.
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8.7.7.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
STALNA SREDSTVA

31.12.2006

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna
sredstva
Dolgoročne kapitalske naložbe
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja

31.12.2005

SIT
Indeks
06/05
203
177

159.818
4.227.718

78.629
2.383.561

554.869

383.086

145

8.526
0
0

4.800
0
0

178

Največja vrednostna sprememba stalnih sredstev je vidna pri postavki nepremičnine, ki jih v pretežni
višini izkazujemo kot nepremičnine v pridobivanju. V glavnem se vrednost nanaša na investicije, ki so
v teku za pridobitev prostorov za univerzo in njene članice. Povečanje stalnih sredstev beležimo tudi iz
naslova dolgoročnih finančnih naložb, ki so v primerjavi z lanskim letom višje za pripadajoči delež
čistega dobička odvisnega podjetja.
8.7.8.

Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo
za opravljanje dejavnosti

Redni odpis opredmetenih osnovnih sredstev opravljamo na podlagi stopenj, ki so določene v
»Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstvih.«
Opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, vendar jih kljub temu še vedno
uporabljamo za izvajanje dejavnosti, se nanašajo predvsem na računalniško opremo, šolsko pohištvo
in pohištvo v študentskem domu, učila in laboratorijsko opremo.
8.7.9 Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence
Kot smo že pojasnili se postavka, ki jo izkazujemo na kontih izvenbilančne evidence nanaša na
pridobljeno bančno garancijo za zavarovanje plačila odmerjene akontacije komunalnega prispevka v
zvezi z investicijskim projektom Armerije Foresterije za potrebe rektorata UP in UP Fakultete za
humanistične študije.
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9 RAČUNOVODSKI IZKAZI
V prilogi.
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10 PRILOGE
10.1 Seznam prireditev Ameriškega kotička Koper

Datum

Kraj

Prireditev

6. feb.

Pretorska palača
Koper

Odprtje AK

6. feb.

AK

21. feb.

Gledališče Koper

Predavanje:
Amerika: Med
ideali in
resničnostjo
Okrogla miza:
Islam in
zahodni svet

Sodelujoči

VIP gosti

Veleposlanik ZDA
Thomas Robertson,
rektorica UP dr. Lucija
Čok,
zunanji minister dr.
Dimitrij Rupel,
koprski podžupan Jani
Bačič,
predsednik uprave
Emone Obala Aleš
Škraba
Dr Aleš Debeljak, UL
FDV

Stephen Schwartz,
Center za islamski
pluralizem, Washington
dr Anja Zalta, UP ZRS
mag. Primož Šterbenc
mag. Admir Baltić,
Bošnjaška kulturna
zveza
dr. Anton Gosar, UP
FHŠ

203

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

Število
obiskovalcev

Dekani in direktorji
članic UP
Predstavniki lokalne
skupnosti

Antoniette Robertson
Robert Post
Philip Beekman
Colleen Hyland
Lojzka Iskra
Breda Popovič

70

Rektorica UP, dr.
Lucija Čok

Robert Post
Philip Beekman

45

Rektorica UP dr.
Lucija Čok,
namestnica
veleposlanika ZDA
Maryruth Coleman,
veleposlanik BiH
Izmir Talić,
veleposlanik Švice
Paul Koller,
veleposlanik
Romunije Victor

Namestnica veleposlanika
Mayruth Coleman,
dr. Michael Carpenter
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Datum

Kraj

Prireditev

Sodelujoči

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

VIP gosti

Število
obiskovalcev

Chiujdea,
veleposlanik
Madžarske dr. József
Czukor,
drugi sekretar
nemškega
veleposlaništva,
častni konzul Turčije
Vitomir Mavrič
10. marec

AK

Srečanje z
violinistko Nurit
Pacht

14. marec

AK

29. marec

AK

31. marec

AK

Večer ameriške
poezije s
pesnikom
Sydneyjem
Leajem
Literarni večer
z dr. Susan
Smith Nash
Predavanje in
video
predstavitev:
Vpogled v
zgodovino
improvizacijske
ga plesa

10. april

AK

Življenje in
študij v ZDA

Nurit Pacht
moderatorka Amanda
Vidic, Glasbena šola
Piran
Vodja AK – prevajalka
Sydney Lea,
Leajev prevajalec
Marjan Strojan,
urednik Zdravko Duša,
vodja AK – prevajalka
Susan Smith Nash,
moderator Evald Flisar,
vodja AK – prevajalka
Lisa Nelson

Philip Beekman,
predstavnik
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/

/

35 (študenti UP
PEF, Srednje
glasbene šole
Koper)

Rektorica UP, dr.
Lucija Čok

/

40

/

Philip Beekman

25

Vivian Walker,
direktorica Office of
Press and Public
DiplomAKy in the
State Department’s
Bureau of European
and Eurasian Affairs
Rektorica UP dr.
Lucija Čok
/

Robert Post

20

/

40 (Srednja
ekonomska šola
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Datum

Kraj

20. april

AK

25. april

AK

4. maj

AK

22. maj

AK

Prireditev

Lov na zaklad
(v okviru
Slovenskih
dnevov knjige)
– predstavitev
geografije,
zgodovine,
kulture in jezika
ZDA
Predavanje
Kako v Ameriki
prodati vojno
Predstavitev
knjige
Preučevanje
turizma:
Antropološki in
sociološki
začetki
Predavanje in
video
predstavitev:
Misliti
animacijo:
Misel, gibanje
in utelesitev v
eksperimentaln
em animiranem
filmu

Sodelujoči

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

VIP gosti

Veleposlaništva ZDA
Vodja AK

Število
obiskovalcev
Koper)
36 – učenci
koprske osnovne
šole (3. razred)

/

/

Dr. Eugene Secunda,
Fulbrightov profesor

/

/

25

Dr. Dennison Nash
(avtor), zaslužni
profesor na University
of Connecticut
Dr. Anton Gosar, UP
(moderator)

Dekanja UP FHŠ dr.
Vesna Mikolič

/

35

Dr. Tyrus Miller, dekan
Cowell College,
University of California

/

/

25 (podiplomski
študenti UP
FHŠ)
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Datum

Kraj

24. maj

AK

24. maj

AK

29. maj

AK

14. junij

AK

15. junij

AK

3.-17. oktober

Pritličje Pretorske

Prireditev

Kako preživeti
na ameriški
univerzi –
predavanje in
diskusija ob
obisku skupine
študentov
geografije z
Ball State
University
Vse najboljše,
Bob! – koncertrecital ob 65.
rojstnem dnevu
Boba Dylana
Stranpoti
ameriškega
neodvisnega
filma – pogovor
z ameriškima
režiserjema
Predavanje:
Literatura Toni
Morrison in
Augusta
Wilsona
Prevajati Istro –
literarni večer z
ameriškim
prevajalcem
Tomizze in
Matvejevića
Route 66 –

Sodelujoči

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

VIP gosti

Število
obiskovalcev

Dr. Michael Hawkins,
Dr. Jerzy Jemiolo,
študenti z Ball State
University

Rektorica UP dr.
Lucija Čok

/

35

Matej Krajnc, slovenski
prevajalec Boba Dylana
Andraž Gombač

/

/

35

Bill Daniel
William E. Jones

/

/

/

Mark Madigan

/

/

30 (dijaki
Gimnazije Koper)

Dr. Russell Valentino,
University of Iowa
vodja AK –
moderatorka in
prevajalka

/

/

15

Borut Krajnc

Rektorica UP, dr.

Robert Post

840
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Datum

Kraj

Prireditev

Sodelujoči

VIP gosti

palače

fotografska
razstava Boruta
Krajnca

Slavnostna govornika
rektorica UP in am.
kulturni ataše

4. oktober

AK

Življenje in
študij v ZDA –
2 predavanji

Albert Kraaimoore,
ambasada ZDA
Jefferson Pilarski,
marinec

12. oktober

AK

Marcel Štefančič Jr,
avtor knjige
Vodja AK moderatorka

17. oktober

AK

24. oktober

AK

26. oktober

AK

7. december

ŠOUP

Marcel
Štefančič Jr.:
pogovor z
avtorjem knjige
Route 66
Moj glasbeni
jezik –
predavnje am.
skladatelja in
Pulitzerjevega
nagrajenca
Stevena
Stuckyja
Večer poezije s
Tomažem
Šalamunom
Titova
Jugoslavija in
ZDA –
predavanje dr.
Jožeta Pirjevca
Študij v ZDA –

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

Lucija Čok
Robert Post, am. kult.
ataše
Dr. Jurij Bizjak,
pomožni škof
Borut Šuklje, nekdanji
notranji minister

(40 na odprtju)

Albert Kraaimoore
Jefferson Pilarski

Rektorica UP, dr.
Lucija Čok

Steven Stucky

Število
obiskovalcev

90 (2 skupini
dijakov: koprska
tehnična
gimnazija + it.
gimnazija)
40

25
(koprska srednja
glasbena šola)

Tomaž Šalamun
Vodja AK –
moderatorka
Dr. Jože Pirjevec

Rektorica UP, dr.
Lucija Čok

35

30
(koprska
gimnazija)

Vodja AK

7
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Datum

Kraj

Prireditev

predavanje in
pogovot (del
ŠOUP-ovega
Mednarodnega
vrtiljaka)
Ameriški
študentski
večer +
razglasitev
najboljšega
plakata za AK
Amerški film v
5o. in 60. letih

Sodelujoči

VIP gosti

Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

Število
obiskovalcev

dr. Ted Prodan,
nekdanji študent na
Univerzi v Cinncinatiju
in Carnegie Mellon

5. december

Avditorij Portorož

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski
različni izvajalci
zabavnega programa

Rektorica UP, dr.
Lucija Čok
dr Marija Ovsenik,
dekanja Turistice
Albert Kraaimoore,
am. kulturni ataše

Albert Kraaimoore

7. december

AK

8. december

AK

Nashville in
razvoj country
glasbe

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski

12. december

AK

»Black &
White«
Amerika

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski

50

13. december

AK

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski

20

14. december

AK

Amerika skozi
oči svetovnega
popotnika
Iztoka Bončine
Trženje, mediji
in
komuniciranje –
pogovor z dr.
Danielom
Marcusom,
Fulbrightovim

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski

Študenti UP Turistice
pod mentorstvo dr.
Tadeje Jere Lazanski
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150

50

Robert Post

Albert Kraaimoore

50

15
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Datum

Kraj

Prireditev

Sodelujoči

VIP gosti

profesorjem
SKUPAJ: 30 PRIREDITEV – 2013 OBISKOVALCEV
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Predstavniki Veleposlaništva
ZDA

Število
obiskovalcev
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10.2 Pregled dogodkov s področja protokola in stikov z javnostmi

Dogodek
Predstavitev in slovesni podpis
dogovora o medsebojnem
sodelovanju pri izvajanju projekta
Študentski paket, 27.1.2006
Otvoritev ameriškega kotička,
6.2.2006
Odprta obzorja, izšel je novi vodnik po
študijskih programih 2006/07,
8.2.2006
Obisk ARRS, dr. Franci Demšar,
28.2.2006
Univerzitetni inkubator Primorske,
otvoritev
10.3.2006
UP in ZVKDS, OE Piran, Javno
predavanje: proces prenove ArmerijeForesterije/ TEDEN UP,
13.3.2006
UP in UP Turistica, Postavitev
temeljnega kamna za izgradnjo nove
šole UP Turistice/ TEDEN UP,
14.3.2006
Seja sveta zaupnikov UP/ TEDEN
UP, 15.3.2006
UP IN UP FHŠ, Slovesna promocija
prvega doktorja znanosti/ TEDEN UP,
17.3.2006
Slavnostna akademija senata UP s

Opis
predstavitev ugodnejših pogojev pridobivanja bančnih kreditov
za študij, nakup literature in računalniške opreme

posredovanje informacij o ZDA s poudarkom na študijskih
programih
skupna predstavitev vseh študijskih, raziskovalnih in drugih
programov članic UP
seznanitev javnosti projekta nove fakultete FAMNIT, novih
programov Turistice in razvojnih in raziskovalnih projektov članic
UP
predstavitev inkubacijske pisarne in partnerstva akademskega
sveta in gospodarstva
predstavitev procesa prenove stavb v mestnem jedru za
prostore FHŠ in rektorata UP

predstavitev prednosti dolgoročne prostorske rešitve UP
Turistica

poročanje o sodelovanju UP z okoljem v letu 2005 in informacija
o ustanovitvi Konzorcija za tehnično izobraževanje in o projektu
Primorski um
podelitev doktorata prvemu doktorja. znanosti UP, dr. Aleš
Smrekar
pregled dosežkov UP v letu 2005, podelitev naslovov častnih
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Dogodek
podelitvijo priznanj UP, 17.3. 2006
Rotary Klub Portorož in UP, večer z
dr. Čokovo na temo Izzivi razvoja
visokega šolstva na Primorskem,
5.4.2006
KD Peter Martinc in UP, Tiskovna
konferenca z dr. Čokovo dobitnico
najvišjega fr. drž. Odlikovanja Legije
časti, 13.4.2006
Otvoritev univerzitetnega
vinograda,12.4.2006
Podpis sporazuma o ustanovitvi
Konzorcija "Visokošolsko
izobraževanje na področju
naravoslovja….", 22.5.2006
Pogovor in delavnica nacionalnega
centra za design, 29. 5. 2006
Obisk: dr. Andrej Horvat, državni
sekretar, Služba Vlade RS za razvoj,
9.6.2006
Podelitev priznanja G. Busquinu,
22.6.2006
Slovesen podpis pisma o nameri za
gradnjo nadomestnega objekta za
potrebe UP PEF, 12.7.2006
Mednarodni kongres estetikov, 18.21.9.2006
Obisk študentov slovenskega rodu iz
tujine, 28.9.2006
Izdaja predstavitvene publikacije in
zgoščenke , 29. 9. 2006
Slovesen podpis dogovora o
sodelovanju med UP in IJS,

Opis
doktorjev UP in drugih priznanj
seznanitev članov Rotary kluba in gospodarstvenikov z
dejavnostjo UP

informiranje javnosti o odlikovanju rektorice, dr. Lucije Čok z
najvišjim francoskim državnim odlikovanjem

promocija aktivnosti UP na vinogradniškem področju v Slovenski
Istri
krepitev sodelovanja UP s primorskim gospodarstvom na
področju naravoslovnega izobraževanja in raziskovalne
dejavnosti.
predstavitev zamisli o nacionalni mreži za »Design school«
tematsko srečanje o projektu sodelovanja akademske sfere in
gospodarstva na Primorskem
podelitev odlikovanja reda za zasluge predsednika RS
nekdanjemu evropskemu komisarju za znanost na pobudo
rektorice UP
začetek postopka prenosa stavbnega zemljišča mestne občine
Koper na UP
promocija UP, ki je bila soorganizator tretjega kongresa
predstavitev UP in članic ter študentske organizacije
celovita predstavitev UP in njenih članic v slovenskem in
angleškem jeziku, s povzetkom v Italijanščini
opredelitev področij in izvajanja skupnih programov in projektov
ter mobilnosti zaposlenih
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Dogodek
6.10.2006
Novinarska konferenca ob začetku
študijskega leta 2006/07,
6.10.2006
Slovesen podpis pisma o namer za
gradnjo študentskih domov med UP in
MOK, 13.10.2006
Slovesen podpis sporazuma med UP
in Univerzo na Reki, 17 10.2006
Novinarska konferenca: Vpliv
simultane breztežnosti na človeški
organizem ali BED REST, Valdoltra
2006, 18.10.2006
Otvoritev prostorov Univerzitetne
inkubacijske pisarne, 20. 10. 2006
Rektoričin zajtrk, 25.10.2006
Rektoričin dan, 25.10.2006
Novinarska konferenca, seja SZ UP,
skupščina Konzorcija, 6.11.2006
Novinarska konferenca in otvoritev
novih prostorov CJMK UP,
22.11.2006
Slovesen podpis sporazuma o
akademskem sodelovanju med UP in
Univerzo Kun Shan, Tajska,
23.11.2006
Koncert godalnega orkestra Glasbene
šole Lj- Vič in Zbora Collegium
Musicus – Beograd, 27.11.2006
BED REST 2006 - 2007, Valdoltra,
12.12.2006

Opis
predstavitev novosti s področja izobraževanja, vpisnih podatkov,
izvajanja naložb in dogovora o sodelovanju z IJS
seznanitev javnosti z rezervacijo stavbnega zemljišča za
načrtovano gradnjo študentskih domov v MOK
sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in
znanstveno raziskovalnega dela
predstavitev rezultatov raziskovalnega projekta UP in UP ZRS –
inštituta za kineziološke raziskave

otvoritev osrednje inkubacijske pisarne in predstavitev
dejavnosti UIP v Kopru
protokolarni sestanek rektorice z dekani in direktorji članic UP
nagovor in seznanitev študentov z aktivnostmi UP
predstavitev predloga sodelovanja UP z gospodarstvom za
obdobje 2006-08, poročilo za preteklo obdobje
seznanitev javnosti z dejavnostjo CJMK in z rešitvijo prostorske
problematike centra
podpis sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja,
raziskovanja, razvoja študijskih programov in izmenjave
študentov
kulturna izmenjava

predstavitev kineziološkega laboratorija v ortopedski bolnišnici
Valdoltra
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10.3 Seznam okrajšav
-

UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP TURISTICA: TURISTICA, VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOKOVI KOPER
RIC UP: RAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
AK UP: AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
KŠZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KŠTZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KZRD UP: KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
KMMS UP: KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KIN UP: KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KSSK UP: KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI
IZOBRAŽEVALNEGA, RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KOST UP: STATUTARNA KOMISIJA UP
KP UP: KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
MVZT: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MF: MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MZZ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
6. OP: 6. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
7. OP: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
LPD: LETNI PROGRAM DELA
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERA MORE: EUROPEAN RESEARCH AREA – MOBILITY RESEARCHERS – EVROPSKI
PROGRAM MOBILNOSTI ZA RAZISKOVALCE
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