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1. POROČILO REKTORJA
UP je v letu 2011 realizirala večino načrtovanih aktivnosti na vseh področjih delovanja univerze. Preteklo
leto je bilo zaznamovano tudi z volitvami novega rektorja UP in oblikovanjem novega vodstva UP.
Na področju izobraževalne dejavnosti je bila v letu 2011 uspešno realizirana večina zastavljenih
kratkoročnih ciljev.
Maja 2011 je bila sprejeta Strategija izobraževanja UP 2011 – 2015, katere namen je spodbujati in nadalje
krepiti raznovrstnost, internacionalizacijo, kakovost in socialno razsežnost študijskih programov UP,
obenem pa podpirati razvoj kulture medsebojnega sodelovanja in povezovanja med članicami UP in
okoljem.
Skladno s spremembami Odloka o ustanovitvi UP je bila v letu 2011 UP Visoka šola za zdravstvo
preoblikovana v UP Fakulteto za vede o zdravju. Ustanovljeni sta bili dve novi članici: Univerzitetna
knjižnica in Fakulteta za grajeno okolje, kot pridružena članica pa se je univerzi priključila Visoka šola za
dizajn iz Ljubljane. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podelil akreditacijo novi
članici UP Fakulteti za ergonomske in kineziološke študije, ki je v tem času že v postopku vključitve v Odlok
o ustanoviti UP.,
V študijskem letu 2010/2011 je bilo na Univerzo na Primorskem skupaj vpisanih 6.566 študentov. Po
pričakovanjih se je v tekočem študijskem letu 2011/2012 število vseh študentov na univerzi nekoliko
zmanjšalo, povečalo pa se je število študentov podiplomskih študijskih programov. Med slednjimi beležimo
večji vpis na doktorske študijske programe, saj se je število doktorskih študentov s 164 v študijskem letu
2010/2011 povečalo na 216 v študijskem letu 2011/2012.
V preteklem letu smo v dodiplomske študijske programe 1. stopnje sprejeli 42 kandidatov – Slovencev brez
slovenskega državljanstva in tujcev iz držav, ki niso članice EU. V študijskem letu 2011/2012 je tako na
naše študijske programe na vseh treh stopnjah skupaj vpisanih 117 tujcev.
V letu 2011 je bilo načrtovanih 32 novih študijskih programov (11 študijskih programov 1. stopnje, 15
študijskih programov 2. stopnje in 6 doktorskih programov 3. stopnje), na organih univerze je bilo
obravnavanih skupno 19 vlog novih študijskih programov. Akreditacijo smo pridobili za 12 študijskih
programov, od tega 8 magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter 4 doktorske študijske programe 3.
stopnje. V primerjavi s preteklim študijskim letom se je tako povečala ponudba razpisanih magistrskih
študijskih programov 2. stopnje in doktorskih programov 3. stopnje. Univerza je v študijskem letu
2011/2012 za vpis v 1. letnik razpisala 28 študijskih programov 1. stopnje, 24 magistrskih študijskih
programov 2. stopnje in 11 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Na univerzi se izvajata tudi dva
interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje, ki so ju skupaj oblikovale članice UP, in sicer Dediščinski
turizem (katerem sodelujejo UP FTŠ Turistica, UP FHŠ ter UP ZRS) ter Upravljanje trajnostnega razvoja
(katerem sodelujejo UP FM, UP FHŠ, UP FVZ ter UP ZRS). Slednji se v študijskem letu 2011/2012 izvaja
prvič.
UP aktivno deluje tudi v smeri spodbujanja študentov k razmišljanju o pravočasnem načrtovanju lastne
poklicne poti oziroma kariere, s čimer bodo diplomanti UP po končanem študiju bolj konkurenčni na trgu
dela in zato tudi lažje zaposljivi. V lanskem letu smo v okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela priredili 50 dogodkov, gostili več kot 40 predstavnikov iz gospodarstva ter vključili
v aktivnosti projekta več kot 1200 udeležencev. Univerza se povezuje z gospodarstvom tudi preko
Štipendijskega sklada UP, v okviru katerega je v študijskem letu 2010/11 33 najboljših študentov prejelo
štipendije.
V letu 2011 je bila uspešno realizirana tudi večina zastavljenih ciljev UP in članic UP na znanstvenoraziskovalnem področju. UP je uspešno izvajala raziskovalne programe v novem programskem obdobju
2009-2015, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Od skupno 68 prijavljenih projektov na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 razpis v 2010 je bilo potrjenih 19 matičnih projektov, kar pomeni v primerjavi z letom 2010, ko je bilo
sprejetih le 8 projektov, večjo uspešnost. Članice so pridobile še 9 projektov kot sodelujoče organizacije. V
letu 2011 je bil objavljen samo en razpis v okviru Ciljnih raziskovalnih programov, na katerem je bil
pridobljen en projekt.
V začetku leta 2011 je bil prvič uspešno izveden razpis Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega
študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2010 za sofinanciranje doktorskega študija. Od 74. prejetih prijav se je v shemo za sofinanciranje vključilo
37. doktorskih študentov generacije 2010. Decembra 2011 je bil izveden drugi tovrstni razpis za generacijo
2011, ki se je zaključil v januarju 2012.
UP namenja posebno pozornost pomlajevanju kadra, tako se je v letu 2011 usposabljalo 54 mladih
raziskovalcev, od tega 13 novih. Na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim
raziskovalcem za leto 2012 so članice pridobile 11 mentorjev, ki bodo v letu 2012 usposabljali mlade
raziskovalce. Zastavljeni cilj je bil tako presežen.
Poleg navedenih nacionalnih projektov je UP v letu 2011 skupno izvajala še 51 projektov z gospodarstvom
in drugimi uporabniki znanja. Raziskovalci UP so aktivni tudi pri prijavah na razpise 7. okvirnega programa
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EU (7. OP). V letu 2011 je bilo prijavljenih 13 projektov 7. OP, od tega jih UP trenutno izvaja 5, ostale
prijave so še v fazi evalvacije. V letu 2011 je UP izvajala skupno 57 drugih mednarodnih projektov, in sicer
projektov strukturnih skladov EU, programov teritorialnega sodelovanja, ERA.net, Vseživljenjskega učenja
(VŽU/LLP), programov v okviru generalnih direktoratov EU (EU Public Health Agency, DG Civil Justice) in
drugih mednarodnih programov oziroma razpisov (npr. ERC Grants, EC Culture Programme 2007–2013,
Central European Programme, Malopska Regional Operational Programme 2007–2013).
Z namenom spodbujanja doseganja kriterijev znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP je bil
izpeljan javni razpis za predlaganje kandidatov za nagrade za raziskovalne in razvojne dosežke UP.
UP se je z oblikovanjem strategije v skladu z načeli Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri
zaposlovanju raziskovalcev za obdobje 2010–2014, ki jo je potrdil Senat UP, aktivno vključila v strateške
procese EU. S tem se je kot druga slovenska univerza (ob Univerzi v Mariboru) pridružila številnim
evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo raziskovalno delo.
Na področju mednarodnega sodelovanja lahko delovanje UP v letu 2011 ocenimo kot uspešno. Ustanovljen
je bil Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP), katerega delovanje bo potrebno v letu 2012
natančneje opredeliti oziroma prilagoditi dejanskim kadrovskim in finančnim zmožnostim. To velja tudi za
aktivnosti, ki jih predvideva Program internacionalizacije 2010-2013. UP je sicer prva slovenska univerza, ki
je sprejela strategijo mednarodnega sodelovanja v obliki Programa internacionalizacije, ki smo ga
predstavili na posvetu o visokem šolstvu v organizaciji MVZT.
UP je bila tudi v letu 2011 zelo uspešna pri navezovanju novih stikov s sorodnimi institucijami. V prihodnje
bo potrebno razviti sistem, ki bo prispeval k učinkovitosti novih partnerstev oziroma sklenjenih sporazumov
o sodelovanju (programi sodelovanja). Od ustanovitve je UP sklenila sporazume o sodelovanju s 46 tujimi
univerzami, izmed katerih je 1 univerza iz Avstrije, 5 iz BiH, 1 iz Čile, 1 iz Finske, 5 iz Hrvaške, 1 iz Indije,
10 iz Italije, 1 iz Izraela, 1 iz Kosova, 2 iz Mehike, 2 iz Poljske, 6 iz Srbije, 4 iz Tajvana, 4 iz ZDA, ter 2
multilateralna sporazuma. Od tega je bilo v letu 2011 sklenjenih 5 novih sporazumov s tujimi univerzami, 3
pa so bili podaljšani.
Na področju mobilnosti smo v letu 2011 dosegli in presegli zastavljeni cilj povišanja mobilnosti glede števila
incoming in outgoing študentov, še zlasti v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus, ter glede števila
incoming profesorjev in števila outgoing raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. V prihodnosti bo potrebno
bolj spodbuditi profesorje za udeležbo na izmenjavi v tujini ter si prizadevati za večje število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih sodelavcev na UP. Poleg tega si je potrebno prizadevati za vključitev v druge
programe mobilnosti, saj je UP trenutno vključena le v programa mobilnosti VŽU-Erasmus in CEEPUS ter v
program VŽU-Leonardo da Vinci (LdV) za omogočanje mobilnosti diplomantov UP v tujini (v ta program je
vključena le UP FTŠ Turistica, zato je v prihodnje smiselno vanj vključiti tudi druge članice UP).
Povišanje incoming mobilnosti je tesno povezano z vprašanjem namestitvenih kapacitet, ki jih je na UP še
vedno premalo. Zato je povečanje namestitvenih kapacitet prioriteta za nadaljnji razvoj UP.
Na področju sodelovanja oziroma mobilnosti med slovenskimi univerzami je bil v letu 2011 podpisan nov
sporazum o programu nacionalne mobilnosti, v katerega se je, poleg UP, Univerze v Ljubljani in Univerze v
Mariboru, vključila tudi Univerza v Novi Gorici. V prihodnje bo potrebno to obliko mobilnosti bolj promovirati,
saj se je v preteklih letih v program nacionalne mobilnosti vključilo manjše število študentov.
Kljub stečaju podjetja GPG, d.d., ki je z deli na gradbišču prekinil konec meseca februarja 2011, je UP
nadaljevala z investicijskimi aktivnostmi na objektu A v Univerzitetnem kampusu Livade. Prav tako, se je na
omenjenem kampusu nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije za objekt študentskih domov in objekt
B. Po uspešno izvedenem arhitekturnem natečaju v Univerzitetnem kampusu Sonce v Kopru se je v letu
2011 izdelala projektna dokumentacija in pridobilo vsa soglasja.
Univerza je edina visokošolska javna institucija in hkrati prva slovenska univerza, ki se je v letu 2011
prijavila na natečaj za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO). To je najvišje državno priznanje v
okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost temelji na svetovno uveljavljenem modelu kakovosti EFQM in je hkrati eno
izmed orodij Vlade RS, s katerimi spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, kot tudi nudi
javnim inštitucijam možnosti kakovostnejšega poslovanja. Posebna ocenjevalna skupina je na podlagi
vloge, dokumentacije in obiska, ocenila poslovanje UP kot uspešno in uvrstila našo univerzo v ožji izbor
kandidatov za priznanje (finalist) v letu 2011, za kar je UP prejela posebno diplomo PRSPO 2011.
Univerza je v letu 2011 izvajala varčevalne ukrepe v skladu s sklepi Vlade RS in Upravnega odbora UP.
Varčevalni program se izvaja na ravni celotne univerze preko izvedbe skupnih javnih naročil, optimizacije
delovnih procesov in zmanjševanja fiksnih stroškov za vse članice in rektorat.

Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP
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2. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
2.1. POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo Univerze na Primorskem (UP) je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega
in srednjeevropskega sveta, v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu
družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

2. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

2.1. POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

4

2.2 VIZIJA IN VREDNOTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je:
- povečati ponudbo študijskih programov izvedenih na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim
povečanjem vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;
- povečati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven;
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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3. PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
3.1 ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je dne 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil 7.
2. 2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03. Z vpisom v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru
je UP dne 17. 3. 2003 pridobila pravno subjektiviteto in postala pravni subjekt. Članice UP, z izjemo
Študentskih domov (UP ŠD) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
(UP FAMNIT), so bile v sodni register vpisane 22. 4. 2003. Slednji sta bili v sodni register vpisani 3. 1.
2006 (UP ŠD) in 25. 7. 2007 (UP FAMNIT).
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 85/2011 je bil 25. 10. 2011 objavljen Odlok o spremembah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-E; odlok) v katerem sta dodani novi članici
Univerze na Primorskem, in sicer Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO) in Univerzitetna knjižnica (UP
UK). Skladno s 6. in 8. členom odloka se morajo v treh mesecih po uveljavitvi statuta oblikovati organi
članice UP FGO in UP UK.
Dne 28. 11. 2011 so bile v Uradnem listu Republike Slovenije št. 96/11 objavljene Spremembe in
dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem s katerimi se je uskladilo spremembe v Odloku o
spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem ter določilo organe UP UK. Organi novih
članic se morajo tako oblikovati najkasneje do 28. 2. 2012, nato pa bo tudi predlagan vpis njihovih
zastopnikov v sodni register.
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 in 85/11)
in Statut UP (Ur.l. RS, št. 124/08-UPB1 in 96/2011) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti
UP. Določila teh temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost
izvajanja študijskega procesa, integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov,
racionalnost organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti
izobraževanja in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati
dejstvo, da je univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner
univerzitetnega prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA) in širšega mednarodnega
prostora.
Statut UP omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih podrobneje uredijo z
internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje temeljnih in drugih
dejavnosti.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP
nimajo svoje pravne subjektivitet, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru
nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstveno-raziskovalnega programa, za
katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa članice UP nastopajo v pravnem prometu pri
izvajanju dejavnosti v skladu z Statutom UP. Članice opravljajo te dejavnosti tako, da ne ovirajo
izvajanja javne službe 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 članice.
Organigram univerze je prikazana v poglavju 13.3 Organigram Univerze na Primorskem.
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3.1.1 Organi univerze in njihova delovna telesa
Organi UP so skladno s Statutom UP rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Tabela 1: Organi Univerze na Primorskem
Organi UP
prof. dr. Dragan Marušič (do 21.11.2011 prof. dr. Rado Bohinc)

Rektor UP
1

Senat UP

mandatno obdobje od 21.9.2011 do 21.9.2015
predsednik: prof. dr. Dragan Marušič (od 22.11.2011) (do 21.11.2011 prof. dr. Rado Bohinc)
člani Senata UP: prof. dr. Dragan Marušič (od 22.11.2011) (do 21.11.2011 prof. dr. Rado Bohinc);
prof. dr. Roberto Biloslavo (UP FM), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP PEF), doc. dr. Aleksandra
Brezovec (UP FTŠ- Turistica), dr. Andrej Brodnik, znanstveni svetnik (UP IAM), prof. dr. Mara Cotič
(UP PEF), prof. dr. Lucija Čok (UP FHŠ), dr. Darko Darovec, znanstveni svetnik (UP ZRS), Seit
Demiri (SŠ UP), izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek (UP FAMNIT), Anis Dulić (SŠ UP), dr. Gašper
Jaklič, znanstveni sodelavec (UP IAM), izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP FTŠ - Turistica), Olga
Kaliada (ŠS UP), Aleš Krošl (ŠS UP), Zlatan Ljubijankić (ŠS UP), - (UP FAMNIT)2 , izr. prof. dr. Vida
Medved Udovič (UP PEF), izr. prof. dr. Vesna Mikolič (UP FHŠ), izr. prof. dr. Helena Nemec Rudež
(UP FTŠ - Turistica), dr. Rado Pišot, znanstveni svetnik (UP ZRS), izr. prof. dr. Nadja Plazar (UP
FVZ), doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (UP FVZ), ddr. Mitja Guštin, znanstveni svetnik (UP ZRS), izr.
prof. dr. Lenart Škof (UP FHŠ), iz. prof. dr. Janez Šušteršič (UP FM), doc. dr. Andraž Teršek (UP
FAMNIT), izr. prof. dr. Anita Trnavčević (UP FM), Nejc Velikonja (ŠS UP), dr. Vito Vitrih, znanstveni
sodelavec (UP IAM), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP FVZ)

Upravni odbor UP3

predsednica: Vanda Rode, predstavnica ustanoviteljev
člani Upravnega odbora UP: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj (predstavnik univerze), namestnik
predsednice; Bruno Korelič (predstavnik ustanovitelja); prof. dr. Livio Jakomin (predstavnik
ustanovitelja); Vojko Čok (predstavnik delodajalcev); doc. dr. Gorazd Bajc (predstavnik univerze);
doc. dr. Marko Orel (predstavnik univerze); Tanja Marsič (predstavnica univerze); Aleksander Tošić
((predstavnik študentov) (od 13.12.2011)); (do 13.12.2011 Peter Flego (predstavnik študentov))

Študentski svet UP

predsednica: Olga Kaliada
člani Študentskega sveta UP: Olga Kaliada (UP FAMNIT), Aleksandar Tošić (UP FAMNIT), Seit
Demiri (UP FHŠ), Sabina Višček (UP PEF), Anastassia Kaliada (UP PEF), Nejc Velikonja (UP FTŠTURISTICA), Peter Flego (UP FTŠ - Turistica), Ken Cotič (UP FVZ), Aleš Krošl (UP FVZ), Anis Dulič
(UP FM), Zlatan Ljubljankič (UP FM)

4

Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata dne 22. 11. 2011.
5

Rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, je za štiriletno mandatno obdobje imenoval štiri (4) prorektorje ,
in sicer:
1

Sestava Senata UP v mandatnem obdobju od 19.9.2007 do 21.9.2011:
predsednik: prof. dr. Rado Bohinc,
člani Senata do 21.9.2011: prof. dr. Rado Bohinc; dr. Dunja Bandelj, znanstvena sodelavka (UP ZRS); prof. dr. Cene
Bavec (UP FM); doc. dr. Bogdana Borota (UP PEF); doc. dr. Aleksandra Brezovec (UP FTŠ – Turistica); dr. Andrej
Brodnik, znanstveni svetnik (UP PINT); izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF); izr. prof. dr. Maja Čemažar (UP VŠZI); dr. Darko
Darovec, znanstveni svetnik (UP ZRS); Seit Demiri (ŠS UP); Anis Dulič (ŠS UP); izr. prof. dr. Gordana Ivankovič (UP FTŠ
– Turistica); dr. Gašper Jaklič, znanstveni sodelavec (UP ZRS); doc. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP FTŠ – Turistica); Olga
Kaliada (ŠS UP); doc. dr. Branko Kavšek (UP FAMNIT); doc. dr. Borut Klabjan (UP FHŠ); Martin Krauser (ŠS UP); izr.
prof. dr. Bojan Kuzma (UP FAMNIT); prof. dr. Dušan Lesjak (UP FM9; prof. dr. Dragan Marušič (UP FAMNIT); izr. prof. dr.
Vesna Mikolič (UP FHŠ); prof. dr. Rado Pišot (UP PEF); izr. prof. dr. Nadja Plazar (UP VŠZI); izr. prof. dr. Lenart Škof (UP
FHŠ); dr. Andraž Teršek, znanstveni sodelavec (UP PINT); pred. Irena Trobec (UP VŠZI); Nejc Velikonja (ŠS UP); Miloš
Vesić (ŠS UP); dr. Ernest Ženko, znanstveni sodelavec (UP ZRS); prof. dr. Egon Žižmond (UP FM)
2
Predlog novega člana Senata UP FAMNIT bo posredovan predvidoma v mesecu februarju 2012.
-

3

Sestava Upravnega odbora UP (mandatno obdobje za predstavnike univerze od 22.6.2011 do 22.6.2015, mandatno obdobje
za predstavnike ustanovitelja od 23.4.2009 do 23.4.2013 in za predstavnika študentov do 16.5.2013):
predsednica: Vanda Rode, predstavnica ustanoviteljev (od 31.1.2011) (do 17.12.2010 viš pred. mag. Marjan Tkalčič
(predstavnik univerze)),
člani Upravnega odbora UP: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj (predstavnik univerze), namestnik predsednice (od 31.1.2011);
((do 17.12.2010 viš pred. mag. Marjan Tkalčič (predstavnik univerze)); Bruno Korelič (predstavnik ustanovitelja); prof. dr.
Livio Jakomin (predstavnik ustanovitelja); Vojko Čok (predstavnik delodajalcev); prof. ddr. Mitja Guštin (predstavnik
univerze); izr. prof. dr. Egon Pelikan (predstavnik univerze); Tanja Marsič (predstavnica univerze); Peter Flego (predstavnik
študentov) (od 12.5.2011); ((do 8.12.2010 Željko Urumović (predstavnik študentov)).
4
Prof. dr. Rado Bohinc je funkcijo rektorja opravljal od 21.11.2007 do 21.11.2011.
5
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prorektorica za študijske zadeve: izr. prof. dr. Nadja Plazar (imenovana dne 5.12.2011)
prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo: izr. prof. dr. Štefko Miklavič (imenovan dne
20.12.2012),
prorektorica za mednarodno sodelovanje: izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (imenovana dne
7.12.2011),
prorektor za ekonomiko in finance: izr. prof. dr. Rok Strašek (imenovana dne 2.12.2011).

V. d. glavnega tajnika UP je Ingrid Kocjančič, ki je bila imenovana dne 28.11.2011, in sicer za čas do
6
imenovanja glavnega tajnika UP.
Posvetovalna telesa rektorja so:
- kolegij rektorja,
- kolegij dekanov in direktorjev,
- Svet zaupnikov UP.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, glavni tajnik in člani kolegija za določeno področje.
Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji
raziskovalnih zavodov članic univerze.
Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela,
srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne
zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko
ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k
predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne
raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.
Svet zaupnikov predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot
tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z
gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.
Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge sodijo sprejemanje
študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela univerze
in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni akti),
sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, odločanje o statusu članic
univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje meril o
ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter
strokovnih področij članic. Senat univerze ima najmanj 21 članov. Za člane senata univerze so lahko
izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, ter študentje, ki imajo v
senatu najmanj eno petino članov. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi drugi
visokošolski učitelji. Rektor je član senata po položaju. Člani upravnega odbora univerze ne morejo biti
člani senata univerze. Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja dve
leti, iz vrst študentov pa dve leti.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP je imel do 22.11.2011 31 članov,
od navedenega datuma naprej pa 30 članov.
Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.

6

prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor za študijske zadeve (mandat od 12.12.2007 do 21.11.2011),
prof. dr. Rado Pišot, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo (mandat od 12.12.2007 do 21.11.2011),
izr. prof. dr. Aleksander Panjek, prorektor za mednarodno sodelovanje in evropske razvojne projekte (mandat od 1.10.2011
do 21.11.2011).
Od 26.11.2007 do 26.11.2011 je funkcijo glavnega tajnika opravljala ga. Astrid Prašnikar.
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Tabela 2: Komisije senata Univerze na Primorskem
Komisija Senata UP

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

izr. prof. dr. Maja Čemažar

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar (od 5.12.2011)
(do 21.11.2011 prof. dr. Roberto Biloslavo)
izr. prof. dr. Štefko Miklavič (od 20.12.2011)

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

(do 21.11.2011 prof. dr. Rado Pišot)
Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

izr.prof. dr. Ksenija Vodeb (od 11.10.2011)
(do 19.9.2011 doc. dr. Neva Čebron)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP (KMMS UP)

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (od
7.12.2011)
(od 15.6.2011 do 21.11.2011 izr. prof. dr.
Aleksander Panjek, do 15.6.2011 prof. dr.
Lucija Čok)

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

izr. prof. dr. Nadja Plazar (od 5.12.2011 po
pooblastilu rektorja; 30.1.2012 imenovana za
predsednico)
(do 21.11.2011 prof. dr. Roberto Biloslavo)
Tanja Marsič

Statutarna komisija UP (KOST UP)

(do 20.9.2011 doc. dr. Boris Zgrablić)
Komisija za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe Univerze na
Primorskem (KP UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar (od 5.12.2011)

Disciplinska komisija UP (DK UP)

/

(do 21.11.2011 prof. dr. Roberto Biloslavo)

(do 30.3.2011, viš. pred. mag. Robert Trunkl)
Komisija za tutorstvo (KT UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar (od 5.12.2011)
(do 21.11.2011 prof. dr. Roberto Biloslavo)

Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloča predvsem o gospodarskih zadevah in skrbi za
gospodarjenje univerze. Način delovanja Upravnega odbora UP podrobneje določa poslovnik. Upravni
odbor UP ima 9 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 4 predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost in 1. predstavnika
drugih delavcev UP, predstavnika študentov ter predstavnika delodajalcev. Mandat predstavnika
študentov traja dve leti, mandat ostalih članov pa štiri leta.
Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja Študentskega sveta UP
podrobneje določa poslovnik. Študentski svet UP sestavljajo študenti – predsedniki študentskih svetov
visokošolskih zavodov UP. Mandat članov traja dve leti. Sestava ŠS UP za študijsko leto 2011/12
šteje 12 članov.

3. PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM

3.1 ORGANIZIRANOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

9

3.1.2 Članice in pridružena članica ter odgovorne osebe članic
7

UP vključuje enajst (11) članic in eno (1) pridruženo članico, in sicer (članice navajamo po zaporedju
8
iz Statuta UP) :
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO)
2. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
3. Fakulteta za management (UP FM)
4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
5. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
6. Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica)
7. Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)
Raziskovalna zavoda
8. Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS)
9. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
Drugi zavod
10. Študentski domovi (UP ŠD)
11. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
Pridružena članica
9
12. Visoka šola za dizajn
Tabela 3: Odgovorne osebe članic Univerze na Primorskem
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekani

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za grajeno okolje
(UP FGO)

doc. dr. Boštjan Bugarič, v.d.
dekana

/

Vesna Hrvatin, v.d. tajnika

Fakulteta za humanistične
študije (UP FHŠ)

izr. prof. dr. Vesna Mikolič,
dekanja

izr. prof. dr. Lenart Škof,
prodekan za študijske
zadeve

Maja Bratuš Vidmar, tajnik

izr. prof. dr. Lenar Škof, v.d.
prodekana za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Borut Klabjan,
prodekan za študentske
zadeve
izr. prof. dr. Krištof Jacek
Kozak, prodekan za
mednarodno sodelovanje in
7

V postopku spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem je vpis nove članice Fakultete za
ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) in njenih študijskih področij: (42) vede o živi naravi, (72) zdravstvo, (81)
osebne storitve ter (86) varovanje. V.d. dekana je prof. dr. Rado Pišot (Imenovani je nastopil funkcijo z dnem 8.11.2011 za
obdobje do imenovanja dekana UP FENIKS).
8
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 85/2011 je bil 25.10.2011 objavljen Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (OdUUP-E; odlok), v katerem sta dodani novi članici Univerze na Primorskem, in sicer Fakulteta za
grajeno okolje (UP FGO) in Univerzitetna knjižnica (UP UK). Sprejete spremembe vključujejo tudi opustitev krajevnih imen v
imenih članic UP, preimenovanje UP Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (U PINT) v UP Inštitut
Andrej Marušič (UP IAM) ter preoblikovanje UP Visoke šole za zdravstvo Izola (UP VŠZI v UP Fakulteto za vede o zdravju (UP
FVZ).
9
26. januarja 2011 sta Univerza na Primorskem in Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali pogodbo o pridružitvi VŠD
k univerzi. Kandidatka je za pridruženo članstvo zaprosila v marcu 2009, v vmesnem času so bili izvedeni vsi potrebni postopki,
ki jih predvideva Statut UP, dne 16. 12. 2010 je k pridružitvi podal soglasje UO UP, dne 22. 12. 2010 pa Senat UP. VŠD je
visoka strokovna šola, ki izobražuje za poklic diplomirani dizajner oz. diplomirana dizajnerka. Sodobno oblikovan študijski
program nudi diplomantom možnost hitre integracije v svet industrije in preko prakse možnosti uveljavljanja in delovanja tako na
slovenskih kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke. Dodiplomski študijski program obsega tri smeri: Notranjo opremo,
Tekstilije in oblačila ter Vizualne komunikacije. V poglavju 12 je dodan povzetek LP pridružene članice Visoke šole za dizajn za
leto 2011.
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

razvoj
Fakulteta za management
(UP FM)

izr. prof. dr. Anita
Trnavčevič, dekanja

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal,
prodekan za izobraževanje študijski programi 1. in 2.
stopnje

Silvija Benčič, tajnik

izr. prof. dr. Andrej
Bertoncelj, prodekan za
izobraževanje - študijski
program 3. stopnje
izr. prof. dr. Mitja Ruzzier,
prodekan za znanstveno raziskovalno delo
doc. dr. Bojan Nastav,
prodekan za znanstveno raziskovalno delo študentov
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)

doc. dr. Klavdija Kutnar, v d.
dekanje (od 22.11.2011)
(do 22.11.2011 prof. dr.
Dragan Marušič, dekan)

Nataša Vraneš, tajnik

/
(do 1.11.2011doc. dr.
Branko Kavšek, prodekan za
študijske zadeve)
/
(od 24.1.2011 do 21.11.2011
doc. dr. Klavdija Kutnar ,
prodekanja za znanstvenoraziskovano delo)

Pedagoška fakulteta (UP
PEF)

prof. dr. Mara Cotič, dekanja

doc. dr. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve

Tanja Marsič, tajnik

izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
prodekan za znanstvenoraziskovalno in umetniško
delo ter kakovost in razvoj
izr. prof. dr. vida Medved Udovič, prodekanja za
študentske zadeve
doc. dr. Sonja Starc,
prodekanja za mednarodno
sodelovanje in založništvo
Fakulteta za turistične
študije – Turistica (UP FTŠ
Turistica)

doc. dr. Aleksandra
Brezovec, dekanja

izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič, prodekanja za
študijsko dejavnost
doc. dr. Ksenija Vodeb,
prodekanja za študentske
zadeve

Ingrid Orel, tajnik (od
1.12.2011)
(do 28.11.2011 Ingrid
Kocjančič, tajnik)

doc. dr. Gorazd Sedmak,
prodekan za raziskovalno
dejavnost
/
(do 7.12.2011 izr. prof. dr.
Tadeja Jere Lazanski,
prodekanja za mednarodne
odnose)
Fakulteta za vede o zdravju
(UP FVZ)

prof. dr. Andrej Cör, dekan
(od 5.12.2011)

(Visoka šola za zdravstvo
Izola se je dne 10.11.2011
preoblikovala v UP
Fakulteto za vede o
zdravlju).

(do 20.11.2011 izr. prof. dr.
Nadja Plazar, dekanja)
(od 21.11.2011 do 5.12.2011
izr. prof. dr. Nadja Plazar,
v.d. dekanje)

doc. dr. Tamara Poklar
Vatovec, prodekanja za
študentske zadeve (od
15.12.2011)

Nela Rajčič, tajnik

(do 20.10.2011 viš. pred.
mag. Vesna Čuk,
prodekanja za študijske in
študentske zadeve)
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

Prodekani
izr. prof. dr. Maja Čemažar,
prodekanja za raziskovalno
in razvojno delo (od
15.12.2011)
(do 20.10.2011 izr. prof. dr.
Maja Čemažar, prodekanja
za raziskovalno in razvojno
delo)

Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče (UP ZRS)

prof. dr. Darko Darovec,
direktor

prof. dr. Boris Kryštufek,
pomočnik direktorja za
raziskovalno infrastrukturo
izr. prof. dr. Mateja Sedmak,
pomočnica direktorja za
raziskovalno dejavnost

Mateja Krmelj, svetovalka
direktorja (od 13.10.2011)
(do 13.10.2011 Urška Leban
Guzej, svetovalka
direktorja10)

izr. prof. dr. Egon Pelikan,
pomočnik direktorja za
mednarodno sodelovanje
Inštitut Andrej Marušič (UP
IAM)
(UP Primorski inštitut za
naravoslovne in tehnične
vede Koper – UP PINT se je
z dnem 10.11.2011
preimenoval v UP IAM).

izr. prof. dr. Aleksander
Malnič, v.d. direktorja (od
20.11.2011)

Martina Kos Marušič (od
27.12.211, svetovalka
direktorja)

/

(do 20.11.2011 izr. prof. dr.
Štefko Miklavič, direktor)

(do 26.12.2011 Manca
Drobne, svetovalka
direktorja)

Drugi zavodi
Študentski domovi (UP ŠD)

Astrid Prašnikar, direktorica
(od 1.11.2011 na funkciji)

/

Višnja Krečič, tajnik

/

/

(do 18.3.2011 Leon
Horvatič, od 18.3.2011 do
30.10.2011 v.d. direktorica
Astrid Prašnikar)
Univerzitetna knjižnica (UP
UK)

/

Pridružena članica
Visoka šola za dizajn

izr. prof. Nada Rožmanec
Matičič, dekanja

izr. prof. dr. Simona Jevšnik,
prodekanja za študijske
zadeve

Uroš Ferlin, tajnik

doc. dr. Jasna Hrovatin,
prodekanja za raziskovalno
dejavnost
doc. Lenka Kavčič,
prodekanja za umetniško
dejavnost
Petra Bevek, prodekanja za
mednarodno dejavnost

10

Urško Leban Guzej nadomešča Mateja Krmelj zaradi dopusta za nego otroka.
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3.1.3 Zaposleni
Cilj univerze je pridobitev in razvoj kakovostnega kadra, ki z mladostno zagnanostjo in zrelim
razumom udejanja raziskovalno in izobraževalno odličnost. V povezavi z naslednjimi strateški cilji
univerze: postati odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z
odličnosti v učenju in poučevanju, dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM, vzpostaviti
učinkovit model asimetrično integrirane univerze, se konkretizira v vse večjem številu zaposlenih
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev in vključenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v
raziskovalnih programih oziroma projektih, kar jim omogoča tudi lažje doseganje pogojev za izvolitev v
višji naziv.
Na dan 31.12.2011 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 43,6% vseh zaposlenih,
raziskovalci 25,4 % vseh zaposlenih, delež zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je znašal
29,7 % vseh zaposlenih na UP.
Na UP je zaposlenih veliko število oseb s krajšim delovnim časom in z dopolnilnim delovnim
razmerjem, zato je za realno predstavo rasti števila zaposlenih po letih primernejši podatek izražen v
deležu zaposlitve oz. ekvivalentu zaposlitve s polnim delovnim časom (FTE – Full time equivalent). Iz
tabele v nadaljevanju je tako razvidna rast števila zaposlenih v FTE po plačnih podskupinah za
obdobje od 2006 do 2011. Iz podatkov je razvidna rast števila zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev in zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih.
Tabela 4: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2006-2011
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7

8

8

10

11

9

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

357

315

298

302

317

328

Raziskovalci- H

134

119

140

145

159

191

Administrativno in tehnično osebje- J

147

152

180

191

218

224

SKUPAJ

645

594

626

648

705

752

Vodstvena delovna mesta -B

Tabela 5: Pregled zaposlenih v FTE v obdobju od 2006-2011
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vodstvena delovna mesta -B

5,24

6,00

6,65

9,33

11,10

9,9

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

187,17

205,30

205,18

217,29

231,39

246

Raziskovalci- H

73,96

83,10

104,12

113,49

121,15

152,80

Administrativno in tehnično osebje- J

140,66

140,20

185,55

186,43

216,10

220,43

SKUPAJ

407,03

434,60

501,50

526,54

579,70

629,1
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3.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
UP oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na 1., 2. in 3 stopnji študija. Ti so
temelj izobraževalne dejavnosti univerze in njenih članic. Cilj univerze je študijsko ponudbo na vsakem
študijskem področju, ki je matično na UP, oblikovati tako, da bo omogočala stopenjsko nadgrajevanje
znanj na izbranem strokovnem in znanstvenem področju vse do doktorskega študija. Študijski
programi UP posegajo na študijska področja, ki so matična na posameznih članicah UP. V letu 2011
so študijsko področje razširile tri članice, in sicer UP Fakulteta za humanistične študije na področji (14)
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina) ter (21)
umetnost, UP Fakulteta za management na področje (38) pravo ter Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije na področje (81) osebne storitve.
Z uvajanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja članice UP vse bolj razvijajo tudi krajše
izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih
področjih. Te vključujejo predvsem javnoveljavne programe za izpopolnjevanje in dele študijskih
programov za pridobitev izobrazbe. Poleg omenjenih javnoveljavnih študijskih programov posamezne
članice izvajajo poletne in zimske šole, krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega
izobraževanja in usposabljanja.
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3.2.1 Vrste in število študijskih programov
Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družbenih, humanističnih ved, turizma,
osebnih storitev, zdravstva, izobraževalnih ved, umetnosti, matematike in statistike, računalništva ter
naravoslovja in informacijskih tehnologij je sodobna. Študijska področja posamezne članice UP na dan
31. 12. 2011 so navedena v spodnji tabeli.
Tabela 6: Študijska področja po posameznih članicah UP, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FGO

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo

UP FHŠ

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

UP FM

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

UP FAMNIT

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

UP PEF

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP FVZ

(72) zdravstvo

Opomba: V postopku spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem je vpis nove članice Fakultete za
ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) in njenih študijskih področij: (42) vede o živi naravi, (72) zdravstvo, (81)
osebne storitve ter (86) varovanje.

3.2.1.1 Študijski programi za pridobitev izobrazbe
V svojih letih delovanja je UP obogatila študijsko ponudbo z veliko novimi študijskimi programi. Z 12
razpisanih programov v študijskem letu 2003/2004 (od tega 8 dodiplomskih in 4 podiplomski) se je
število le-teh v študijskem letu 2011/2012 povzpelo na 64 razpisanih študijskih programov. Na dan 31.
12. 2011 je akreditiran 101 študijski program, od tega se jih v študijskem letu 2011/2012 izvaja 67.
UP je v študijskem letu 2011/2012 v 1. letnik razpisala študijske programe 1. in 2. in 3. stopnje, in
sicer:
- 28 študijskih programov 1. stopnje (21 univerzitetnih in 7 visokošolskih strokovnih); in sicer šest
študijskih programov s področja humanistike, po štiri študijske programe s področij: osebne
storitve ter vede o živi naravi, tri študijske programe s področja izobraževalnih ved in
izobraževanja učiteljev, pet študijskih programov s področja družbenih ved, po dva študijska
programa s področij: zdravstvo, matematika in statistika ter po en študijski program s področij:
računalništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo;
- 24 študijskih programov 2. stopnje, po tri študijske programe s področij: humanistika ter
družbene vede, po dva študijska programa s področij: izobraževalne vede in izobraževanja
učiteljev, poslovne in upravne vede ter osebne storitve in po en študijski program s področij: vede
o živi naravi, matematika in statistika, računalništvo ter zdravstvo;
- 11 študijskih programov 3. stopnje, in sicer pet študijskih programov na področju humanistike
ter po en študijski progam s področij: izobraževalne vede in izobraževanja učiteljev, družbene
vede, matematika in statistika ter računalništvo.
Dodiplomski študij. Skupno je bilo na dan 31. 12. 2011 akreditiranih 42 dodiplomskih študijskih
programov UP, od tega 31 študijskih programov 1. stopnje.
V študijskem letu 2011/2012 se na UP izvaja 31 dodiplomskih študijskih programov, od tega 29
študijskih programov 1. stopnje ter dva »predbolonjska« programa (oz. akreditirana pred ZViS 2004)
na UP PEF, ki se sicer izvajata samo še v 4 letniku (Razredni pouk ter Matematika in računalništvo, ki
ga izvaja v sodelovanju z UP FAMNIT).
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Tabela 7: Vrsta in število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov

UP FHŠ

4

-

10

9

-

-

-

-

14

9

UP FM

1

-

1

1

1

-

2

2

5

3

UP FAMNIT

-

-

9

8

-

-

-

-

9

8

UP PEF

2

21

2

2

1

-

1

1

6

5

UP FTŠ Turistica

-

-

1

1

1

-

3

3

5

4

UP FVZ

-

-

-

-

1

-

2

2

3

2

Skupaj

7

21

23

21

4

-

8

8

42

31

2011/12

V IZVAJANJU

2011/12

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2011/12

V IZVAJANJU

2011/12

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

VS, 1.

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

VS

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

ČLANICA

UN, 1.
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

UN

Opombe:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2011) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2011
1
Študijski program se izvaja samo v višjem letniku.
Legenda:
UN = univezitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
UN, 1. = univerzitetni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. UP je imela na dan 31. 12. 2011 akreditiranih 59 podiplomskih študijskih
programov, od tega 33 magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter 13 doktorskih študijskih
programov 3. stopnje.
V študijskem letu 2011/2012 se na UP izvaja 36 podiplomskih študijskih programov, od tega 21
magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter 11 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Štirje
»predbolonjski« doktorski programi (oz. akreditirani pred ZViS 2004) se izvajajo samo v 4 letniku (UP
FHŠ, UP FM).
Akreditirana sta dva interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje, ki so ju skupaj oblikovale in ju
izvajajo članice UP, in sicer Dediščinski turizem (katerem sodelujejo UP FTŠ Turistica, UP FHŠ ter UP
ZRS) in Upravljanje trajnostnega razvoja (katerem sodelujejo UP FM, UP FHŠ, UP FVZ ter UP ZRS).
UP FHŠ ima akreditiranih pet pedagoških magistrskih študijskih programov 2. stopnje (Italijanistika pedagoški študij, Zgodovina - dvopredmetni pedagoški študij, Geografija - dvopredmetni pedagoški
študij, Slovenistika - enopredmetni pedagoški študij ter Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij), ki
jih je pripravila in jih izvaja v sodelovanju z UP PEF.
UP FAMNIT ima akreditiran skupni magistrski študijski program 2. stopnje Morska biologija, in sicer
skupaj z Univerzo v Trstu.
V postopek obravnave in akreditacije na NAKVIS je bil posredovan skupni magistrski študijski program
2. stopnje Latinsko-ameriške študije UP FHŠ, ki so ga v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP pripravili
v konzorciju Univerza na Primorskem - Slovenija, Univerza Megatrend, Beograd - Srbija, Univerza
Pecz, Pecz - Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid – Španija.
Tabela 8: Vrsta in število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

UP FHŠ

-

-

4

-

4

31

13

8

6

6

27

17

UP FM

3

-

1

-

1

11

7

3

1

-

13

4

UP
FAMNIT

-

-

-

-

-

-

6

3

3

3

9

6

2011/12

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

DR, 3.
2011/12

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

MAG, 2.
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

DR

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

MAG

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

SPEC
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UP PEF

-

-

-

-

-

-

3

3

2

2

5

5

UP FTŠ
Turistica

-

-

-

-

-

-

2

2

1

-

3

2

UP FVZ

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

Skupaj

3

-

5

-

5

41

33

21

13

11

59

36

2011/12

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

DR, 3.
2011/12

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

MAG, 2.
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

DR

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

2011/12

MAG

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2011)

SPEC
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1 = Študijski programi se izvajajo samo v 4. letniku.
Interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje se štejeta le enkrat in sicer na članici koordinatorici (Dediščinski
turizem pri UP FTŠ Turistici; Upravljanje trajnostnega razvoja pri UP FM).
Legenda:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2011) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2011
SPEC = specialistični študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG = magistrski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
DR = doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna kineziologija se v študijskem letu 2011/2012 izvajajo v
okviru UP FAMNIT, vendar že v tekočem študijskem letu potekajo vsi postopki prenosa programov na
novoustanovljeno Fakulteto ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS).
Nova članica Univerze na Primorskem, ki ji je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v
visokem šolstvu podelil akreditacijo v letu 2011:
- Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS)
Novi študijski programi Univerze na Primorskem, ki jim je Svet Nacionalne agencije RS za
kakovost v visokem šolstvu podelil akreditacijo v letu 2011 in so bili vpisani v razvid študijskih
programov:
Magistrski študijski programi 2. stopnje po članicah:
UP FHŠ (v sodelovanju z UP PEF):
- Italijanistika pedagoški študij
- Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij
- Geografija dvopredmetni pedagoški študij
- Slovenistika – enopredmetni pedagoški študij
- Slovenistika – dvopredmetni pedagoški študij
UP FHŠ
- Uprizoritvene študije in kreativno pisanje
UP PEF
- Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
UP FVZ
- Dietetika
Doktorski študijski programi 3. stopnje po članicah:
UP FAMNIT
- Aplikativna kineziologija
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UP FM
- Management
UP PEF
- Zgodnje učenje
UP FTŠ Turistica
- Inovativni turizem
Dislocirane enote članic
Članice UP, poleg izvajanja študijskih programov na svojem sedežu, v študijskem letu 2011/2012
študijske programe izvajajo na naslednjih dislociranih enotah:
- UP FM na dislociranih enotah v Celju in Škofji Loki;
- UP FTŠ na dislociranih enotah v Sežani in na Ptuju (višje letnike);
- UP PEF na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah, na Ptuju ter v Ljutomeru;
- UP FVZ na dislocirani enoti v Šempetru pri Gorici.
V spodnji tabeli so navedena vsa študijska središča članic UP, ki so akreditirana na dan 31. 12. 2011.
Tabela 9: Študijska središča (dislocirane enote) na dan 31. 12. 2011
Članica UP

UP FM

Kraj izvajanja študija

Naslov študijskega središča

Celje

Ljubljanska cesta 5a

Škofja Loka

Podlubnik 1a

Šempeter pri Novi Gorici

Mednarodni prehod 4

Nova Gorica

Ulica tolminskih puntarjev 4

Ptuj

Mestni trg 2

Slovenske Konjice

Tattenbachova ulica 2a

Ljutomer

Prešernova cesta 34

Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3

Šempeter pri Novi Gorici

Ulica Padlih borcev 26

Murska Sobota

Slomškova ulica 33

Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3

Sežana

Bazoviška cesta 9

Ljubljana

Jamnikarjeva 101

Ptuj

Krempljeva ulica 1

Radenci

Zdraviliško naselje 12

Slovenj Gradec

Glavni trg 1

Šempeter pri Novi Gorici

Ulica Padlih borcev 26

UP PEF

UP FTŠ
Turistica

UP FVZ

Opomba:
Štiri članice UP (UP FM, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ) izvajajo študijske programe tudi v študijskih središčih (dislociranih
enotah) po Sloveniji. Članice v študijskih središčih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so razpisani v
posameznem študijskem središču, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske oziroma podiplomske študijske
programe.

3.2.1.2 Programi vseživljenjskega učenja
Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja ter
oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega učenja. Posamezne članice so že v preteklih letih
izvajale programe za izpopolnjevanje, pa tudi krajše seminarje, delavnice in druge oblike
neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
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Programe vseživljenjskega učenja uvrščamo v tri skupine, pri tem pa upoštevamo 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).
V prvo skupino uvrščamo javnoveljavne študijske programe za izpopolnjevanje in dele akreditiranih
študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33a. oziroma 36. členom ZViS. Po zaključenem
programu pridobi kandidat javno listino.
Po en program za izpopolnjevanje imata akreditirani dve članici UP, in sicer UP FM in UP PEF. UP
PEF je leta 2007 akreditirala prvi študijski program za izpopolnjevanje oblikovan skladno z bolonjsko
deklaracijo in ZViS 2004. UP FM programa za izpopolnjevanje trenutno ne izvaja.
Tabela 10: Akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje
Članica

Ime programa

UP FM

Temeljne vsebine managementa v izobraževanju

UP PEF

Pedagoško in andragoško izobraževanje

V drugo skupino uvrščamo različne programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v
vzgoji in izobraževanju, ki jih 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. Po opravljenem programu prejmejo
udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom določil 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.
V tretjo skupino uvrščamo različne programe neformalnega izobraževanja, kot so delavnice, seminarji,
ekskurzije, poletne, zimske šole ipd. Udeleženci po zaključenem programu lahko pridobijo potrdilo o
udeležbi, ki pa nima značaja javnoveljavne listine.
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3.2.2 Število študentov in diplomantov po vrsti študijskih programov
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/2004 je bilo vpisanih 4665, v študijskem letu 2011/2012 pa 6499 študentov (5010 na
dodiplomskih študijskih programih in 1489 na podiplomskih študijskih programih).
Narašča tudi število diplomantov UP. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah
diplomiralo skupno 254 diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti podiplomskega študija
(specialisti študijskih programov UP FM). Do konca koledarskega leta 2011 se je skupno število
diplomantov povzpelo na 7317, od tega 5652 na dodiplomskih in 1665 na podiplomskih študijskih
programih.
V spodnjih tabelah so predstavljeni podatki o številu vpisanih študentov v študijskem letu 2011/2012 in
diplomantov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na UP.
Tabela 11: Število vpisanih študentov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih – po vrsti programa
Redni

Izredni

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

4848

Dodiplomski programi

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

3930

1642

1291

6499

5221

3712

3030

1298

1003

5010

4033

visokošolski strokovni
programi (stari, pred 11. 6.
2004)

123

0

98

0

221

0

univerzitetni programi (stari,
pred 11. 6. 2011)

156

62

0

0

156

62

visokošolski strokovni
študijski programi 1. stopnje

1836

1582

1151

981

2987

2564

univerzitetni študijski
programi 1. stopnje

1589

1386

45

22

1634

1408

Podiplomski programi

1136

900

353

288

1489

1188

Magistrski programi

1136

900

137

91

1273

991

Magistrski študijski programi
2. stopnje

1136

900

133

90

1269

990

programi, sprejeti pred 11.
6. 2004

0

0

4

1

4

1

Doktorski programi

0

0

216

197

216

197

doktorski študijski programi
3. stopnje

0

0

157

155

157

155

programi, sprejeti pred 11.
6. 2004

0

0

59

42

59

42

Tabela 12: Število vpisanih študentov na dodiplomskih študijskih programih
Redni

Izredni

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

3712

3030

1298

1003

5010

4033

FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

479

345

5

4

484

349

451

345

5

4

456

349

31

23

0

0

31

23

Geografija - UN

50

33

0

0

50

33

Italijanistika - UN

71

58

0

0

71

58

Študijski programi 1.
stopnje
Dediščina Evrope in
Sredozemlja - UN
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Izredni
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Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

3712

3030

1298

1003

5010

4033

Kulturni študiji in
antropologija - UN

64

39

0

0

64

39

Medijski študiji - UN

95

76

5

4

100

80

Medkulturno jezikovno
posredovanje - UN

49

49

0

0

49

49

Slovenistika - UN

31

25

0

0

31

25

Sodobna kritična teorija in
filozofija - UN (prej
Filozofija)

9

7

0

0

9

7

Zgodovina - UN

51

35

0

0

51

35

Stari dodiplomski
študijski programi
Geografija kontaktnih
prostorov - UN
Kulturni študiji in
antropologija - UN

28

0

0

0

28

0

8

0

0

0

8

0

1

0

0

0

1

0

Slovenistika - UN

6

0

0

0

6

0

Zgodovina - UN

13

0

0

0

13

0

FAKULTETA ZA
MANAGEMENT
Študijski programi 1.
stopnje

852

702

191

130

1043

832

852

702

191

130

1043

832

Management - UN Celje

114

89

7

3

121

92

Management - UN Koper

118

93

12

7

130

100

Management - UN Škofja
Loka

0

0

21

8

21

8

Management - VS Celje

165

133

36

32

201

165

Management - VS Koper

310

242

62

48

372

290

Management - VS Nova
Gorica
Management - VS Škofja
Loka
Mednarodno poslovanje VS Celje
Mednarodno poslovanje VS Koper
Mednarodno poslovanje VS Škofja Loka
Stari dodiplomski
študijski programi

0

0

0

0

0

0

126

126

53

32

179

158

1

1

0

0

1

1

18

18

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Management - VS Koper

0

0

0

0

0

0

Management - VS Celje

0

0

0

0

0

0

Management - VS Nova
Gorica
FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
Študijski programi 1.
stopnje
Aplikativna kineziologija UN

0

0

0

0

0

0

465

418

0

0

465

418

465

418

0

0

465

418

88

88

0

0

88

88

Biodiverziteta - UN

80

58

0

0

80

58

Bioinformatika – UN

10

10

0

0

10

10

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM
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Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

3712

3030

1298

1003

5010

4033

Biopsihologija - UN

131

131

0

0

131

131

Matematika - UN

30

27

0

0

30

27

Matematika v ekonomiji in
financah – UN
Računalništvo in informatika
- UN
Sredozemsko kmetijstvo UN
FAKULTETA ZA
TURISTIČNE ŠTUDIJE –
TURISTICA
Študijski programi 1.
stopnje
Management turističnih
destinacij - VS Portorož
Management turističnih
destinacij - VS Ljubljana
Management turističnih
destinacij - VS Ptuj
Management turističnih
destinacij - VS Slovenj
Gradec
Mediacija v turizmu - VS
Portorož
Mediacija v turizmu - VS
Ljubljana
Poslovni sistemi v turizmu VS Portorož
Poslovni sistemi v turizmu VS Ljubljana
Poslovni sistemi v turizmu VS Sežana

23

23

0

0

23

23

82

62

0

0

82

62

21

19

0

0

21

19

754

619

280

149

1034

768

754

619

280

149

1034

768

213

172

11

0

224

172

0

0

183

147

183

147

0

0

24

0

24

0

0

0

7

0

7

0

191

151

10

0

201

151

0

0

20

1

20

1

167

141

4

0

171

141

0

0

21

1

21

1

51

23

0

0

51

23

Turizem - UN Portorož

132

132

0

0

132

132

Turizem - UN Ljubljana

0

0

0

0

0

0

Stari dodiplomski
študijski programi
Hotelirstvo in turizem – VS
Portorož
Hotelirstvo in turizem – VS
Ljubljana
PEDAGOŠKA
FAKULTETA
Študijski programi 1.
stopnje

8

0

4

0

12

0

8

0

0

0

8

0

0

0

4

0

4

0

671

557

575

519

1246

1076

495

495

519

519

1014

1014

131

131

0

0

131

131

186

186

186

186

372

372

0

0

61

61

61

61

Predšolska vzgoja - VS Ptuj

0

0

162

162

162

162

Predšolska vzgoja - VS
Slovenske Konjice

0

0

110

110

110

110

Razredni pouk - UN

178

178

0

0

178

178

Stari dodiplomski
študijski programi
Matematika in računalništvo
- UN

176

62

56

0

232

62

18

7

0

0

18

7

Edukacijske vede - UN
Predšolska vzgoja - VS
Koper
Predšolska vzgoja - VS
Ljutomer
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Redni

Izredni

22

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

3712

3030

1298

1003

5010

4033

Predšolska vzgoja - VS

48

0

56

0

104

0

Razredni pouk - UN

110

55

0

0

110

55

FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU
Študijski programi 1.
stopnje
Prehransko svetovanje dietetika - VS

483

389

243

201

726

590

408

389

201

201

609

590

112

93

76

76

188

169

Zdravstvena nega - VS Izola

178

178

125

125

303

303

Zdravstvena nega - VS
Nova Gorica
Stari dodiplomski
študijski programi

118

118

0

0

118

118

75

9

42

0

117

0

Zdravstvena nega - VS Izola

41

0

42

0

83

0

Zdravstvena nega - VS
Nova Gorica

34

0

0

0

34

0

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

Tabela 13: Število vpisanih študentov na podiplomskih študijskih programih
Redni

Izredni

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

1136

FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

900

353

288

1489

1188

120

109

96

83

216

192

Magistrski programi 2.
stopnje

120

109

0

0

120

109

Kulturni študiji in
antropologija

23

15

0

0

23

15

Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja

0

0

0

0

0

0

Arheološka dediščina
Sredozemlja

15

12

0

0

15

12

Komuniciranje in mediji

29

29

0

0

29

29

Zgodovina

15

15

0

0

15

15

Geografija

12

12

0

0

12

12

Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje

5

5

0

0

5

5

Italijanistika pedagoški študij

10

10

0

0

10

10

Slovenistika - enopredmetni
pedagoški študij

11

11

0

0

11

11

Doktorski programi 3.
stopnje

0

0

69

69

69

69

Filozofija in teorija vizualne
kulture

0

0

13

13

13

13

Geografija

0

0

9

9

9

9

Zgodovina Evrope in
Sredozemlja

0

0

28

28

28

28

Slovenistika

0

0

12

12

12

12

Antropologija

0

0

4

4

4

4

Upravljanje različnosti

0

0

3

3

3

3

Stari podiplomski

0

0

2

1

2

1
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Redni

Izredni

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

1136

Filozofija in teorija vizualne
kulture

23

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

900

353

288

1489

1188

0

0

2

1

2

1

Geografija kontaktnih
prostorov

0

0

0

0

0

0

Zgodovina Evrope in
Sredozemlja

0

0

0

0

0

0

Stari podiplomski
programi - DR

0

0

25

13

25

13

Filozofija in teorija vizualne
kulture

0

0

5

4

5

4

Geografija kontaktnih
prostorov

0

0

2

1

2

1

Zgodovina Evrope in
Sredozemlja

0

0

18

8

18

8

FAKULTETA ZA
MANAGEMENT

596

493

67

42

663

535

Magistrski programi 2.
stopnje

596

493

31

13

627

506

Management - Koper

104

89

7

1

111

90

Management - Celje

145

117

9

4

154

121

Management - Škofja Loka

190

147

8

2

198

149

Ekonomija in finance Koper

50

42

1

1

51

43

Ekonomija in finance - Celje

21

21

0

0

21

21

Ekonomija in finance Škofja Loka

55

46

5

4

60

50

Upravljanje trajnostnega
razvoja (skupaj z UP FHŠ,
UP FVZ)

31

31

1

1

32

32

Stari podiplomski
programi - MAG

0

0

2

0

2

0

Management

0

0

2

0

2

0

Stari podiplomski
programi - DR

0

0

34

29

34

29

Management

0

0

34

29

34

29

FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHONOLOGIJE

55

44

39

36

94

80

Magistrski programi 2.
stopnje

55

44

6

5

61

49

Računalništvo in informatika

18

15

0

0

18

15

Matematične znanosti)

23

15

0

0

23

15

Aplikativna kineziologija

14

14

6

5

20

19

Doktorski programi 3.
stopnje

0

0

33

31

33

31

Računalništvo in informatika

0

0

10

8

10

8

Aplikativna kineziologija

0

0

15

15

15

15

Matematične znanosti

0

0

8

8

8

8

104

59

148

126

252

185

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM
programi - MAG

PEDAGOŠKA
FAKULTETA
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Redni

Izredni

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

1136

Magistrski programi 2.
stopnje

24

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

900

353

288

1489

1188

104

59

93

71

197

130

Inkluzivna pedagogika

57

26

93

71

150

97

Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere

6

6

0

0

6

6

Zgodnje učenje

41

27

0

0

41

27

Doktorski programi 3.
stopnje

0

0

55

55

55

55

Edukacijske vede

0

0

44

44

44

44

Zgodnje učenje

0

0

11

11

11

11

FAKULTETA ZA
TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA

149

114

3

1

152

115

Magistrski programi 2.
stopnje

149

114

3

1

152

115

Turizem - Portorož

123

88

0

0

123

88

Turizem -- Ljubljana

0

0

3

1

3

1

Turizem - Ptuj

0

0

0

0

0

0

Dediščinski turizem (skupaj
z UP FHŠ)

26

26

0

0

26

26

FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU

112

81

0

0

112

81

Magistrski programi 2.
stopnje

112

81

0

0

112

81

Dietetika

23

23

0

0

23

23

Zdravstvena nega

89

58

0

0

89

58

Tabela 14: Število diplomantov po članicah

Leto

Skupaj

Dodiplomski študijski
programi

Podiplomski

Skupaj 2003 – 2011

7317

5652

študijski programi
1665

Leto 2011

1010

860

150

UP FHŠ

190

172

18

UP FM

348

244

104
3

UP FAMNIT

17

14

UP PEF

193

185

8

UP FTŠ Turistica

165

149

16

UP FVZ

97

96

1

Leto 2010

933

743

190

UP FHŠ

150

141

9

UP FM

359

204

164

UP FAMNIT

9

7

2

UP PEF

135

134

1

UP FTŠ Turistica

195

182

13

UP FVZ

76

75

1

Leto 2009

1113

758

355

UP FHŠ

108

89

19

UP FM

553

233

320

5

0

5

128

128

0

UP FAMNIT
UP PEF
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Leto
UP FTŠ Turistica

Skupaj
257

Dodiplomski študijski
programi
246

Podiplomski
študijski programi
11

UP FVZ

62

62

0

Leto 2008

862

618

244

UP FHŠ

34

30

4

UP FM

524

296

228

3

1

2

UP PEF

101

101

/

UP FTŠ Turistica

165

155

10

UP FAMNIT

UP FVZ

35

35

/

Leto 2007

938

715

223

UP FHŠ

28

24

4

UP FM

557

347

210

UP FAMNIT

-

-

UP PEF

82

82

-

UP Turistica

236

227

9

UP FVZ
Leto 2006

-

35

35

-

1.082

921

161

UP FHŠ

12

12

-

UP FM

750

589

161

UP PEF

65

65

-

UP Turistica

225

225

-

UP FVZ

30

30

-

Leto 2005

647

444

203

UP FHŠ

4

3

1

UP FM

391

189

202

UP PEF

80

80

-

UP Turistica

172

172

-

-

-

-

478

342

136

UP FVZ
Leto 2004
UP FHŠ

-

-

-

UP FM

310

174

136

UP PEF

70

70

-

UP Turistica

98

98

-

-

-

3

UP FVZ
Leto 2003

254

251

UP FHŠ

-

-

-

UP FM

144

141

3

UP PEF
UP Turistica
UP FVZ

25

1

1

-

109

109

-

-

-

-
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3.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalna in razvojna dejavnost Univerze na Primorskem poteka na članicah, in sicer na
osrednjima raziskovalnima inštitutoma UP ZRS in UP IAM ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP FVZ, kar omogoča povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe. Članice uspešno sodelujejo pri izvajanju posameznih raziskovalnih programov in projektov,
kar še posebej udejanjata UP FHŠ in UP FAMNIT na podlagi sporazumov o sodelovanju – prvi z UP
ZRS, drugi z UP IAM.
Raziskovalno delo se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih
projektov ter projektov Ciljnih raziskovalnih programov, na mednarodnem področju pa v okviru
bilateralnega sodelovanja, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, in v okviru
evropskih programov. Na dan 31. 12. 2011 je bilo na UP zaposlenih 191 raziskovalcev v obsegu
152,80 FTE (plačna skupina H). Na UP je v okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ, UP ZRS in UP
IAM zaposlenih 49 mladih raziskovalcev, v letu 2011 pa jih je 6 zaključilo usposabljanje.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin s 490 raziskovalci.
Tabela 15: Raziskovalne skupine članic UP
Članica UP

Šifra ARRS in ime raziskovalne skupine

Število registriranih
raziskovalcev

FHŠ

1822 – 001 Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ

47

FM

7097 – 001 Inštitut za raziskovanje v managementu

76

FAMNIT

2790 – 001 Raziskovalna skupina UP FAMNIT

70

PEF

2158 – 001 Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede

40

FTŠ Turistica

1718 – 001 Turizem

44

FVZ

2413 – 001 Raziskovalna skupina UP FVZ

29

1510 – 002 Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne
študije

16

1510 – 003 Inštitut za biodiverzitetne študije

11

1510 – 004 Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo

11

1510 – 005 Inštitut za dediščino Sredozemlja

14

1510 – 006 Inštitut za jezikoslovne študije

11

1510 – 007 Inštitut za kineziološke raziskave

17

1510 – 008 Inštitut za zgodovinske študije

26

1510 – 009 Inštitut za geografske študije

7

1510 – 010 Pravni inštitut

4

IAM

1669 – 001 Raziskovalna skupina UP IAM

67

SKUPAJ

16

490

ZRS

Delo raziskovalnih inštitutov pokriva področja vseh sedmih raziskovalnih ved, posamezne raziskovalne
skupine pa se pri svojem delu osredotočajo tudi na ožja področja in podpodročja. V nadaljevanju so
predstavljene raziskovalne vede, področja in podpodročja po klasifikaciji ARRS, v okviru katerih
delujejo raziskovalne skupine (vir: SICRIS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede / Matematika
1.02.00 Naravoslovno matematične vede / Fizika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede / Biologija
1.04.05 Naravoslovno matematične vede / Kemija / Analizna kemija
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2.00.00 Tehniške vede
3.00.00 Medicinske vede
4.00.00 Biotehniške vede
4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija / Rastlinska biotehnologija
5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja in izobraževanje
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.02 Družboslovne vede /Ekonomija/Poslovne vede
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
5.06.00 Družboslovne vede / Politične vede
5.09.00 Družboslovne vede / Psihologija
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.09.00 Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
6.12.00 Humanistične vede / Geografija
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave

Raziskovalni programi in projekti
Članice UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS in UP IAM izvajajo 13 raziskovalnih programov, od tega je
šest matičnih in sedem partnerskih oziroma v soizvajanju. Na UP se izvaja tudi infrastrukturni program
IP-1988 v obsegu 1 FTE letno.
Tabela 16: Raziskovalni programi
Članica UP

Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

FM

P5–0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

P1–0078

Biodiverziteta

P5–0381

Kineziologija in kakovost življenja

P6–0272

Sredozemlje in Slovenija

P6–0279

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih

P1–0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

ZRS

IAM

Raziskovalni programi v soizvajanju
FM

P2–0266

Management izdelovalnih Tehnologij za Trajnostni Razvoj

P5–0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

P6–0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

P3–0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

P4–0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

P1–0294

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

P2–0250

Metrologija in biometrični sistemi

PEF

FVZ

IAM

Raziskovalna jedra se okoli raziskovalnih programov uspešno dopolnjujejo s številnimi pridobljenimi
raziskovalnimi projekti v okviru nacionalnih in mednarodnih razpisov. V letu 2011 so članice izvajale
skupno 89 nacionalnih projektov, od tega je 61 projektov matičnih, 28 projektov pa izvajajo kot
sodelujoče organizacije.
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Tabela 17: Nacionalni projekti
leto 2011

matični

partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

44

31

13

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

9

9

-

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

18

13

5

CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

18

9

9

SKUPAJ

89

62

27

Vrsta raziskovalnega projekta

Članice medsebojno sodelujejo tudi na 1 temeljnem, 1 aplikativnem in 1 ciljnem raziskovalnem
projektu, ki ga sicer kot nosilne organizacije izvajajo UP FAMNIT (sodelujoči UP IAM), UP IAM
(sodelujoči UP ZRS) oziroma UP PEF (sodelujoči UP FHŠ, UP FM in UP ZRS). Ti projekti so v spodnji
tabeli pri članicah soizvajalkah prikazani v oklepaju.
Tabela 18: Nacionalni projekti po članicah UP (matični in partnerski)
FHŠ

FM

FAMNIT

PEF

FTŠ Turistica

FVZ

ZRS

IAM

SKUPAJ

TEMELJNI

2

4

3

-

-

4

25

6 (1)

44

PODOKTORSKI

-

-

1

-

-

-

6

2

9

APLIKATIVNI

-

6

-

-

-

1

8 (1)

3

18

(1)

9 (1)

-

2

1

1

4 (1)

1

18

2 (1)

19 (1)

4

2

1

6

43 (2)

12

89

Vrsta raziskovalnega projekta

PROJEKTI CRP
SKUPAJ

Mednarodni evropski raziskovalni projekti
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Raziskovalci UP so aktivni tudi pri prijavah na
razpise 7. okvirnega programa EU (7. OP), strukturnih skladov EU, programov teritorialnega
sodelovanja, ERA.net, vseživljenjskega učenja (LLP), programov v okviru generalnih direktoratov EU
(EU Public Health Agency, DG Civil Justice) in drugih mednarodnih programov oziroma razpisov (npr.
ERC Grants, EC Culture Programme 2007–2013, Central European Programme, Malopska Regional
Operational Programme 2007–2013):
- UP FM in UP IAM sodelujeta kot partnerja v 5 projektih 7. OP (UP IAM – SEYLE, WE-STAY in
OSPI; UP FM – TransFOP in Factor Markets), katerih vrednost za članici partnerici znaša skupno
466.489,80 EUR. Trenutno je v evalvaciji še nekaj projektov 7 OP, v letu 2012 pa so načrtovane
prijave novih;
- v okviru strukturnih skladov EU izvajajo članice 5 projektov: Portal znanja in poslovnega mreženja
za mikropodjetnike, SOS – STRES, ODSOTNOST, STISKA, IDO PRIMORSKE, Socialna
kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, KC Class (v 4 nastopajo UP FM, UP PEF, UP ZRS in UP
IAM kot vodilni partnerji, v 1 pa še UP IAM kot soizvajalec – KC CLASS);
- v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se izvaja 6 strateških
projektov (na 2 strateških projektih je vodilni partner UP ZRS – SIGMA 2 in SHARED CULTURE;
na 4 pa članice UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot partnerji – e-health, PArSJAd,
JEZIK LINGUA, Know Us) ter 9 standardnih projektov (na 2 projektih je vodilni partner UP ZRS –
PANGeA, BioDiNet; na 8 pa UP FHŠ, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot
partnerji – TRANS2CARE, SAFEPORT, SIIT, MACC, S.HO.W., DIVA, EDUKA, T-LAB);
- na Programu čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 se izvaja 5 projektov
(UP FHŠ je vodilni partner na projektu – Heritage Live, na katerem sodeluje tudi UP ZRS; UP ZRS
in UP FTŠ Turistica sodelujeta še na 4 projektih – ZOOB, FIDES, F.L.A., WELLNESS ISTRA);
- UP IAM sodeluje kot partner na projektu KC CLASS – Storitve podprte z računalništvom v oblaku,
ki je bil izbran na javnem razpisu MVZT za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju od 2010-2013
in v okviru European Public Health Agency na projektu PROMISE.
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Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2011
V okviru Sklada za znanstveno odličnost UP, katerega namen je spodbujanje doseganja kriterijev
znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP ter sistemska ureditev podeljevanja nagrad za
raziskovalne in razvojne dosežke posameznikom v skladu s strateškimi cilji UP, so nagrade za
znanstveno odličnost v letu 2010 (podelitev v letu 2011) prejeli: prof. dr. Dragan Stevanović za
uporabo rezultatov s področja algebraične teorije grafov, predvsem spektralne teorije grafov, pri
reševanju številnih odprtih problemov s področja molekularne kemije in za razvijanje nove programske
opreme; prof. dr. Boris Kryštufek za vrhunske dosežke na področju zoologije in varstvene biologije v
mednarodnem merilu; izr. prof. dr. Vesna Mikolič za pomembne raziskovalne dosežke na področjih
jezikovne politike, etnične identitete, sporazumevalnih zmožnosti v prvem in drugem jeziku,
medkulturne komunikacije in analize diskurza s poudarkom na jeziku v znanosti in turizmu.
Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena
fundacija posameznikom ali skupinam za odlično in učinkovito komuniciranje v znanosti, je za leto
2011 prejel dr. Mitja Ruzzier, izredni profesor na UP FM, in sicer za celovito ponudbo informacij na
portalu Mikrobiz, ki je nastal v sodelovanju med UP FM, Zavodom Republike Slovenije za
zaposlovanje in zunanjimi podizvajalci. V prvi fazi je bil projekt sofinanciran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, pozneje pa ga je financirala Banka Koper, d. d.. Od vzpostavitve portala novembra
2010 do danes se je vanj vključilo več kot 1300 različno aktivnih posameznikov in organizacij.
Dr. Borut Likar, izredni profesor na UP FM, je prejemnik zlate medalje na četrtem mednarodnem
sejmu invencij na Bližnjem vzhodu (4th International Invention Fair in the Middle East), ki ga je
organiziral kuvajtski znanstveni klub pod pokroviteljstvom emirja države Kuvajt. Dr. Likarju je prvo
mesto pripadlo za gugalnik, namenjen uspavanju dojenčka. Za izum je bil že večkrat nagrajen: na 3.
mednarodni razstavi inovacij v Bauchiju v Nigeriji mu je nigerijsko združenje inovatorjev za odličen
izum podelilo diplomo; na 8. mednarodni razstavi inovacij ARCA 2011 v Zagrebu ter na mednarodnem
sejmu inovacij IWIS (International Warsaw Invention Show) v Varšavi pa je obakrat prejel bronasto
medaljo.
V letu 2011 je na izboru najuspešnejših gospodarskih družb, zasebnikov in vodilnih osebnosti
primorskega gospodarstva, ki ga medijski hiši Primorske novice in Radio Koper – Regionalni RTV
center Koper – Capodistria opravljata na osnovi realnih kazalcev gospodarske uspešnosti, končni
izbor pa opravi komisija sestavljena iz novinarjev uredništev za gospodarstvo, nagrado Primorski um
za uvajanje vrhunskega znanja v prakso prejel prof. dr. Darko Darovec, direktor UP ZRS.
Promocija znanstvenih dosežkov
Raziskovalni dosežki in rezultati so redno predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah v
organizaciji članic UP ali kot vabljena predavanja v tujini, objavljeni pa so tudi v znanstvenih
periodičnih publikacijah ter znanstvenih monografijah.
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3.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Cilje UP na mednarodnem področju in ukrepe za njihovo doseganje določa Program
internacionalizacije UP 2010-2013, ki je bil sprejet leta 2010. Področje mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokriva Sektor za mednarodno sodelovanje UP v
sodelovanju z mednarodnimi pisarnami, ki delujejo na posameznih članicah univerze. Leta 2011 je bil
ustanovljen tudi Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP), ki naj bi pod enim okriljem
združeval vse univerzitetne aktivnosti s področja mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja
ter evropskih razvojnih projektov.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obsega odnose s slovenskimi in tujimi visokošolskimi in
raziskovalnimi institucijami, ki zajemajo skupne razvojne in raziskovalne projekte, skupne študijske
programe, izmenjave študentov, učiteljev, raziskovalcev in strokovnega osebja, poletne šole,
sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in simpozijih ter članstvo in sodelovanje
v mednarodnih združenjih in organizacijah.
Od ustanovitve je UP sklenila sporazume o sodelovanju s 46 tujimi univerzami, izmed katerih je 1
univerza iz Avstrije, 5 iz BiH, 1 iz Čile, 1 iz Finske, 5 iz Hrvaške, 1 iz Indije, 10 iz Italije, 1 iz Izraela, 1
iz Kosova, 2 iz Mehike, 2 iz Poljske, 6 iz Srbije, 4 iz Tajvana, 4 iz ZDA, ter 2 multilateralna sporazuma.
Tabela 19: Pregled sklenjenih sporazumov s tujimi univerzami/institucijami

Država

št.
sporazum
ov

Univerza / Institucija

Leto
podpisa

Bilateralni sporazumi
Avstrija

1

Univerza v Celovcu

2004

Bosna in
Hercegovina
(BIH)

5

Univerza v Mostarju

2009

Univerza v Sarajevu

2005

Univerza v Zenici

2006

Univerza v Tuzli

2006

Univerza v Bihaću

2011

Čile

1

Univerza Mayor

2011

Finska

1

Univerza Mikkeli

2010

Hrvaška

5

Univerza v Reki

2006

Univerza Josipa Juraja Strossmayerja v Osijeku

2009

Univerza v Zadru

2005

Univerza v Zagrebu

2009

Univerza Juraja Dobrile v Pulju

2010

Indija

1

Institute of Public Enterprise, Osmania University Campus

2011

Italija

10

Narodna in študijska knjižnica v Trst – SLORI

2009

Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu – NŠK

2009

Univerza v Moliseju

2009

Univerza v Benetkah

2004

Univerza v Vidmu

2004

Univerza v Trstu

2004

Univerza v Macerati

2006

Univerza v Bariju

2007

Univerza za tujce v Perugi

2007

Univerza za tujce v Sieni

2008

Izrael

1

Univerza v Haifi

2008

Kosovo

1

Univerza AAB

2008

Mehika

2

Vzhodna Univerza Jukatana

2008

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de
México

2011

Tehnično-humanistična akademija v Bielsko-Biali

2005

Univerza Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2008

Univerza uporabnih ved Megatrend

2005

Poljska
Srbija

2
6
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Tajvan

ZDA

št.
sporazum
ov

4

4

Univerza / Institucija

31

Leto
podpisa

Univerza Privredna Akademija

2007

Univerza Singidunum

2007

Univerza v Nišu

2007

Univerza EDUCONS

2011

Državna univerza za uporabne znanosti Kaohsiung

2006

Univerza Kun Shan

2006

Univerza Shu-te

2006

Univerza za znanost in tehnologijo Lungwha

2006

Visoka šola v Dowlingu

2009

Univerza St. Thomas

2006

Univerza Hawai'i Pacific

2010

San Diego State University

2010

Multilateralni sporazumi
Madžarska

1

Srbija

Univerza v Pecsu

2010

Megatrend Univerza

Poljska

1

University of Lodz (Poljska)

2010

Češka

Masaryk University (Češka)

Slovaška

Constantine the Philosopher (Slovaška)

Madžarska

University of Presov (Slovaška)

Hrvaška

University of Pecs (Madžarska)

Romunija

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Hrvašaka)
»1. Decembrie 1918« University of Alba Lulia (Romunija)
University of Split (Hrvašaka)

V tabelah19 in 20 navajamo predleg sklenjenih sporazumov s slovenskimi univerzami/inastitucijami in
članstev v nacionalnih oziroma mednarodnih organizacijah.
Tabela 20: Pregled sklenjenih sporazumov s slovenskimi univerzami/institucijami
Zap. št.

Univerza / Institucija

Leto
podpisa

1

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

2010

2

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

2010

3

Konzorcij slovenskih univerz – znanje in inovativnost za Pomurje

2010

4

Srednja tehniška šola Koper

2010

5

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

2008

6

Slovenska znanstvena fundacija

2008

7

Nacionalni inštitut za biologijo

2008

8

Center EMUNI

2008

9

Univerza v Mariboru

2006

Univerza v Novi Gorici
10

Mesta občina Ptuj

2005

Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj
11

Inštitut Jožef Štefan

2006

12

Kemijski inštitut Ljubljana

2006

13

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

2006

14

Nacionalni inštitut za biologijo

2004

15

Univerza v Ljubljani

16

Sporazum o izmenjavi študentov med Univerzo na Primorskem, Univerzo v Mariboru in
Univerzo v Ljubljani

2005

17

Univerza v Mariboru

2006
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Tabela 21: Pregled članstev v nacionalnih oziroma mednarodnih združenjih/mrežah
Zap. št.

Združenje / mreža

1

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS)

2

Konzorcij slovenskih univerz – znanje in inovativnost za Pomurje

3

European University Association (EUA)

4

Rektorska konferenca Alpe-Jadran (AARC)

5

Inter-University Centre Dubrovnik

6

EuroMed Permanent University Forum,

7

UNIMED, Mreža mediteranskih univerz za trajnostni razvoj

8

Podonavska rektorska konferenca (DRC)

9

Alliance of Central European Universities (ACEU)

10

Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.)

11

MEDADRION

12

The Mediterranean Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for
Sustainable Development (ESD)

13

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

14

Evro-sredozemska Univerza (EMUNI Univerza)

15

Children's Identity and Citizenship European Association (CiCea)

16

ALpe Adria Danube universities INitiative (ALADIN)

Področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja se tesno prepleta tako s področjem
izobraževanja kot raziskovanja in je ključno za uspešen razvoj univerze.
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3.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
V nadaljevanju podajamo tekstualno obrazložitev uporabe in najemov nepremičnin po posameznih
članicah UP. V tabelah (61 in 62) v podpoglavju 9.7 Premoženje in nepremičnine poglavja 9 Univerza
v številkah je predstavljeno stanje nepremičnin UP, iz katerih je razvidno premoženje v lasti, v
brezplačnem najemu, zemljišča in objekti, ki jim je bila podeljena stavbna pravica, in objekti, ki jih ima
univerza v odplačnem najemu za potrebe njenih članic.
UP FHŠ
Fakulteta ima na razpolago zlasti naslednje prostore za izvedbo osnovne in z njo povezane
obštudijske, promocijske in druge dejavnosti:
- 14 predavalnic,
- 14 kabinetov za pedagoški kader,
- knjižnico in čitalnico,
- večnamenski prostor,
- informacijsko-vhodno točko-prostor;
- 12 pisarn za nepedagoški kader,
- sejno sobo,
- oceanski kabinet.
Fakulteta razpolaga z dvema sodobnima amfiteatrskima predavalnicama z možnostjo video konferenčnega prenosa. Predavalnici sta opremljeni z daljinskim upravljanjem celotne tehnične
opreme in pripomočkov ter ozvočenjem s stalnimi in prenosnimi mikrofoni.
Fakulteta ima tudi večjo računalniško učilnico s 35 sedeži in 17 računalniki.
Poleg navedenega je v letu 2011 Center za jezike UP, ki deluje v okviru UP FHŠ, dobil v uporabo en
delovni prostor in souporabo učilniškega prostora v nekdanjem Ameriškem kotičku UP v stavbi
Pretorske palače v Kopru.
UP FM
UP FM deluje na treh študijskih središčih v Kopru, Celju in Škofji Loki. V Kopru in Celju ima v uporabi
2
ter najete prostore v skupni izmeri 3583,76 m .
Vsi prostori so opremljeni s sodobno multimedijsko opremo in zagotavljajo študentom ustrezne
razmere za delo in študij.
Tabela 22: Pregled prostorov v uporabi in v najemu po lokacijah (v m2)

Koper

Celje

Škofja Loka

Skupaj UP FM

Predavalnice

871

191

1.449

2.511

Kabineti

269

19

30

318

Drugi prostori

675

80

0

755

1.815

290

1.479

3.584

Vrsta prostorov

Skupaj

UP FM pridobiva sredstva iz različnih virov. Izobraževalna in raziskovalna dejavnost sta financirani iz
proračunskih in neproračunskih virov, fakulteta pa skuša biti vedno bolj dejavna na področju tržne
dejavnosti.
UP FM izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-razvojni program v
okviru UP, torej v imenu in za račun UP.
UP FAMNIT
Fakulteta izvaja svojo dejavnost izključno v najetih prostorih.
Sedež fakultete je na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer ima fakulteta v uporabi 457,05 kvadratnih metrov.
Prostori vključujejo tri predavalnice (za 77, 45 in 20 oseb), dve računalniški učilnici (s 16 in 17
računalniki) ter prostore dekanata, službe za izobraževanje, službe za informatiko in knjižnice. Na
Muzejskem trgu 2 imata prostore kadrovska in finančno-računovodska služba, ki delujeta kot skupni
službi UP FAMNIT in UP IAM.
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Poleg prostorov na Glagoljaški 8 fakulteta v študijskem letu 2011/12 najema še predavalnice v
Dijaškem in študentskem domu Koper (DŠD) in v Srednji tehnični šoli Koper (STŠ), prostore na
Kettejevi 1 v Kopru (predavalnice in kabineti za učitelje), občasno pa še druge prostore za izvajanje
študijske dejavnosti (predavalnica UP ZRS, Središče Rotunda v Kopru). V DŠD fakulteta v študijskem
letu 2011/12 najema skupaj šest predavalnic.
UP PEF
Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na
parc. št. 168, k. o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega
doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov
neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je sprememba
odloka predvidevala.
2

Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi površine 1.007,80 m , razen dveh predavalnic v
pritličju, ki jih uporablja članica Univerza na Primorskem, Fakulteta za management skupaj s
sanitarijami in dostopi do teh predavalnic. V prizidku Dijaškega doma Koper deluje v prostoru s
2
približno 105 m tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške
fakultete, vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice UP,
Fakultete za management Koper in UP, Pedagoške fakultete Koper.
Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2
glasbeni ter 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko, ter 3 kabineti za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 12 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za normalno opravljanje dejavnosti.
UP PEF je v študijskem letu 2011/2012 zaradi spremembe namembnosti nekaterih kabinetov v stavbi
2
fakultete na Cankarjevi ulici 5, vzela v najem en kabinet (skupne površine 14m ) v prostorih Dijaškega
in študentskega doma Koper, na istem naslovu, kot je sedež fakultete. Fakulteta je najela prostore v
poslovni stavbi gospodarske družbe Intereuropa d.d. na Vojkovem nabrežju 32 v Kopru. Gre za sedem
2
medsebojno povezanih prostorov v celoto (skupna površina 207,45 m ). Prostore sestavlja šest
kabinetov, arhiv in hodnik.
Poleg tega se študijski proces, poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih primernih prostorih na
območju Mestne občine Koper. To so predavalnice članic UP (UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT),
telovadnice Osnovne šole Koper in Srednje tehniške šole Koper, plesna dvorana Plesne šole Elite, …
UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih uporabnikov na
drugih lokacijah v Mestni občini Koper.
Zaradi prostorske stiske, ki bremeni fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo več krat ugotovljeno,
da je edina možna rešitev izgradnja novega poslopja fakultete. Odločitev UP je bila, da bo novo
poslopje fakultete zgrajeno v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru. Tako je bilo
novo poslopje fakultete med drugimi uvrščeno v nov izdelan in potrjen Dokument identifikacije
investicijskega projekta za Univerzitetni kampus Sonce. Na podlagi vseh odločitev in zaključkov iz
zgoraj navedenega dokumenta so bili v letu 2009 izdelani tudi drugi dokumenti za novogradnjo
kampusa (Programska naloga, Programsko projektna naloga in Natečajna naloga) in na njihovi
podlagi je bil izveden arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Univerzitetni
kampus Sonce. Rešitev je bila izbrana v začetku leta 2010. Sedaj poteka projektiranje poslopij v 1.
Fazi izgradnje kampusa. V to fazo spada tudi nova stavba UP PEF, zaključek te faze je bil planiran za
mesec september 2012. V skladu s takim načrtom bi bila selitev in začetek dela v novih prostorih
možna že v študijskem letu 2012/2013. Ker se po terminskem planu že zamuja z aktivnostmi, selitve v
nove prostore UP PEF ne bo pred študijskim letom 2013/2014.
Tabela 23: Dislocirane enote UP PEF
Dislocirana enota UP PEF

Naslov

Ljutomer

Prešernova cesta 34, Ljutomer

Murska Sobota

Slomškova ulica 33, Murska Sobota
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Nova Gorica

Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici

Ptuj

Mestni trg 2, Ptuj

Slovenske Konjice

Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice
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UP PEF ne izvaja študijskih programov na vseh dislociranih enotah hkrati, temveč ciklično. V
študijskem letu 2011/2012 izvaja svojo osnovno dejavnost na dislociranih enotah v Slovenskih
Konjicah, na Ptuju, v Ljutomeru in v Slovenskih Konjicah vendar se ne izvajajo na veh lokacijah vsi
letniki študija.
Kot je navedeno zgoraj UP PEF v pretežni meri uporablja prostore na Cankarjevi ulici v Kopru, ki so
zemljiško knjižno še vedno v lasti Republike Slovenije in uporabi Ministrstva za šolstvo in šport. Tako
ne razpolaga z nepremičnim premoženjem. Od premičnega premoženja ima UP PEF v lasti ali v
uporabi le opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica in s tem Univerza na Primorskem je z vpisom lastništva v zemljiško knjigo dne
22.3.2011 tudi formalno pridobila lastno stavbo. UP FTŠ Turistica je v letu 2011 od Javnega Okolja
Piran d.o.o. prevzela v brezplačno uporabo travnati in betonski del plažne površine na parc. št. 1243/2
k.o. za obdobje petih let z namenom izvajanja programov, povezanih z vsebino študijskih procesov.
Aktivnosti na tem področju naj bi zaživele v letu 2012. S postavitvijo ograje je bila v 2011 simbolično
zaključena ureditev okolice stavbe – z izjemo ureditve gramoznega parkirišča, dokončana je bila
nabava opreme za lokal. Izvedena je bila nabava opreme, nujne za pedagoški proces (računalniki,
audiovizualna oprema, druga oprema). Nerealizirana nabava na tem področju je prenesena v
naslednje leto. Poleg ureditve problematike parkirišč je v leto 2012 prenesena tudi nabava opreme za
potovalno agencijo, ki naj bi se v letu 2012 dokončno aktivirala. UP FTŠ Turistica ima v najemu
prostore za izvajanje izobraževalne dejavnosti na svojih dislociranih enotah v Ljubljani in v Sežani,
kamor v letu 2011 ni vlagala
UP FVZ
Študijski proces UP FVZ se izvaja na sedežu v Izoli, na naslovu Polje 42 ter v akreditirani dislocirani
enoti v prostorih Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici, na naslovu Ulica Padlih borcev 26. Za potrebe
izvedbe študijskega programa Zdravstvena nega v dislocirani enoti Nova Gorica fakulteta ne plačuje
najemnine. Ima pa fakulteta sklenjeno najemno pogodbo s Športnim društvom Adrenalina, na naslovu
Dantejeva 7, Izola, za najem prostorov telovadnice za pripravo na klinično usposabljanje študentov
(poleg Doma upokojencev Izola).
UP FVZ izvaja pedagoško in razvojno-raziskovalno dejavnost v sodobnih in dobro opremljenih
prostorih, v skupni izmeri približno 2000 m², na lokaciji v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola.
Na fakulteti sta 2 predavalnici in 2 učilnici, 4 specialne učilnice, 1 vajalnica, 1 laboratorij, 1
računalniška učilnica, referat, študentska soba, knjižnica s čitalnico, kjer je študentom omogočen tudi
dostop do svetovnega spleta, garderoba, 10 kabinetov za učitelje in prostori za upravnoadministrativne službe. Specialne učilnice so opremljene s sodobnimi učnimi pripomočki za
poučevanje zdravstvene nege in s simulatorjem kliničnih situacij, učni in raziskovalni laboratorij z
opremo, ki omogoča tako poučevanje kot tudi raziskovalno delo, učilnica za dietetiko z osnovno
opremo za poučevanje dietetike ter učilnica za informatiko s 16 osebnimi računalniki. Vse
predavalnice so opremljene s projektorji in osebnimi računalniki.
UP ZRS
UP ZRS je lociran na petih lokacijah, in sicer v samem mestnem jedru Kopra, v Piranu, Izoli, Valdoltri
in Ljubljani, in sicer v devetih stavbah, ki jih ima bodisi v lasti bodisi najemu. Skupna izmera uporabnih
2
prostorov je cca. 1.900 m . Povečan obseg dejavnosti, predvsem širitev raziskovalnih področij,
narekuje celovito obnovo opreme in razširitev prostorskih kapacitet, za katere si UP ZRS prizadeva s
prijavo na številne mednarodne in nacionalne razpise. Tako smo v letu 2010 pridobili dva strateška
projekta na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, v sklopu katerih smo
zagotovili sredstva za razširitev prostorskih kapacitet.
V sklopu strateškega projekta Sigma 2 se sofinancira gradnje Centra mediteranskih kultur v sklopu
prvega stolpiča Kampusa Livade. Kljub prekinitvi gradbene pogodbe z glavnim izvajalcem Gradbeno
podjetje Grosuplje d.d., zaradi nastopa insolventnosti in kasnejšega stečaja, se dela na objektu
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nadaljujejo s posameznimi izvajalci. V sklopu strateškega projekta Shared Culture se sofinancira
obnova Palače Baseggio, v kateri bo imel svoj sedež Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in
kulturno dediščino, katerega temeljna aktivnost bo proučevanje in dokumentiranje beneške zgodovine
in kulturne dediščine v upravičenem območju. Gradbena dela na objektu palača Baseggio so se
pričela v letu 2010. Ob začetku izvajanja obnovitvenih del se je izkazalo nekaj novih odkritij (nove
stenske poslikave iz obdobja baroka, možnost ohranitve lesenih stropov...) zaradi katerih je Zavod za
varstvo kulturne dediščine – Restavratorski center na investitorja naslovil zahtevo za spremembo
projekta obnove palače Baseggio, na katero je investitor pristal. Na podlagi novih odkritij so bile
pridobljene spremembe kulturnovarstvenih pogojev s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Območne enote Piran na podlagi katerih je bila izdelana dokumentacija PGD in PZI sprememb ter
pridobljena pravnomočna sprememba gradbenega dovoljenja. Na podlagi navedenega bo investitor z
izvajalcem izvedel postopek s pogajanji za novo naročena kasnejša dela. Zaključek prenove se
pričakuje v drugi polovici leta 2012.
UP IAM
2
UP IAM svojo dejavnost opravlja v najetih poslovnih prostorih Mestne občine Koper, v izmeri 75,25 m
na Muzejskem trgu 2, 6000 Koper. V letu 2010 je za potrebe Oddelka za Tehnologijo pridobil prostore
2
na Santorijevi ulici v Kopru (55.6 m ).
2

Uporabna površina (m ) prostorov članice na visokošolskega učitelja in sodelavca ter raziskovalca se
je v letu 2010 in 2011 s pridobitvijo prostorov UP FAMNIT na Kettejevi ulici v Kopru nekoliko povečala,
saj je večina raziskovalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na UP FAMNIT, tako pridobila svoj
delovni prostor.
UP ŠD
UP ŠD upravlja s Študentskim domom Portorož, ki je bil izgrajen leta 1982 v skupni bruto izmeri
2
2
površine 2780 m in s Študentskim domom Koper, v skupni bruto izmeri 1335,16 m . Prostori, v katerih
deluje Študentski dom Koper so bili zgrajeni v letih 1998, 1999 in 2001. Ob tem upravljajo UP ŠD še s
2
stanovanjem v Izoli z bruto površino 27,96 m na naslovu Nazorjeva 11 in z garažo na istem naslovu.
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3.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA
UP je vzpostavila razvejano mrežo povezav z okoljem - tako z institucijami v visokošolskem in
raziskovalnem prostoru kot s širšim družbenim okoljem. Članice univerze se povezujejo z okoljem
glede na specifiko svojih študijskih in raziskovalnih področij. Povezovanje in izmenjave potekajo prek
vključevanja študentov v okolje pri opravljanju strokovne prakse, prek skupnih raziskovalnih in
razvojnih projektov, z vključevanjem gostujočih predavateljev iz gospodarstva v programe UP ipd.
Sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru: UP je od leta 2004 vključena v Rektorsko
konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru katere slovenske univerze izvajajo različne oblike
sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter
znanstveno-raziskovalnim delom, finančnih vprašanj skupnega pomena in zadev, ki se nanašajo na
splošno zakonodajo, ter posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.
UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo
Emuni ter z naslednjimi raziskovalnimi inštituti: Inštitut za narodnostna vprašanja, Kemijski inštitut
Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Institut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za
biologijo, Slovenska znanstvena fundacijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in
Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru: UP je od svojega
nastanka sklenila 46 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o sodelovanju, od tega po 4 v letih
2004 in 2005, 9 v letu 2006, po 5 v letu 2007 in 2008, 7 v letu 2009, 6 v letu 2010, 5 v letu 2011.
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi krovnih sporazumov, pogodb
skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 7. OP, programov teritorialnega in čezmejnega
sodelovanja ter drugih programov EU) in posameznih pogodb o študijskih izmenjavah v okviru
programa mobilnosti VŽU-Erasmus.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA), Združenja
mediteranskih univerz za trajnostni razvoj s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj (The
Mediterranean Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for
Sustainable Development (ESD)), Združenje sredozemskih univerz (Mediterranean Universities Union
- UNIMED), Rektorske konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of the Alps
Adriatic Region – AARC), od leta 2010 pa tudi Podonavske rektorske konference (Danube Rector's
Conference – DRC).
Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami: Neposredno povezavo z gospodarstvom
univerza udejanja prek Centra za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP), ki združuje in koordinira
obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom: Svet zaupnikov UP, ki svetuje in
sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in znanstvene
uspešnosti; Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in inovativnih
tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški
inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju idej študentov, raziskovalcev in
profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS.
UP je vključena tudi v Karierni center (KC UP). V letu 2011 smo v okviru projekta Karierno načrtovanje
in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela priredili 50 dogodkov, gostili več kot 40 predstavnikov iz
gospodarstva ter vključili v aktivnosti projekta več kot 1200 udeležencev. Univerza se povezuje z
gospodarstvom tudi preko Štipendijskega sklada UP. UP vsako leto v okviru Štipendijskega sklada UP
podeli štipendije najboljšim študentom UP. V študijskem letu 2010/11 se je v Štipendijski sklad UP
vključilo 33 študentov.
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3.7 DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Upravljanje komunikacij je del učinkovitega upravljanja univerze v smeri integriranega komuniciranja.
Za to skrbijo vodstvo univerze in vodstva članic UP v skladu s Srednjeročno strategijo razvoja UP
2009 do 2013. Naloga vodstev družb ter odgovornih za razvoj kadrov in komunikacijo je, da
uveljavljajo in razvijajo organizacijsko kulturo, katere gonilna sila so naslednje vrednote: svoboda,
avtonomija, pripadnost, odprtost in kakovost.

Za enakomerno in učinkovito promocijo je tudi v letu 2011 delovala Promocijska skupina UP, ki
vključuje zaposlene na rektoratu in vseh članicah UP ter pridružene članice in predstavnika študentov.
Primarne naloge UP v letu 2011 so bile:
- sodelovanje z mediji in organizacija novinarskih konferenc,
- informiranje vseh javnosti prek spletne strani UP in internega glasila,
- organizacija lastnih prireditev in dogodkov ter v sodelovanju z drugimi institucijami,
- koordinacija in nadzor promocijskih dejavnosti znotraj UP in njenih članic,
- izdaja publikacij UP.
Dogodki
Komuniciranje z javnostmi je potekalo vse leto prek različnih dogodkov. Podrobneje so predstavljeni v
tabeli v nadaljevanju. Na ravni članic je večina fakultet izvajala običajne dogodke (podeljevanje
diplom, srečanje alumnov, različna predavanja, cikli predavanj, ekskurzije za srednje šole,
predstavitev knjig, publikacij, delavnice, mednarodni simpoziji, kolokviji itd),
Na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost, v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in
podobnih prireditev ter z drugimi oblikami komuniciranja smo predstavljali:
- aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti,
- aktivnosti na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
- aktivnosti na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja,
- aktivnosti na področju investicij,
- aktivnosti v Tednu UP,
- posebne dosežke UP in njenih predstavnikov,
- delo Senata UP, Upravnega odbora UP in Sveta zaupnikov UP,
- podpise sporazumov o sodelovanju z drugimi institucijami,
- obiske delegacij in predstavnikov domačih in mednarodnih institucij,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Republike Slovenije,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Alpe-Jadran in
- sodelovanje v Podonavski rektorski konferenci.
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Promocija
Promocija UP je bila usmerjena v potencialne študente, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči
večjo prepoznavnost. Poudarek je bil tudi na promociji po srednjih šolah v Sloveniji in zamejstvu,
vzpostavljanju stikov z dijaki, svetovalnimi službami in ravnatelji. Izvedli smo skupne predstavitve vseh
članic UP – pomembnejše promocijske aktivnosti so razvidne iz predhodne tabele. V sodelovanju z
več javnostmi pa smo organizirali različne razstave in druge dogodke v palači Armerija Univerze na
Primorskem.
Publikacije
V letu 2011 smo izdali naslednje publikacije: Vodnik po študijskih programih, pri katerem sodelujejo
vse članice UP, Welcome guide, Priročnik za študente: Naložba v prihodnost – načrtovanje in razvoj
kariere, Zbornik posveta Želje so uresničljive – karierne priložnosti študentov UP, Razvoj UP v
mandatu 2007 – 2011 in različne zloženke in plakate ob posameznih dogodkih.
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4. USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
4.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko
šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja
idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/11),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/11)
b) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS; Ur. l. RS, št. 119/06-UPB3, 59/07-ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl.
US, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, 34/11 Odl. US in 78/11)
- Zakon o zavodih (ZZ; Ur. l. RS, št12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98,
36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1; Ur. l. RS, št. 61/06)
- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur. l. RS, št. 87/11)
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 108/09-UPB13, 8/10 Odl.US: U-I244/08-14, 13/10, 16/10 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/10 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/10, 85/10,
94/10-ZIU, 107/10, 35/11)
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/94),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/99)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur. l. RS, št. 16/07,
36/08, 58/09, 20/11)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11)
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02)
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/01)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07,
65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10)
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/95, 9/01)
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/06, 86/09)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11)
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; 16/07-UPB3, 68/08, 85/10 Skl.US: U-I-191/09-7,
Up-916/09-16)
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09, 110/09, 60/10, 88/10, 7/11)
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10)
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/06, 15/08 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/06)
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08, 102/09)
4. USMERITVE IN CILJI UNIVERZE

4.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
-

-

-

41

Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/05)
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10, 3/11)
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07 in
28/09)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06)
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ur. l. RS,
št. 1/10)
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 35/06, 75/08 in 97/10)
Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/04, 62/2010-ZUPJS)
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98)
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/08)
Pravilnik o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev (Ur. l. RS, št.
21/94)
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/07)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03 in 70/08)
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 107/08)
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur. l. RS, št. 50/05)
Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/06)
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/94, 2/05)
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/07,
41/08, 7/11)
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/03)
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/04)
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/98, 101/04)

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/10, 17/11)
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/10, 17/11)
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/10)
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/10, 17/11)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakona
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02, 115/05, 22/06, 112/07, 9/11)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/05)
Pravilniki
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije ( Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07, 103/07, 68/09)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti MVZT (Ur. l. RS št. 1/10),
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 86/08, 109/08, 73/11),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
- Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
48/03),
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Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(Ur.l. RS, št. 12/05, 122/06, 55/11),
Pravilnik o izvajanju javnih pooblastil na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 107/05),
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 35/03),
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/09, 72/11),
Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/08),
Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06,51/08),
Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/11),
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11),
Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/11),
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št. 12/05,
49/05),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/05, 24/06),
Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/09, 90/11),
Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št. 126/08, 41/09, 55/11).

Uredba
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 103/11)
d)
-

RAZVOJNI DOKUMENTI UP
Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013
Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013
Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013

e) PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 in
85/11)
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Statut UP-UPB1, Ur. l. RS, št. 124/08, 21/11, 96/11)
Akti
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetne založbe
- Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem ter spremembe in
dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem

Pravilniki
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Splošno
- Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
- Pravilnik sklada za razvoj UP
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
- Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na
Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
- Pravila o povračilu stroškov
- Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
- Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
- Pravilnik sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika sklada za znanstveno odličnost Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
- Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
- Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem
- Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Kadrovsko področje
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
- Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev
Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
- Spremembe Pravil o notranji organiziranosti rektorata
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
- Spremembe Pravilnika o organizacijskih enotah univerze
- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
- Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Študij
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
- Pravila o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem
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Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze
na Primorskem
Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"

Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Spremembe in dopolnitve Meril za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem in Seznam področij za izvolitev v naziv
Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Pojasnilo MJU v zvezi z novo ureditvijo položajnega dodatka
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
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Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem

Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
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4.2 DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročni cilj za leto
2011
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število zaposlenih
raziskovalcev 159 (122
FTE)

Ciljna vrednost v letu 2011
Število zaposlenih
raziskovalcev 208 ( 154
FTE)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Število zaposlenih
raziskovalcev 191( 152FTE),
plan skoraj dosežen.

Sprejem kriterijev Listine in
kodeksa raziskovalcev v
organih odločanja UP 2010.

Izvajanje usmeritev in
kriterijev za vzpostavitev
mednarodnih standardov v
okviru sprejetega kodeksa in
listine

Realizirano
Obrazložitev:
Priporočila Listine in
Kodeksa se izvajajo v okviru
Kadrovske strategije za
raziskovalce in akcijskega
načrta za obdobje 20102014
Sprejet je bil Etični kodeks
UP

Na Senatu UP sprejeta
stališča o NPVŠ in o RISSu, ki so bila posredovana
MVZT-ju

Implementacija NPVŠ in
RISS-a v delovanje UP

Sprejet Akcijski načrt UP za
implementacijo kadrovske
strategije za raziskovalce v
obdobju 2010-2014, ki je bil
posredovan EC

Implementacija Akcijskega
načrta UP

Realizirano
Obrazložitev:
Cilji NPVŠ so bili vključeni v
Strategijo za izobraževanje
UP 2011-2015
Realizirano
Obrazložitev:
Na članicah UP so bili
imenovani promotorji za
promocijo izvajanja
Akcijskega načrta UP
Cilji akcijskega načrta so bili
vključeni tudi v temeljne
dokumente UP (Letni
program dela, letno poročilo,
itd.)

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

Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto 2003)

Idejna zasnova izhodišč
strategije e- izobraževanja

Usmeritve v okviru
Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 - 2013

Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije
Univerze na Primorskem za
obdobje sedem let na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Delno realizirano

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije eizobraževanja in akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na UP

Nerealizirano.

Sprejeta Strategija Univerze
na Primorskem na področju
novih študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za obdobje
2011-2015: do meseca maja
2011

Realizirano.

Obrazložitev:
Del gradiva in osnutek vloge
je pripravljen. Vloga za
podaljšanje akreditacije
univerze bo obravnavana na
organih UP ter posredovana
na NAKVIS v letu 2012

Obrazložitev:
S strani članic zaradi
specifičnosti tovrstne
dejavnosti ni bilo
izkazanega interesa po
enotnem modelu ponudbe eizobraževanja.

Obrazložitev:
Strategija izobraževanja
2011 – 2015 je bila sprejeta
maja 2011
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2011

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Število zaposlenih
raziskovalcev 159 (122 FTE)

Število zaposlenih
raziskovalcev 208 (154
FTE)

Število zaposlenih
raziskovalcev 191 (152FTE)

Odsotnost sheme
sofinanciranja doktorskega
študija.

Izvajanje nove sheme za
sofinanciranje doktorskega
študija

Realizirano

15 JN na UP v letu 2010

Predvidoma 10 JN na UP v
letu 2011

Realizirano
Obrazložitev:
19 postopkov izvedenih v
skladu z ZJN

število matično zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev: 83,62FTE

Število matično zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev: 106,64

Število matično zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev: 164 FTE

Pričetek aktivnosti za
ureditev zemljiškoknjižnega
stanja

Ureditev zemljiškoknjižnega
stanja

Delno realizirano

Priprava predlogov
sprememb in dopolnitev
Statuta UP

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi potrebe po večjih
spremembah Statuta UP ter
menjave vodstva ta cilj ni bil
realiziran. Pripravljeni so
predlogi sprememb statuta.

Potek mandata rektorja in
mandata članov UO UP v
letu 2011

Izvedba volitev UO UP in
rektorja

Realizirano

Neizvedena revizija

Izdelano poročilo o
notranjem poslovanju,
nepristranskosti prikazov v
računovodskih izkazih ter
skladnost s predpisi iz tega
področja

Realizirano

Striktno upoštevanje določb
internih pravilnikov UP

Realizirano

Nedosledno izvajanje
določenih določb internih
pravilnikov UP

Obrazložitev:
Izvedeno javno naročilo ter
izbor notranje revizije
Poročilo o opravljenem
notranjem nadzoru

Obrazložitev:
Ažurno obveščanje o novih
pravnih aktih in seznanitev z
lokacijo dokumentacije ter
nudenje pomoči pri
interpretaciji pravilnikov UP

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture
na lokacijah (kampus, novi
prostori)

1.Delujoče računalniško in
komunikacijko omrežje v
kampusu Livade (CJMK)

Nakup, izvedba storitev
postavitve, konfiguracija
Investicija – Kampus Livade
je ustavljena
Novi prostori (Intereuropa,
STŠ) realizirano

Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema
(enotna IT rešitev na nivoju
UP)

Implementirana rešitev
(delujoča povezana rešitev z
Propisom)

Uskladitev zahtev za
specifikacijo
Realizirano (priprava zahtev,
potreb)
JN bo praviloma v 2012 (po
potrditvi sredstev in resursov
na projektu)

Vzpostavitev modula za
spremljanje raziskovalnega
in projektnega dela (enotna

Implementirana rešitev
(delujoča povezana rešitev z
Propisom)

Uskladitev zahtev za
specifikacijo, priprava zahtev
za JN

4. USMERITVE IN CILJI UNIVERZE

4.2 DOLGOROČNI CILJI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Dolgoročni cilj za leto
2011

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
IT rešitev na nivoju UP)

Manjkajoč
dokumentacijskega sistema

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Ni bilo izvedeno (uskladitev
zahtev – potreb uporabnikov
ni bila mogoča)

Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema

Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi možnosti izdelave
dokumentacijskega sistema
z internimi kadrovskimi
resursi ni bilo izvedeno JN

Potreba po službi za
upravljanje premoženja

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja UP

Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
kadrovskih resursov cilj ni bil
izveden

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Aktivnosti CRPZ: redno
sestajanje in obveščanje ter
vključevanje predstavnikov
lokalnega gospodarstva v
aktivnosti UP

Dodatne aktivnosti CRPZ in
nadaljnje spodbujanje
povezovanja

Delno realizirano

Ni izoblikovanih predlogov
sprememb za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Delno realizirano

V letu 2010 je veljavnih 214
ERASMUS bilateralnih
sporazumov

Povečanje števila
bilateralnih sporazumov za
10%

Realizirano

Obuditev delovanja Sveta
zaupnikov UP

Obrazložitev:
V obliki pripomb na NPVŠ
so bili predlogi posredovani
na MVZT, predvidena
realizacija zakonskih
sprememb v letu 2011 ni bila
izvedena.

Obrazložitev:
Ciljna vrednost je
presežena, saj je bilo v letu
2011 sklenjenih 61
ERASMUS bilateralnih
sporazumov, kar je
povečanje za cca. 30%.
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4.3 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2011
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Transparentno delovanje
univerze

Učinkovitejša organizacija in
spremljanje izvajanja
raziskovalne dejavnosti na
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
niso skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
so skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Realizirano

Samostojna organiziranost
raziskovalne dejavnosti
članic UP

Vzpostavitev ustreznega
raziskovalnega programa
UP (na nacionalnem in
mednarodnem nivoju) UP

Nerealizirano

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Obrazložitev:
Merila o izvolitvah v nazive z
navodili za njihovo izvajanje
so bila sprejeta na senatu
UP maja 2011.

Informacijska podpora
vodenju nacionalnih in
mednarodnih projektov
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podaljšanje akreditacije
Univerze na Primorskem

Uvajanje sodobnih oblik
izobraževanja

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Razvoj novih članic
univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto 2003)

Idejna zasnova izhodišč
strategije e- izobraževanja

Usmeritve v okviru
Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 - 2013

2 novi članici UP - fakultete
v ustanavljanju:
- UP Fakulteta za
ergonomske in kineziološke
študije (UP FENIKS)
- UP Fakulteta za grajeno
okolje (UP FGO)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije
Univerze na Primorskem za
obdobje sedem let na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Delno realizirano.

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije eizobraževanja in akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na UP

Nerealizirano.

Sprejeta Strategija Univerze
na Primorskem na področju
novih študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za obdobje
2011-2015: do meseca maja
2011

Realizirano.

Ustanovitev 2 fakultet

Realizirano.

Obrazložitev:
Del gradiva in osnutek vloge
je pripravljeno.
Vloga za podaljšanje
akreditacije univerze bo
obravnavana na organih UP
ter posredovana na NAKVIS
v letu 2012

Obrazložitev:
S strani članic zaradi
specifičnosti tovrstne
dejavnosti ni bilo
izkazanega interesa po
enotnem modelu ponudbe eizobraževanja.

Obrazložitev:
Strategija izobraževanja
2011 – 2015 je bila sprejeta
maja 2011.

Obrazložitev:
Oktobra 2011 je Svet
NAKVIS podelil akreditacijo
Fakulteti za ergonomske in
kineziološke študije.
V postopku je vpis nove
fakultete v Odlok UP in
razvid visokošolskih
zavodov (prenos študijskih
programov 1, 2. in 3. stopnje
Aplikativna kineziologija iz
UP FAMNIT).
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Fakulteta za grajeno okolje
je bila v letu 2011 vpisana v
Odlok o spremembi odloka o
ustanovitvi UP

Začeti postopki za notranjo
akreditacijo 2 novih fakultet:

Zaključeni postopki notranje
akreditacije 2 fakultet

- UP Fakulteta za inženirske
vede (UP FIV)
- UP Mednarodna fakulteta
za pravo

Nerealizirano za UP FIV.
NAKVIS smo zaprosili za
usmeritve glede
morebitnega postopka
preoblikovanja UP FGO, in
sicer s širitvijo na področje
tehniških ved, v katere bi
nato vključili študijske
programe,ki so bili
načrtovani v okviru UP FIV.
Nerealizirano:
Obrazložitev:
Postopki notranje
akreditacije nove članice
UP, Mednarodne pravne
fakultete, niso bili uspešno
zaključeni. V prvi polovici l.
2011 je Senat UP imenoval
delovno skupino za pripravo
elaborata za
ustanovitev nove članice
UP, Mednarodne pravne
fakultete. Pripravljena je bila
zasnova nove fakultete in
osnutka za študijska
programa 1. in 2. stopnje.

Izgradnja univerzitetne
knjižnice

Razpršena organiziranost
enot knjižnice po članicah
UP

Formalna ustanovitev

Delno realizirano

Nabava osnovne opreme
Dopolnitev kadrovskih mest

Transparentno delovanje
univerze

Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis niso
popolna

Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis bodo točna
in pravilna

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Nadzor nad pravilnostjo
vhodnih podatkov za
obračun plač je bil izveden
pri cca 200 osebah,ob novih
vnosih se pregleda
pravilnost starih vnosov,
nepregledani podatki so še
pri cca 150 osebah,
Izvedeni so bili sestanki za
vzpostavitev OLAP,
izvajalec še ni pripravil
rešitve, zato je naloga
prenesena.

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP
ni posodobljen

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP je
posodobljen

Delno realizirano
Obrazložitev:
Delovna skupina je pripravila
delovno gradivo, zaradi
velikega obsega dela in
drugih prioritet dela gradivo
še ni bilo posredovano na
članice

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izboljšan informacijski
sistem propis kadri

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

napake v podatkih in različni
podatki na bazah članic in
skupni bazi

Odpravljene napake in enaki
podatki na bazah
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Nadzor nad pravilnostjo
vhodnih podatkov za
obračun plač je bil izveden
pri cca 200 osebah,ob novih
vnosih se pregleda
pravilnost starih vnosov,
nepregledani podatki so če
pri cca 150 osebah

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture
na lokacijah (kampus, novi
prostori)

Kampus Livade – CMK
stavba ni opremljena

Ureditev računalniške in
komunikacijske opreme;

Nakup, izvedba storitev
postavitve, konfiguracija

Vzpostavitev delovanja

Investicija – Kampus Livade
je ustavljena
Novi prostori (Intereuropa,
STŠ) realizirano

Urejeno notranje revidiranje

Povečanje učinkovitosti
spoštovanja izvajanja
internih pravilnikov UP

Neizvedena revizija

Nedosledno izvajanje
določenih določb internih
pravilnikov UP

Izdelano poročilo o
notranjem poslovanju,
nepristranskosti prikazov v
računovodskih izkazih ter
skladnost s predpisi s tega
področja

Realizirano

Striktno upoštevanje določb
internih pravilnikov UP

Realizirano

Obrazložitev:
Izvedeno javno naročilo ter
izbor notranje revizije
Poročilo o opravljenem
notranjem nadzoru

Obrazložitev:
Ažurno obveščanje o novih
pravnih aktih in seznanitev z
lokacijo dokumentacije ter
nudenje pomoči pri
interpretaciji pravilnikov UP

Izvajanje nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti UP
in UP članice, organi UP in
UP članice ter zaposleni na
UP in UP članici na vseh
področjih dela fakultete

Seznanjanje vodstva,
organov in služb UP o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP na posameznih
področjih dela

Izvedba volitev UO UP in
rektorja UP

Realizirano

Delovanje UP na podlagi
urejenih pravnih aktov

Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Nerealizirano.
Obrazložitev:
Zaradi potrebe po večjih
spremembah Statuta UP ter
menjave vodstva ta cilj ni bil
realiziran. Pripravljeni so
predlogi sprememb statuta.

Realizacija varčevalnega
programa UP ter izvedba
skupnih javnih naročil na UP

15 JN na UP v letu 2010

Predvidoma 10 JN na UP

Realizirano
Obrazložitev:
19 postopkov izvedenih v
skladu z ZJN

Vzpostavitev mednarodnih
standardov za umeščanje
mladih v znanstvenoraziskovalno delo UP

Sprejem kriterijev Listine in
kodeksa raziskovalcev v
organih odločanja UP 2010

Izvajanje usmeritev in
kriterijev za vzpostavitev
mednarodnih standardov v
okviru sprejetega kodeksa in
listine

Realizirano
Obrazložitev:
Priporočila Listine in
Kodeksa se izvajajo v okviru
Kadrovske strategije za
raziskovalce in akcijskega
načrta za obdobje 20102014
Sprejet je bil Etični kodeks
UP
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Sprejet Akcijski načrt UP za
implementacijo kadrovske
strategije za raziskovalce v
obdobju 2010-2014, ki je bil
posredovan EC

Ciljna vrednost v letu 2011
Implementacija Akcijskega
načrta UP
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Na članicah UP so bili
imenovani promotorji za
promocijo izvajanja
Akcijskega načrta UP
Cilji akcijskega načrta so bili
vključeni tudi v temeljne
dokumente UP (Letni
program dela, letno poročilo,
itd.)

Implementacija in izvajanje
nove sheme financiranja
doktorskega študija

Odsotnost sheme
sofinanciranja doktorskega
študija

Izvajanje nove sheme za
sofinanciranje doktorskega
študija

Realizirano

Vključevanje lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP

Aktivnosti CRPZ: redno
sestajanje in obveščanje ter
vključevanje predstavnikov
lokalnega gospodarstva v
aktivnosti UP.

Dodatne aktivnosti CRPZ in
nadaljnje spodbujanje
povezovanja

Delno realizirano

Ni izoblikovanih predlogov
sprememb za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Delno realizirano

Število incoming študentov,
2009/2010:101

Povečanje števila incoming
študentov za 20%

Realizirano

Oblikovanje predlogov za
razrešitev zakonskih ovir k
internacionalizaciji UP

Povečati mednarodno
mobilnost kadra in študentov

Obuditev delovanja Sveta
zaupnikov UP

Obrazložitev:
V obliki pripomb na NPVŠ
so bili predlogi posredovani
na MVZT, predvidena
realizacija zakonskih
sprememb v letu 2011 ni bila
izvedena.

Povečanje števila outgoing
študentov za 20%
Število outgoing študentov,
2009/2010: 47

Povečanje števila mobilnih
profesorjev za 20%

Obrazložitev:
128 incoming študentov v št.
letu 2010/2011
Realizirano
Obrazložitev:
64 outgoing študentov v št.
letu 2010/2011

Število outgoing profesorjev,
2009/2010: 28

Nerealizirano
Obrazložitev:
30 outgoing profesorjev v št.
letu 2010/2011; število
mobilnih profesorjev se je
povišalo, vendar le za 8%;
razlog je tudi pomanjkanje
finančnih sredstev.

Število incoming profesorjev,
2009/2010: 33

Realizirano
Obrazložitev:
47 incoming profesorjev

Število incoming
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, 2009/2010: 16

Nerealizirano
Obrazložitev:
8 incoming strokovnih
sodelavcev v št. letu
2010/2011; razlog je tudi, da
imajo partnerske univerze za
tovrstno obliko mobilnosti
manj finančnih sredstev.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Število outgoing
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, 2009/2010: 5
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
10 outgoing strokovnih
sodelavcev

Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v letu 2010

Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v 2011

Realizirano

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2010/11na
razpis EC

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2011/12 na
razpis EC

Realizirano

Sodelovanje 4 članic UP v
programu CEEPUS v letu
2010

Povečati število članic UP, ki
sodelujejo v programu
CEEPUS v letu 2011

Delno realizirano

Neenaki namestitveni pogoji
za tuje študente na
slovenskih univerzah

Enaki namestitveni pogoji za
vse tuje študente na
slovenskih univerzah

Nerealizirano
Obrazložitev:
Problematiko, na katero UP
vseskozi opozarja, je
potrebno rešiti na nacionalni
ravni.

Ureditev stanja nepremičnin
UP

Zagotovitev 175 potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje za študijsko leto
2010/2011

Zagotovitev potrebnih ležišč
skladno s povečanjem
incoming študentov in
profesorjev za 20% v
študijskem letu 2011/2012

Nerealizirano

Pričetek aktivnosti za
ureditev zemljiškoknjižnega
stanja

Urejeno zemljiško knjižno
stanje na nepremičninah s
parc. št. 1087, 1088,
1093/1,1098/7, 1099/2, 1100
in 1101, vložna številka
127, k.o. Portorož

Realizirano

Urejeno zemljiško knjižno
stanje na nepremičnini s
parc. št. 939 k.o. Piran
(objekt Bolniška 20)

Delno realizirano

Obrazložitev:
UP nima zadostnih
namestitvenih kapacitet za
slovenske in tuje študente,
rešitev je predvidena v
okviru novih kampusov.

Obrazložitev:
Vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo 22. 3.
2011.

Obrazložitev:
Tako MVZT kot tudi MŠŠ
soglašata s prenosom. V
pripravi sta dve pogodb, in
sicer: Pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim med Občino
Piran, MŠŠ in MVZT ter
Pogodba o brezplačnem
prenosu med UP in MVZT.

Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja; nepremičnine s
parc. št. 168, 169 k. o.
Koper, na naslovu
Cankarjeva 5, Koper

Nerealizirano

Priprava investicijske

Nerealizirano

Obrazložitev:
Potreben sestanek s
predstavniki MVZT ali je
določba Odloka v neskladju
s prvim odstavkom 13. člena
ZViS ali gre za specialno
določbo.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
dokumentacije, v
sodelovanju z Občino
Sežana, z opredelitvijo
nameravane investicije na
nepremičninah s parc. št.
3991/2 in 1298 k.o. Sežana

Izvedba etažne delitve
stavbe v kateri se nahaja
VŠZI, ki leži na nepremičnini
s parc. št. 85 k.o. Cetore
Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja na tem delu
stavbe
Določitev začasnega ali
dokončnega upravljavca
Izgradnja dveh kampusov
UP (Kampus Livade in
Kampus Sonce)

V izgradnji 1. stolpič
Kampusa Livade

Pridobitev uporabnega
dovoljenja Kampusa
Livade
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev ter pridobitve
drugih zemljišč in gradnje
Kampusa Livade v Izoli in že
izdelane projektne
dokumentacije za gradnjo
Kampusa Sonce v Kopru.
Prav tako je bila zaradi ne
realizacije Pogodba o
brezplačnem prenosu
nepremičnin med Občino
Sežana in RS z dne 30. 9.
2002 v skladu s 104. členom
OZ ex lege razvezana.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
dolgotrajnosti postopkov s
finančnimi posledicami.
Nujno je potrebno
predhodno izvesti etažno
delitev stavbe ter razmisliti o
nujnosti oziroma potrebnosti
ureditve tovrstnega
vprašanja.
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
odpovedi pogodbe
glavnemu izvajalcu

Izgradnja Beneškega
kulturnega centra

Projektiranje Kampusa
Sonce in dogovori v zvezi z
javno-zasebnim
partnerstvom na delu
nepremičnine

Začetek gradnje Kampusa
Sonce

Pričetek gradbenih del v
palači Baseggio v Kopru

Pridobitev uporabnega
dovoljenja

Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
negotovega zagotavljanja
virov financiranja, ponovno
je bilo potrebno izdelati
oceno možnosti javnozasebnega partnerstva na
tržno zanimivih objektih
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
spremembe gradbenega
dovoljenja vsled novega
kulturno-varstvenega
soglasja ZVKD OE Piran

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Manjkajoč dokumentacijski
sistem

Ciljna vrednost v letu 2011
Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi možnosti izdelave
dokumentacijskega sistema
z internimi kadrovskimi
resursi ni bilo izvedeno JN
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Potreba po službi za
upravljanje premoženja

Ciljna vrednost v letu 2011
Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja UP
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
kadrovskih resursov cilj ni bil
izveden

Opomba: Ocena stanja in načrtovane aktivnosti po področjih je podrobno predstavljena v poglavjih 5 Poročilo in ocena uspeha
pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po dejavnostih v letu 2011, 6 Skrb za kakovost in 7 Kadrovski načrt in kadrovska politika.
Ocena uspeha univerze je predstavljena v poglavju 8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
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5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011
5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
5.1.1 Visokošolsko izobraževanje
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podaljšanje akreditacije
Univerze na Primorskem

Ustanavljanje novih članic
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto:2003)

Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije
Univerze na Primorskem za
obdobje sedem let na
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Delno realizirano.
Del gradiva in osnutek vloge
je pripravljen.
Vloga za podaljšanje
akreditacije univerze bo
obravnavana na organih UP
ter posredovana na NAKVIS
v letu 2012

UP REKTORAT
Število akreditiranih novih
študijskih programov na
novi članici Fakulteti za
grajeno okolje (UP FGO): 0

Število akreditiranih novih
študijskih programov na
novi članici Fakulteti za
grajeno okolje:
- 1. stopnja: 1
- 2. stopnja: 1

Nerealizirano.
UP FGO je z Odlokom o
spremembi odloka UP v
oktobru 2011 postala članica
UP, vendar na organe UP s
strani UP FGO še ni bilo
podanih vlog za akreditacijo
študijskega programa.

Zaključen postopek notranje
akreditacije vloge za
ustanovitev nove članice UP
Fakultete za ergonomske in
kineziološke študije (UP
FENIKS)

Vzpostavitve delovanja nove
članice UP

Opravljena prva obravnava
vloge za ustanovitev
Fakultete za inženirske vede
(UP FIV) na KŠZ UP

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu.

Nerealizirano.

Idejna zasnova elaborata za
ustanovitev nove članice UP
Mednarodne pravne
fakultete

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata v soglasje
Nacionalni agenciji RS za
kakovost v visokem šolstvu

Nerealizirano

Delno realizirano.
Svet NAKVIS je UP
FENIKS podelil akreditacijo
oktobra 2011.
V postopku je vpis nove
članice v Odlok UP in razvid
visokošolskih zavodov (ter
prenos študijskih programov
1, 2. in 3. stopnje Aplikativna
kineziologija iz UP FAMNIT
na UP FENIKS).

NAKVIS smo zaprosili za
usmeritve glede
morebitnega postopka
preoblikovanja UP FGO, in
sicer s širitvijo na področje
tehniških ved, v katere bi
nato vključili študijske
programe,ki so bili
načrtovani v okviru UP FIV.

Postopki notranje
akreditacije nove članice
UP, Mednarodne pravne
fakultete, niso bili uspešno
zaključeni. V prvi polovici l.
2011 je Senat UP imenoval
delovno skupino za pripravo
elaborata za
ustanovitev nove članice
UP, Mednarodne pravne
fakultete. Pripravljena je bila
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5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
zasnova nove fakultete in
osnutka za študijska
programa 1. in 2. stopnje.

Idejna zasnova elaborata za
ustanovitev nove članice UP
Fakultete za trajnostni razvoj
Razvoj novih študijskih
programov

Pripravljen elaborat za novo
fakulteto in prva obravnava
vloge na KŠZ UP

Nerealizirano. Delovna
skupina ni pripravila vloge.

UP FAMNIT
Idejna zasnova študijskega
programa 1. stopnje
Upravljanje in treniranje v
izbranih športnih disciplinah,
smeri košarka in atletika

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa na NAKVIS

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Posredovana vloga za
akreditacijo študijskega
programa 2. stopnje
Matematika s finančnim
inženiringom na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
za vpis v študijskem letu
2011/12

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Vloga za akreditacijo
študijskega programa 2.
stopnje Bioinformatika

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Idejna zasnova študijskega
programa 2. stopnje
Biopsihologija

Izvedba postopkov notranje
akreditacije programa na UP
(Senat UP FAMNIT, Senat
UP)

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Idejna zasnova pedagoških
programov 2. stopnje s
področja matematike ter
računalništva in informatike
v sodelovanju z UP PEF

Vlogi za akreditacijo
programov

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Posredovana vloga za
akreditacijo študijskega
programa 3. stopnje
Aplikativna kineziologija

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
za vpis v študijskem letu
2011/12

Realizirano

Potreba po nadgradnji znanj
bodočih diplomantov
programa 1. stopnje
Biopsihologija na 2. in 3.
stopnji

Idejna zasnova študijskega
programa 3. stopnje
Biopsihologija

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

UP FHŠ
Priprava novega
univerzitetnega
dvopredmetnega študijskega
programa 1. stopnje
Dediščina Evrope in
Sredozemlja

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Realizirano

Posredovane vloge v
postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS
univerzitetnih dvopredmetnih
študijskih programov 1.
stopnje:

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS

Realizirano:

Vloga posredovana na
NAKVIS v zunanjo
akreditacijo

zaključen postopek zunanje
akreditacije

- Slovenistika,

na NAKVIS za
dvopredmetne študijske
programe:

- Geografija,

- Geografija

- Zgodovina,

- Zgodovina

- Medijski študiji,

- Medijski študiji

- Filozofija,

- Italijanistika

- Italijanistika

Delno realizirano:
vloge na NAKVIS oz. pri
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5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
zunanjih strokovnjakih v
zaključni fazi akreditacije in
sicer:
- Slovenistika
- Filozofija

Priprava novega študijskega
programa 2. stopnje
Italijanistika

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Realizirano

Posredovane vloge v
postopek zunanje na
NAKVIS akreditacije
študijskih programov 2.
stopnje:

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
razpis študijskih programov
v letu 2012/2013

Realizirano

vloga posredovana na
NAKVIS v zunanjo
akreditacijo

- Enopredmetni pedagoški
študijski program Zgodovina,

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
razpis študijskih programov
v letu 2012/2013 za
študijske programe 2.
stopnje:

- Italijanistika pedagoški
študij,

- Italijanistika pedagoški
študij,

- Zgodovina dvopredmetni
pedagoški študij,

- Zgodovina dvopredmetni
pedagoški študij,

- Geografija dvopredmetni
pedagoški študij,

- Geografija dvopredmetni
pedagoški študij,

- Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje,

- Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje,

- Slovenistika enopredmetni pedagoški
študij

- Slovenistika –
enopredmetni pedagoški
študij

- Slovenistika –
dvopredmetni pedagoški
študij

- Slovenistika –
dvopredmetni pedagoški
študij
Nerealizirano: Enopredmetni
pedagoški študijski program
Zgodovina

Priprava novega študijskega
programa 3. stopnje:
Italijanistika

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano, akreditacija
štud. programa 3. stopnje

Posredovana vloga v
postopek zunanje
akreditacije študijskega
programa 3. stopnje
Arheologija

Zaključen postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS in
razpis programa v
študijskem letu 2012/2013

Delno realizirano:

Italijanistika se prestavi v
naslednje leto.

vloga je na NAKVIS v
zaključni fazi akreditacije,
študijski program bo
predvidoma razpisan

UP FM
Idejna zasnova za nova
študijska programa 1.
stopnje: visokošolski
strokovni študijski program
in univerzitetni študijski
program

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaboratov novih študijskih
programov v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Delno realizirano.

Študijska programa 1.
stopnje

Zaključen postopek
podaljšanja akreditacije na
NAKVIS in razpis študijskih
programov

Delno realizirano.

Akreditacija visokošolskega
strokovnega študijskega
programa Management in
univerzitetnega študijskega

Postopek notranje
akreditacije bo izveden v
začetku leta 2012

Postopek podaljšanja
akreditacije za oba študijska
programa je v zaključni fazi.
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5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
programa Management
Študijski programi 2. stopnje
Priprava novih študijskih
programov v sodelovanju z
drugimi članicami UP:
- Management v
izobraževanju,

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaboratov novih študijskih
programov v postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS

Nerealizirano.

Zaključen postopek zunanje
akreditacije študijskega
programa in razpis
študijskega programa

Delno realizirano. Postopek
akreditacije je zaključen,
vendar študijski program v
2011/2012 ni bil razpisan

S postopki za akreditacijo
študijskih programov 2.
stopnje bo UP FM začela v
letu 2012

- Management v javni
upravi,
- Management v športu,
- Finance, računovodstvo in
davki,
- Kritični management
Zaključiti postopek
akreditacije doktorskega
študijskega programa 3.
stopnje Management

UP PEF
Priprava novega študijskega
programa 2. stopnje
Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Realizirano.

Priprava novega študijskega
programa 3. stopnje
Zgodnje učenje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Realizirano.

V 1. letnik študijskega
programa Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere
(redni študij) so vpisani 4
študentje, v drugi letnik pa 2
študenta. Izredni študij tega
programa se ne izvaja.

V 1. letnik študijskega
programa 3. stopnje
Zgodnje učenje je vpisanih 9
študentov, v 2. letnik 2
študenta.

UP FTŠ Turistica
Idejna zasnova novega
študijskega programa 1.
stopnje Turizem in kultura

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13

Nerealizirano zaradi
ponovne priprave programa
za akreditacijo po novih
obrazcih NAKVIS-a
prevelikega števila
dodiplomskih študijskih
programov

Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Management
prireditev

Pripravljeno gradivo za
začetek akreditacijskega
postopka

Nerealizirano.

Posredovana vloga za nov
študijski program 3. stopnje
Inovativni turizem v
akreditacijo na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Realizirano

Gradivo ni bilo pripravljeno
zaradi aktivnosti na poletnih
in zimskih šolah

UP FVZ
Dokončna priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13

Delno realizirano

Dokončna priprava vloge za

Zaključen postopek

Realizirano

Postopek akreditacije
študijskega programa v teku.
Izdelan je bil že študijski
program, pridobivanje
soglasij in iskanje nosilcev
izvajanja.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
akreditacijo študijskega
programa 2. stopnje
Dietetika

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2011/12

Idejna zasnova novega
študijskega programa2.
stopnje Javno zdravje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13

Delno realizirano

Dokončna priprava vloge z
večjimi spremembami
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega
(dodatna akreditacija izbirnih
predmetov in delov
študijskega programa)

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis dodatnih
izbirnih predmetov in delov
študijskega programa v
študijskem letu 2012/13

Delno realizirano

Usmeritve v okviru
Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 - 2013

Sprejeta Strategija Univerze
na Primorskem na področju
novih študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za obdobje
2011-2015: do meseca maja
2011

Realizirano

Interna Navodila s področja
oblikovanja in sprejemanja
študijskih programov na UP

Sprejeta nova interna
Navodila s področja
oblikovanja in sprejemanja
študijskih programov na UP,
usklajena z novimi Merili za
akreditacijo in zunanjo
evalvacijo VZ in študij.
programov NAKVIS

Realizirano

Izvedba delavnice za
usposabljanje strokovnih
služb za delo glede
postopkov akreditacije in
podaljšane akreditacije,
skladno z novimi merili
NAKVIS

Realizirano

Postopek akreditacije
študijskega programa v teku.
Začetek postopka
akreditacije programa s
pripravo vsebinskih izhodišč
in vsebin študijskega
programa in iskanje
partnerjev.

Postopek sprejema
sprememb študijskega
programa v teku.
Ni bilo v celoti realizirano
(seja Senata UP v letu
2012). Naloga bo zaključena
v začetku leta 2012.

UP REKTORAT

Usposobljenost strokovnih
služb za delo glede
postopkov akreditacije in
podaljšane akreditacije VZ
skladno z veljavnimi merili
NAKVIS

Na Senatu UP je bila maja
2011 Strategija
izobraževanja 2011 - 2015

Navodila za postopek
obravnave in sprejemanja
študijskih programov na UP
so bila sprejeta maja 2011.
Sprejet je bil dodatek
navodilom Postopek
komunikacije in obveščanja
med Sektorjem za
izobraževanje UP in
članicami UP pri postopkih
akreditacije študijskih
programov in sprememb
študijskih programov

V letu 2011 je bilo
organiziranih nekaj
sestankov s službami članic
glede vnosa podatkov v
elektronske obrazce.
Strokovna podpora Sektorja
za izobraževanje službam
članic UP v povezavi s
postopki akreditacije

UP FHŠ
Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik po vrsti študijskih
programov na 1. stopnji:
57%

67% prehodnost študentov
1. letnikov v 2. letnike.

Nerealizirano; skupna
prehodnost iz 1. v 2. letnike
znaša 59,4%
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik po vrstah študijskih
programov na 2. stopnji:
82%

82% prehodnost študentov
1. letnikov v 2. letnike štud.
prog. 2. stopnje

Nerealizirano: 72,5%
prehodnost študentov 1.
letnikov v 2. letnike štud.
prog. 2. stopnje

Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik po vrstah študijskih
programov na 3. stopnji:
71,75%

85% prehodnost študentov
1. letnikov v 2. letnike na
štud. prog. 3. stopnje

Nerealizirano: 50,8 %
prehodnost študentov 1.
letnikov v 2. letnike štud.
prog. 3. stopnje

UP FAMNIT
Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskem letu
2010/11

Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih vseh
razpisanih študijskih
programov v študijskih letih
2010/11 in 2011/12

Realizirano

Izvajanje 3. in 4. letnika
štiriletnega univerzitetnega
študijskega programa
Matematika in računalništvo
v sodelovanju z UP PEF
(program je akreditiran pri
UP PEF)

Znižanje primanjkljaja na UP
PEF na področju izvajanja
študijske dejavnosti

Realizirano

Predlog pravilnika o
zaključni nalogi na 1. stopnji
za študijska programa
Biodiverziteta in
Sredozemsko kmetijstvo

Sprejem pravilnika na
Senatu UP FAMNIT

Realizirano

Prvi študenti, vpisani v 3.,
zaključni letnik študijskih
programov Matematika v
ekonomiji in financah in
Bioinformatika v študijskem
letu 2011/12

Predlog pravilnika o
zaključni nalogi na 1. stopnji
za študijska programa
Matematika v ekonomiji in
financah in Bioinformatika

Realizirano

18 diplomantov študijskih
programov 1., 2. in 3.
stopnje (do 1.12.2010)

Izvedena prva podelitev
diplom za diplomante
študijskih programov 1., 2. in
3. stopnje

Realizirano

Delujoč Študentski
informacijski sistem za
podporo študijskemu
procesu

Izboljšan študentski
informacijski sistem za
študente ter visokošolske
učitelje in sodelavce za
boljšo podporo študijskemu
procesu

Realizirano

Delujoč program za urnike
za podporo študijskemu
procesu

Izboljšan program za urnike

Realizirano

Delujoča e-učilnica za
objavo študijskih gradiv,
različnih informacij v zvezi z
izvedbo predmeta in
komunikacijo med študenti
in visokošolskimi učitelji in
sodelavci

Večje število študentov in
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, ki uporabljajo eučilnico

Realizirano

UP FM
Odstotek študentov, ki imajo
do zaključka študija za
opraviti le še diplomsko
nalogo v letu 2010: 20%

Odstotek študentov, ki imajo
do zaključka študija za
opraviti le še diplomsko
nalogo v letu 2011: 15%

Delno realizirano
Odstotek študentov, ki
imajo do zaključka študija za
opraviti le še diplomsko
nalogo v študijskem letu
2011/2012: 16 %
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Prehodnost na:

Povečati prehodnost na:

Delno realizirano

- visokošolskem študiju 1.
stopnje: 57%,

- študijskih programih 1.
stopnje: 65%,

Prehodnost na:

- univerzitetnem študiju 1.
stopnje: 66%,

- študijskih programih 2.
stopnje: 70%

- študijskih programih 2.
stopnje: 61% oz. 64%
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- visokošolskem študiju 1.
stopnje Management: 35 %,
- visokošolskem študiju 1.
stopnje Mednarodno
poslovanje: 20 %,
- univerzitetnem študiju 1.
stopnje: 80 %,
- študijskem programu 2.
stopnje Management: 68 %,
- študijskem programu 2.
stopnje Ekonomija in
finance: 72 %

UP PEF
Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba prenovljenega
pedagoškega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje
Razredni pouk

Realizirano.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba novega
pedagoškega
univerzitetnega študijskega
programa 1. stopnje
Edukacijske vede

Realizirano.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba prenovljenega
pedagoškega
visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1.
stopnje Predšolska vzgoja

Realizirano.

V 1. letnik študijskega
programa Razredni pouk se
je vpisalo 63 študentov, v 2.
letnik 62 študentov, v 3.
letnik pa 53 študentov.

V 1. letnik študijskega
programa Edukacijske vede
se je vpisalo 48 študentov, v
2. letnik študijskega
programa 45 študentov, v 3.
letnik pa 38 študentov.

V 1. letnik študijskega
programa Predšolska vzgoja
se je vpisalo 79, v 2. letnik
61 rednih študentov, v 3.
letnik pa 46 študentov.
V Kopru se je v 1. letnik
vpisalo 68 izrednih
študentov, v 2. letnik 66, v 3.
letnik pa 52 študentov. Na
Dislocirani enoti Ptuj se je v
1. letnik vpisalo 63
študentov, v 2. letnik 55
študentov, v 3. letnik pa 44
študentov. Na Dislocirani
enoti v Slovenskih Konjicah
se je v 2. in 3. letnik vpisalo
55 študentov. Na novi
Dislocirani enoti Ljutomer se
je v 1. letnik vpisalo 60
študentov.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje.

Izvedba novega
pedagoškega študijskega
programa 2. stopnje
Inkluzivna pedagogika

Realizirano.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.

Izvedba novega
pedagoškega študijskega

Delno realizirano.

V 1. letnik študijskega
programa Inkluzivna
pedagogika (redni študij) se
je vpisalo 13 študentov, v 2.
letnik pa 13 študentov. Na
izredni študij tega programa
se je v 1. letnik vpisalo 20, v
2. letnik pa 51 študentov
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
stopnje.

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 3.
stopnje.

Ciljna vrednost v letu 2011
programa 2. stopnje
Zgodnje učenje

63

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
V 1. letnik študijskega
programa Zgodnje učenje
(redni študij) je vpisanih 19
študentov, v drugi letnik pa 8
študentov. Izredni študij tega
programa se ne izvaja.

Izvedba novega
pedagoškega študijskega
programa 3. stopnje
Edukacijske vede.

Realizirano.
V 1. letnik študijskega
programa 3. stopnje
Edukacijske vede je vpisanih
11 študentov, v 2. letnik 17
študentov, v 3. letnik pa 16
študentov.

UP FTŠ Turistica

Posodobitev obstoječih
študijskih programov

Prehodnost študentov iz 1. v
2. letnik

Povečana prehodnost
študentov

Posredovana vloga za
akreditacijo sprememb
študijskih programov 1.
stopnje Matematika ter
Računalništvo in informatika
na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Posredovana vloga za
akreditacijo sprememb
študijskih programov 2.
stopnje Matematične
znanosti ter Računalništvo in
informatika na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Idejna zasnova sprememb
študijskih program 2. stopnje
Varstvo narave in
Sredozemsko kmetijstvo

Izvedba postopkov notranje
akreditacije sprememb
programov na UP (Senat UP
FAMNIT, Senat UP)

Delno realizirano:
spremembe študijskega
programa Varstvo narave so
bile sprejete na Senatu UP
FAMNIT, ostale aktivnosti so
prenesene v leto 2012

Nerealizirano.
Prehodnost je zmanjšana
zaradi zagotavljanja višje
kakovosti

UP FAMNIT

UP FHŠ
Priprava novega modula
»Naravne nesreče« v sklopu
študijskega programa 3.
stopnje Geografija

Sprememba študijskega
programa z novim modulom

Prenova magistrskega
študijskega programa 2.
stopnje Geografija

Sprememba študijskega
programa

Postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata študijskega
programa v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano: priprava
novega modula »Naravne
nesreče« v sklopu
študijskega programa 3.
stopnje Geografija se
prestavi v naslednje leto.

Nerealizirano: prenova
magistrskega študijskega
programa 2. stopnje
Geografija se prestavi v
naslednje leto.

UP FM
Pregled in analiza vseh
učnih načrtov pri predmetih
2. stopnje, ki jih bomo
predvidoma izvajali v
študijskem letu 2011/2012

Dopolnitev učnih načrtov

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ TURISTICA
Predlagane spremembe na
študijskih programih 1. in 2.
stopnje
Preoblikovanje
visokošolskega zavoda,
širitev študijskega področja

Potrjene spremembe
študijskih programov na
NAKVIS

Realizirano

UP FAMNIT
Idejna zasnova širitve
študijskih področij na
področje (31) družbene vede
(psihologija)

Zaključen postopek
akreditacije novega
študijskega področja na
NAKVIS

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

UP FHŠ
Širitev študijskega področja
po ISCED klasifikaciji (14)
na področje izobraževalnih
ved in izobraževanje
učiteljev
Odličnost na področju
izobraževalne dejavnosti

Pridobitev soglasja MVZT za
področje izobraževalnih ved
in izobraževanje učiteljev in
razpis treh pedagoških
študij. programov 2. stopnje

Realizirano: pridobljeno
soglasje MVZT za področje
izobraževalnih ved in
izobraževanje učiteljev in
razpisani trije pedagoški
študij. programi 2. stopnje

UP FHŠ
Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik) na študijskih
programih 1. stopnje: 134

Povečati število prvič
vpisanih študentov v 1.
letnike na študijskih
programih 1. stopnje

Realizirano; v 1. letnik se je
vpisalo 138 študentov, s tem
smo zapolnili 48,4%
razpisanih vpisnih mest

Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik) na študijskih
programih 2. in 3. stopnje:
75

Povečati število novo
vpisanih študentov v 1.
letnike na študijskih
programih 2. in 3. stopnje

Realizirano: na štud.
programih 2. in 3. stopnje je
skupaj prvič v 1. letnik
vpisanih 106 študentov

Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih na
vseh treh stopnjah študija:
2,9

Povečati število diplomantov
na visokošolskega učitelja
na 3,1

Nerealizirano;dosegli smo
vrednost 2,1 *

UP FM
Delež vpisanih študentov v
prvi letnik v prvem prijavnem
roku glede na razpisna
mesta: 32%

Delež vpisanih študentov v
prvi letnik v prvem prijavnem
roku povečati za najmanj 10
odstotnih točk (na 42%)

Nerealizirano. Delež
vpisanih študentov v prvi
letnik v prvem prijavnem
roku glede na razpisana
mesta: 33 %

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali v letu 2010: 30%

Število študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali: zmanjšati za 10%

Nerealizirano. Delež
študentov, ki v študijskem
letu 2011/2012 niso ne
napredovali ne ponavljali: 66
%

UP FTŠ Turistica
Vpis

Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 1., 2. in
3. stopnje

Povečan delež vpisanih po
prvem prijavnem roku

Nerealizirano.

Povečan delež diplomantov
na visokošolskega učitelja

Nerealizirano, št. študentov
na VU in VS se je povečalo,
zaradi zmanjšanja števila
zunanjih in ne-matičnih
izvajalcev

Vpisani po 1. prijavi
2010/2011: 178, vpisani po
prvi prijavi 2011/2012:155.

UP FVZ
Število let trajanja študija na
UP FVZ študenta je
preveliko

Povečanje števila
diplomantov

Delno realizirano.
Študente smo spodbujali k
diplomiranju ter skrajšali
določene administrativne
postopke, vendar nismo še
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
uspeli v celoti doseči cilja,
tako da bomo aktivnosti še
naprej izvajali.

Uvajanje sodobnih oblik
izobraževanja

UP REKTORAT
Idejna zasnova izhodišč
strategije e- izobraževanja

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije eizobraževanja in akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na UP

Delno realizirano.
Članice UP imajo oblikovane
lastne oblike eizobraževanja, ki jih izvajajo
na specifične načine, zaradi
česar ni bil oblikovan
dokument na ravni UP, ki bi
določal enotni model
ponudbe e-izobraževanja.

UP FHŠ
Število predmetov, ki se
izvajajo z eizobraževanjem:0

Vzpostavitev eizobraževanja pri izvajanju
pedagoškega procesa na 1.,
2. in 3. stopnji študija

Nerealizirano; cilj se
prenese v naslednje leto

UP FM
Priprava predmetov v eobliki

Izvedba vsaj treh predmetov
1. stopnje v e-obliki

Realizirano

UP PEF
Število predmetov, ki se
izvajajo z e-izobraževanjem:
22

Število predmetov, ki se
izvajajo z e-izobraževanjem:
35

Realizirano
Večina predmetov na UP
PEF se izvaja z IKT podporo
in tudi s tako imenovanim eokoljem.

UP FTŠ Turistica
Izvajanje predmetov z eizobraževanjem
Priprava podlag za izvajanje
študija na daljavo
Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Povečano število
predmetov, ki se izvajajo s
pomočjo e-izobraževanja

Realizirano

UP PEF
Število študijskih programov
za izpopolnjevanje: 1

Število študijskih programov
za izpopolnjevanje: 3.

Nerealizirano

Center za jezike in
medkulturno komunikacijo
(CJMK) deluje le pri UP FHŠ

Center za jezike in
medkulturno komunikacijo
(CJMK) deluje pri več
članicah UP

Nerealizirano

Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF ne deluje

Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF začne
delovati

Nerealizirano

UP PEF se je v letu 2011
posvetila pripravi novega
študijskega programa 2.
stopnje Razredni pouk.

Na ravni UP ni prišlo do
odločitve, ki bi sprožila
ustrezne postopke in s tem
omogočila, da bi CJMK
deloval pri več članicah UP.

Po zagonu magistrskega
študijskega programa 2.
stopnje Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere naj
bi se na podlagi izkušenj z
izvajanjem tega programa
pristopilo tudi k vzpostavitvi
Centra za vseživljenjsko
učenje UP PEF, ki bi bil
zametek tovrstnega
univerzitetnega centra.
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Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj skupnih študijskih
programov s tujimi
univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Vzpostavitev delovanja
Podiplomske šole UP (POŠ
UP)

Učinkovitejše delovanje in
večja prepoznavnost POŠ
UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pripravljen predlog
preoblikovanja POŠ UP,
Zasnova predlogov listin
(vzorec skupne diplome in
priloge k diplomi) in drugih
dokumentov (konzorcijska
pogodba) za pripravno
skupnih programov
Administrativna in vsebinska
koordinacija ter podpora pri
pripravi elaboratov in
pripadajoče dokumentacije:
v celoti izvedeno za 1
skupni program, delno
izvedeno za 2 skupna
programa
Spletna stran ni
vzpostavljena

Sodelovanje z Megatrend
Univerzitet Fakulteto za
međunarodnu ekonomiju iz
Beograda, Univerzo v Pecsi
Filozofsko Fakulteto iz
Madžarske in Univerzitetnim
inštitutom za raziskave Jose
Ortega y Gasset iz Španije
pri pripravi skupnega štud.
programa 2. stopnje
Latinsko – ameriške študije

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaključen postopek notranje
akreditacije na UP in
posredovanje elaborata
novega študijskega
programa v postopek
akreditacije na NAKVIS.

UP FHŠ , UP FM in POŠ UP
Sodelovanje z ljubljansko
univerzo (UL FDV in UL FF)
ter UP FM pri pripravi
skupnega študij. programa
2. stopnje Mednarodne
območne študije

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano
V teku so usklajevanja med
vsemi izvajalci študijskih
programov, se prestavi v
naslednje leto.

UP FHŠ
Sodelovanje s Sveučilištem
u Zagrebu, Filozofskim
fakultetom, Odsjekom za
informacijske znanosti,
Hrvaška, UP ZRS in
Arhivskim društvom
Slovenije pri pripravi
skupnega študijskega
programa 3. stopnje
Upravljanje dediščine in
arhivistika z informacijskimi
orodji

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano:
priprava skupnega študij.
programa 3. stopnje
Upravljanje dediščine in
arhivistika z informacijskimi
orodji se prestavi v
naslednje leto.

UP FTŠ Turistica
Idejna zasnova
mednarodnega študijskega
programa 2. stopnje s
področja turizma

Pripravljeno gradivo za
začetek akreditacijskega
postopka

Cilj ni realiziran, zaradi
izvedbe mednarodnih
poletnih in zimskih šol

UP FVZ
Idejna zasnova novega

Zaključen postopek

Nerealizirano.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Povečanje mobilnosti
študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
študijskega programa 3.
stopnje Zdravstvene vede

Ciljna vrednost v letu 2011
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2013/14
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Ni bilo izvedenih aktivnosti,
ker je bila prioritetna naloga
akreditacija študijskega
programa 2. st. Dietetika.

UP FHŠ
Število tujih študentov, ki so
vpisani na UP FHŠ na 1.
stopnji: 14

Povečan število tujih
študentov na študijskih
programih 1. stopnje na 20

Nerealizirano; število tujih
študentov na 1. stopnji je 9

Število tujih študentov, ki so
vpisani na UP FHŠ na 2. in
3. stopnji: 5

Povečan delež tujih
študentov na študijskih
programih 2. in 3. stopnje
na: 7

Realizirano: na študijskih
programih 2. in 3. stopnje je
vpisanih 14 tujih študentov

UP FM
Število predmetov, ki so se
izvajali v tujem jeziku v letu
2010: 34

Število predmetov, ki se
bodo izvajali v angleškem
jeziku: povečati za 10%

Nerealizirano

Število študijskih programov
razpisanih v tujem jeziku v
letu 2010: 0

Število študijskih programov
razpisanih v tujem jeziku v
letu 2011: 1

Nerealizirano

Število tujih študentov,
vključenih v študijskih
proces v letu 2010:

Število študentov vključenih
v programe mednarodne
mobilnosti v 2011:
primerljivo z 2010

Nerealizirano.

incoming: 106

Manjše število predmetov je
posledica manjšega števila
predmetov v okviru poletne
šole

Na UP FM so bili v tujem
jeziku izvedeni posamezni
predmeti 1. in 2. stopnje

Število študentov v letu
2011:
incoming: 101,

outgoing: 33

outgoing: 23.
Poglavitni razlog za manjše
število outgoingov je slabše
finančno stanje študentov, ki
bi šli na izmenjavo
UP FTŠ TURISTICA

Vključevanje tujih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v študijski
proces

Delež predmetov, ki so
izvedeni v tujem jeziku

Izvedba določenih
predmetov v tujem jeziku

Realizirano

Število diplomantov, ki so v
času študija del študija
opravili v tujini

Povečanje števila
diplomantov, ki so v času
študija del študija opravili v
tujini

Realizirano

UP FHŠ
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na 1. stopnji: 11

Povečati število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu

Delno realizirano: število
gostujočih tujih visokošolskih
učiteljev je v študijskem letu
2010/11 doseglo število 12,
glede na to, da študijsko leto
2011/12 še poteka, ni
ciljnega rezultata za to
študijsko leto

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na podiplomskem
študiju: 3

Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na študijskih
programih 2. stopnje in vsaj
8 gostujočih tujih
predavateljev na študijskih
programih 3. stopnje

Delno realizirano: število
gostujočih tujih visokošolskih
učiteljev je v študijskem letu
2010/11 doseglo število 5
glede na to, da študijsko leto
2011/12 še poteka, ni
ciljnega rezultata za to
študijsko leto

UP FM

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
vključenih v izvedbo
študijskega procesa v letu
2010: 16

Ciljna vrednost v letu 2011
Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
vključenih v izvedbo
študijskega procesa v letu
2011: 20
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
V letu 2011: 17 incoming
učiteljev, zaradi nižjih
finančnih sredstev za
mobilnost na partnerskih
institucijah

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih
predavateljev, ki sodelujejo v
pedagoškem procesu

Povečanje vključevanja tujih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v študijski
proces

Realizirano

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Zagotavljanje primernih
pogojev za delovanje
administrativnih služb in
študijskega procesa

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Potreba po izboljšanju
prostorskih pogojev za
izvajanje študijske
dejavnosti

Ustrezno povečano število
predavalnic in kabinetov za
kakovostno izvajanje
študijskega procesa

Realizirano

UP FVZ
Obstoječa učna gradiva
visokošolskih učiteljev

Povečanje števila učnih
gradiv visokošolskih učiteljev

Realizirano. Izdan je bil eučbenik: Uporaba sistema
za upravljanje eizobraževanja Moodle:
učbenika.
Posodobljeno je bilo interno
študijsko gradivo.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Sodelovanje z UP PEF, UP
FM, UP FTŠ pri razvoju
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje Medkulturni študiji

Zaključen postopek notranje
akreditacije in posredovanje
elaborata novega
študijskega programa v
zunanji postopek
akreditacije na NAKVIS

Nerealizirano: priprava
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje Medkulturni študiji
se prestavi v naslednje leto.

UP FM
Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov z drugimi
članicami univerze: 1

Število akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov z drugimi
članicami univerze: 2
(študijski program 2. stopnje
Medkulturni študiji z UP
PEF, UP FHŠ in UP FTŠ)

Nerealizirano. V teku so
usklajevanja med vsemi
izvajalci študijskih
programov

UP PEF
Število interdisciplinarnih
študijskih programov
univerze: 0.

Več akreditiranih
interdisciplinarnih študijskih
programov v sodelovanju z
drugimi članicami UP

Idejna zasnova novega

Pripravljeno gradivo za

Nerealizirano
UP PEF se je v letu 2011
posvetila pripravi novega
študijskega programa 2.
stopnje Razredni pouk.

UP FTŠ Turistica
Nerealizirano

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje z VŠZI Zdraviliški in
wellness turizem

Ciljna vrednost v letu 2011
začetek akreditacijskega
postopka
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Dogovori z VŠZI niso bili
skladno z načrtom realizirani
zaradi drugih aktivnosti obeh
članic

UP FVZ
Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Management v
zdravstvu skupaj s Fakulteto
za management
Nadgradnja obstoječih oblik
sodelovanja med članicami
UP

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2012/13

Nerealizirano
Ni bilo izvedenih aktivnosti,
ker je bila prioritetna naloga
akreditacija študijskega
programa 2. st. Dietetika.

UP FHŠ
Število študentov na 1.
stopnji študija, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP: 4

Povečati število študentov
fakultete, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP na 5 in obratno,
povečati število študentov
ostalih članic UP, ki se
odločijo izbirati zunanje
izbirne predmete UP FHŠ

Realizirano: 5 študentov UP
FHŠ si je izbralo vsaj en
zunanje izbirni predmet na
drugi članici UP
Realizirano;število študentov
drugih članic UP, ki so si v
okviru izbirnosti izbrali
razpisane izbirne predmete
UP FHŠ, se je iz 18 (v
10/11) povečalo na 30

Število študentov 2. in 3.
stopnje, ki so del študija
opravili na drugi članici UP
UP : 3

Povečati število študentov
fakultete, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP na 8 in obratno,
povečati število študentov
ostalih članic UP, ki se
odločijo izbirati zunanje
izbirne predmete UP FHŠ

Nerealizirano: 2 študenta UP
FHŠ sta se odločila za izbiro
zunanje izbirnih predmetov
na drugih članicah UP

UP PEF
Delež študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP: 1%.

Delež študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP: 1,5%.

Delno realizirano
Delež študentov, ki so v letu
2011 opravili del študija na
drugi članici UP, je 1%.

UP FTŠ Turistica
Delež študentov, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP

Večje delež študentov, ki
izbira predmete na drugi
članici v okviru notranje
izbirnosti UP

Nerealizirano.
Zaradi fizične oddaljenosti
fakultete od drugih fakultet,
članic UP, kar povzroča
težave pri usklajevanju
študijskih obveznosti
študentov, je notranja
izbirnost manjša.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podpora študentom pri
študijskem in kariernem
odločanju: svetovanje pri
načrtovanju kariere in
grajenje zaposlitvenih
kompetenc

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Pridobljen ESS projekt
»Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela«

Vzpostavitev mreže
svetovalcev v okviru UP
(koordinator z zunanjimi
sodelavci) ter podpora in
informiranje študentov v
zvezi s kariernim
načrtovanjem
Vzpostavljen informacijski

Realizirano.
Izvedene aktivnosti:
- Posvet - Želje so
uresničljive: Karierne
priložnosti študentov UP,
- 2 okrogli mizi,

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
portal
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
- 11 delavnic za študente,
- 4 obiski študentov v
podjetja,
- 3 srečanja ALUMNI kluba,
- 29 srečanj z gosti iz
gospodarstva,
- navezovanje stikov s
poslovnimi partnerji in
podjetji iz gospodarstva: več
kot 90,
- izobraževanje ali dodatno
usposabljanje koordinatorja
projekta: 2,
- karierno svetovanje: 45
udeležencev.
Postavitev in vzdrževanje
informacijskega kariernega
portala www.ustvarikariero.si
Izdelava promocijskega
gradiva: info brošura, letak
za študente, priročnik za
študente: Naložba v
prihodnost – načrtovanje in
razvoj kariere, promocijska
mapa z blokom in kemikom,
promocijski USB ključek.

Spremljanje poklicne poti
diplomantov

UP FHŠ
Zaposljivost diplomantov UP
vseh treh stopenj študija

Ohranitev odnosa z
diplomanti in na ta način
pridobitev informacij o
potencialnih delodajalcih za
študente fakultete.

Realizirano; fakulteta je v
letu 2011 sklenila 10
sporazumov o sodelovanju s
potencialnimi delodajalci in
ustanovljen je bil Alumni
klub UP FHŠ

UP FTŠ Turistica
Zaposljivost diplomantov

Povečanje deleža
zaposljivosti diplomantov

Nerealizirano: zaradi
splošne gospodarske
situacije v državi in
mednarodnem okolju

UP FVZ
Zaposljivost diplomantov
(analiza se še ni izvajala v
preteklih letih)

Vključevanje v lokalno okolje

98% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
zdravstvena nega (delež je
izračunan glede na udeležbo
v anketi zaposljivosti
diplomantov UP VŠZI)

Realizirano.
Izvedeno interno anketiranje
vseh diplomantov UP FVZ
(do novembra 2010),
zaposljivost diplomantov
98%.

UP REKTORAT
Pravilnik o štipendijskem
skladu UP

Poenostavitve izbire
najboljših študentov v
Štipendijski sklad in nov
Pravilnik o štipendijskem
skladu

Realizirano.
Na Upravnem odboru UP so
bile pripravljene in potrjene
spremembe in dopolnitve
Pravilnika Štipendijskega
sklada UP, s katerimi se je
poenostavilo postopke za
vključitev študentov v
Štipendijski sklad UP ter je
na ta način sklad postal
dostopnejši širšemu krogu.
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5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
V študijskem letu 2010/11 se
je tako v Štipendijski sklad
UP vključilo 33 študentov.

UP FTŠ Turistica
Strokovna omizja in dogodki
na fakulteti

Povečanje obiska
predstavnikov lokalnega
okolja

Realizirano

UP FVZ
Sodelovanje šole z učnimi
bazami

Optimiziranje sodelovanja
šole z učnimi bazami
predvsem v goriški regiji.
Kontinuirana komunikacija z
učnimi bazami.
Določitev pravil sodelovanja
na nacionalnem nivoju.

Delno realizirano.
Na področju države zadeve
niso dorečene in ne
obstajajo enotna pravila, ki
bi v celoti pokrivala to
področje.

Ponudba vseživljenjskih
izobraževanj kliničnim
mentorjem in učnim bazam.
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati prepoznavnost
univerze v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Načrt aktivnosti za
promocijo študijskih
programov za vpis v
študijskem letu 2011/12

Prepoznavni študijski
programi med srednješolci
za vpis v študijskem letu
2011/12

Realizirano

Načrt aktivnosti za promocijo
študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2011/12

Prepoznavni študijski
programi med kandidati za
vpis v študijske programe 2.
in 3. stopnje v študijskem
letu 2011/12

Realizirano

Načrt aktivnosti za promocijo
študijskih programov

Izvedena predavanja za
srednje in osnovne šole s
področja matematike,
računalništva, naravoslovja
in biopsihologije; Priprava in
izid promocijskih gradiv
(brošure, plakati, kartice,…);
Posredovanje promocijskih
gradiv zainteresirani javnosti

Delno realizirano: realizirane
so aktivnosti, vezane na
pripravo promocijskih gradiv,
predavanja pa, z izjemo že
tradicionalnih Izletov v
matematično vesolje zaradi
finančnih razlogov niso bila
izvedena

UP PEF
Izvedba poletnih šol: 1.

Izvedba poletnih šol: 1.

Ni realizirano.
Projekt je prevzela UP FHŠ.
(Obrazložitev: UP PEF je
pripravila načrt poletne šole
Politični, geografski in
izobraževalni vidiki
večjezičnosti in
multikulturnosti in obvestila
študente o poteku poletne
šole. Zaradi vsebinskih
sprememb načrta izvedbe
poletne šole je le-to prevzela
UP FHŠ.)

Izvedba mednarodnih
konferenc in znanstvenih
sestankov: 2

Izvedba mednarodnih
konferenc in znanstvenih
sestankov: 2

Delno realizirano.
Izveden je bil le en
znanstveni sestanek.
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5.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Izvedba poletnih in zimskih
šol

Izvedba 1 poletne šole

Realizirano

Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, konferenc,
kongresov

Izvedba 1. konference, 4.
seminarjev in 4. delavnic

Realizirano

UP FVZ
Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, poletnih šol: v
letu 2010 izvedeno pet (5)
programov vseživljenjskega
izobraževanja

Število programov
neformalnega učenja:
štirinajst (14) izvedenih
programov oz. dogodkov
neformalnega učenja: (9)
sklopov neformalnih
izobraževanj (predavanja,
delavnice) ter dveh (2)
posvetov in ene (1) okrogle
mize, izvedba ene (1)
poletne šole, - izvedba ene
(1) delavnice za študente
UP FVZ.

Delno realizirano: v letu
2011 je bilo organiziranih
dvanajst (12) programov oz.
dogodkov neformalnega
učenja:
- sedem (7) od načrtovanih
devet (9) sklopov
neformalnih izobraževanj
(predavanja in delavnice),
- izvedba treh (3) od
načrtovane ene (1)
delavnice za študente,
- izvedba dveh (2)
znanstvenih posvetov od
načrtovanih dveh (2).
Realizirano je bilo deset (10)
programov neformalnega
učenja ter dva (2)
znanstvena posveta z
mednarodno udeležbo. V
letu 2011 ni bila realizirana
načrtovana okrogla miza in
poletna šola.

Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijski
proces

Povečanje mobilnosti
strokovnega osebja

Učinkovita komunikacija z
javnostmi

UP FTŠ Turistica
Izvedba predavanj, vaj,
strokovnih ekskurzij

Izvedba 5. gostujočih
predavanj in 2.
strokovnjakov

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Obisk partnerskih institucij

Mobilnost 2 strokovnih
sodelavcev

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Strokovna omizja in dogodki
na fakulteti

Povečanje obiska ciljne
publike in predstavnikov iz
gospodarstva

Realizirano

UP FVZ
Priprava promocijskih gradiv
ter posodobitev spletne
strani
Sodelovanje z
gospodarstvom

Priprava zloženke za
obstoječe in nove študijske
programe, nova spletna
stran.

Delno realizirano
Spletna stran še ni
prenovljena.

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva na
dodiplomskih študijskih
programih

Povečano število gostujočih
predavateljev iz
gospodarstva

Realizirano
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5.1.1.1 Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2011/2012
UP FHŠ
UP FHŠ je za študijsko leto 2011/2012 na dodiplomskem študiju razpisala devet študijskih programov
1. stopnje. Prvič je pogojno razpisala nove dvopredmetne študijske programe 1. stopnje Geografija,
Medijski študiji, Slovenistika, Zgodovina, Filozofija in Italijanistika. Novost v razpisu v študijskem letu
2011/12 je bil nov študijski program 1. stopnje Sodobna kritična teorija in filozofija, ki je nadomestil
študijski program Filozofija. Pogojno razpisanih študijskih programov 1. stopnje UP FHŠ ni izvajala,
ker niso bili pravočasno akreditirani.
Na vsakem študijskem programu je bilo razpisanih po 30 vpisnih mest za redni študij, razen pri
študijskem programu 1. stopnje Medijski študiji in Medkulturno jezikovno posredovanje, kjer je bilo
razpisanih 45 mest ter Sodobna kritična teorija in filozofija (oz. Filozofija), kjer je bilo razpisanih 15
mest. Izredni študij na študijskem programu Medijski študiji za študijsko leto 2011/2012 ni bil razpisan.
Glede na podatke o vpisu v 1. letnike omenjenih programov 1. stopnje ocenjujejo, da fakulteta ni
dosegla zastavljenega števila vpisnih mest na nobenem od študijskih programov, saj so pri večini
študijskih programov 1. stopnje razlike med številom vpisanih študentov in številom razpisanih mest.
Zapolnjenih je bilo 48,4 % vseh razpisanih mest na 1. stopnji. Največji vpis je fakulteta dosegla na
rednem študiju študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje, kjer je bilo zapolnjenih
80% razpisanih mest ter na študijskem programu Medijski študiji, kjer je bilo zapolnjenih 71 %
razpisanih mest. Najmanjši vpis, tj. 23,3 %, so zabeležili na študijskem programu Dediščina Evrope in
Sredozemlja. Vodstvo fakultete se je odločilo, da za študijsko leto 2012/2013 ne bo razpisalo
izrednega študija na nobenem od študijskih programov 1. stopnje in se bo fakulteta v letu 2012
usmerila v kakovostno izvedbo razpisanega ter v priprave na e-učenje in omenjeno obliko študija v
prihodnje ponudila interesentom.
Fakulteta je na podiplomskem študiju za študijsko leto 2011/2012 razpisala enajst študijskih
programov 2. stopnje. Novost v razpisu 2011/2012 je bil pogojno razpisan nov umetniški študijski
program Uprizoritvene študije in kreativno pisanje (30 razpisanih mest), ter pogojno razpisani
pedagoški študijski programi Geografija dvopredmetni pedagoški študij, Slovenistika - dvopredmetni
pedagoški študij, Slovenistika - enopredmetni pedagoški študij, Zgodovina - dvopredmetni pedagoški
študij in Italijanistika pedagoški študij, na katerih je bilo razpisanih po 15 mest.
Pogojno razpisanih študijskih programov Geografija dvopredmetni pedagoški študij, Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij ter Zgodovina - dvopredmetni pedagoški študij UP FHŠ v študijskem
letu 2011/2012 ne izvaja, ker skladno z razpisnimi pogoji ni bilo dovolj prijavljenih kandidatov.
Na študijskem programu 2. stopnje Komuniciranje in mediji je bilo prijavljenih več kandidatov, kot je
bilo razpisanih mest, ki so ustrezali pogojem, zato je UP FHŠ povečala vpisna mesta na 25, ta
program je dosegel 100 % zapolnitev vpisnih mest. Največji vpis je fakulteta dosegla tudi na
študijskem programu Slovenistika enopredmetni pedagoški študij, kjer je bilo zapolnjenih 73,3 %
razpisanih mest ter na študijskem programu Italijanistika pedagoški študij, kjer je bilo zapolnjenih 66,7
% razpisanih mest. Najmanjši vpis, tj. 10 %, smo zabeležili na študijskem programu Geografija.
Glede na razpisana vpisna mesta na 2. stopnji fakulteta ni dosegla zastavljenega števila vpisanih
študentov. Zasedenih je bilo 33,5 % vpisnih mest.
Na 3. stopnji je fakulteta razpisala šest študijskih programov, ki so bili razpisani že za študijsko leto
2010/2011. Na študijskih programih 3. stopnje je bilo zasedenih 32,4 % razpisanih vpisnih mest.
Na UP FHŠ menijo, da je več razlogov za obstoj večjega števila nezasedenih vpisnih mest na
posameznih študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2011/2012.
Med najpomembnejše gre izpostaviti predvsem naslednje:
- v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše;
- potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ,
- novi programi, ki se v študijskem letu 2011/12 izvajajo prvič, še niso povsem uveljavljeni oziroma
prepoznavni,
- soočamo se s problemom koriščenja absolventskega staža na 1. stopnji, iz tega razloga tudi
nezasedenost mest na 2. stopnji (študentje zlasti prvih generacij na 1. stopnji se tako niso
vpisovali neposredno na 2. stopnjo, kar se je poznalo pri številu vpisanih študentov).
Na UP FHŠ se popolnoma zavedajo neustreznosti nastale situacije in je vodstvo že sprejelo ustrezne
ukrepe za izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj fakultete je okrepiti in povečati njeno
prisotnost (s predavanji in predstavitvami ter vsestransko promocijo) na srednješolskih zavodih;
opozarjati na aplikativnost humanističnih vsebin; izpostaviti pomembnost humanističnih vsebin za širše
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družbeno okolje. UP FHŠ se je z namenom primerljivosti in konkurenčnosti programov z drugimi
slovenskimi univerzami odločila za akreditacijo in posledično razpis novih dvopredmetnih in
pedagoških programov 1. in 2. stopnje; pričakujejo, da se bo zaradi tega povečalo zanimanje za
študijske programe, tudi s stališča večjih možnosti zaposljivosti diplomantov.
Fakulteta si bo še naprej prizadevala za povečanje vpisa, predvsem z učinkovito promocijo,
dostopnostjo informacij o študiju, z organizacijo znanstvenih sestankov in konferenc ter mednarodnih
projektov.
UP FM
Za študijske programe 1. stopnje je UP FM v študijskem letu 2011/2012 razpisala na rednem študiju
420 vpisnih mest, na izrednem pa 80 razpisnih mest. Prvi letnik izrednega študija se zaradi
premajhnega števila vpisanih študentov tudi v študijskem letu 2011/2012 ne izvaja, to je posledica
predvsem neugodnih ekonomskih razmer v širšem in ožjem gospodarskem prostoru, nezanimanja
delodajalcev za financiranje izrednega študija, splošnih demografskih trendov ter tudi povečanja
konkurence v ponudbi različnih primerljivih programov poslovnega izobraževanja na slovenskem trgu.
Zaradi nizkega števila vpisanih študentov v študijski program 1. stopnje Mednarodno poslovanje, tega
študijskega programa UP FM v študijskem letu 2011/2012 ni razpisala.
Za študijski program 2. stopnje Management je bilo za 1. letnik razpisanih 260 mest na rednem študiju
in 120 razpisnih mest na izrednem študiju, za študijski program Ekonomija in finance je bilo tako na
rednem kot tudi na izrednem študiju razpisanih 120 mest. V študijskem letu 2011/2012 je bil razpisan
in prvič tudi izveden študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja, ki so ga akreditirale
UP FM, UP FHŠ in UP FVZ, s 60 razpisnimi mesti na rednem študiju in 40 mesti na izrednem študiju.
UP FAMNIT
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2011/2012 je UP FAMNIT razpisala osem dodiplomskih študijskih programov 1.
stopnje. Vsi razpisani študijski programi se v študijskem letu 2011/2012 tudi izvajajo. Število vpisanih
študentov je nekoliko manjše od pričakovanega, razen v študijskih programih Biopsihologija in
Aplikativna kineziologija, na katerih so bila zasedena vsa razpisana mesta.
Vzrok za manjše število vpisanih v študijske programe je gotovo tudi dejstvo, da UP FAMNIT deluje
šele peto študijsko leto in v slovenskem visokošolskem prostoru ni še dovolj poznana. Prav zato so na
fakulteti že leta 2008 pristopili k sistematični promociji študijskih programov. V letih 2009 in 2010 so
obseg promocijskih aktivnosti še razširili in nadgradili, pri tem so se usmerili predvsem na srednje in
osnovne šole. Promocijo so tako zastavili dolgoročno, zato pričakujejo, da bodo učinki promocijskih
aktivnosti vidni šele v prihodnjih študijskih letih.
Na UP FAMNIT menijo, da so vzrok za manjše število vpisanih študentov tudi prostorski pogoji. S
ciljem izboljšanja osnovnih pogojev za delo je fakulteta pred pričetkom študijskega leta 2011/2012
vzpostavila sodelovanje s Srednjo tehniško šolo Koper, kjer v tekočem študijskem letu uporablja
predavalnice in računalniški učilnici za izvajanje študijskega procesa. Na podlagi navedenega
ocenjujejo, da je fakulteta opravila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi privabila čim več novih študentov
in vsaj nekoliko izboljšala osnovne pogoje dela za zaposlene in študente.
Podiplomski študij
V Programu dela za leto 2011 je UP FAMNIT za študijsko leto 2011/2012 načrtovala razpis štirih
magistrskih študijskih programov 2. stopnje (programov Matematične znanosti ter Računalništvo in
informatika ter dveh novih programov Matematika s finančnim inženiringom in Aplikativna
kineziologija) in dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje Matematične znanosti ter
Računalništvo in informatika. Razpisan ni bil le magistrski program 2. stopnje Matematika s finančnim
inženiringom, saj je še vedno v postopku akreditacije na NAKVIS. Program bo akreditiran predvidoma
v letu 2012 in razpisan za vpis v študijskem letu 2012/2013.
V razpisanih podiplomskih programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar na fakulteti
ocenjujejo, da je število vpisanih študentov ustrezno. Kot zelo pozitivno ocenjujejo, da v magistrskem
študijskem programu Matematične znanosti nadaljujejo študij vsi diplomanti univerzitetnega
študijskega programa Matematika in večina diplomantov univerzitetnega študijskega programa
Računalništvo in informatika, ki so študij zaključili do konca študijskega leta 2010/2011.
UP FTŠ Turistica
Na prvi stopnji rednega študija je bilo za študijsko leto 2011/2012 razpisanih 270 mest. Glede na
razpisana mesta je bilo vpisanih 90 % kandidatov. Na izrednem študiju je bilo razpisanih 40 mest. Tudi
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v letošnjem letu ugotavljajo, da je vpis upadel, saj je bilo vpisanih le 65 % kandidatov glede na
zmanjšano število razpisanih mest kot v prejšnjem študijskem letu, kar pripisujemo splošnemu trendu
v Sloveniji. Na drugi stopnji je bilo razpisanih skupno 80 mest na rednem študiju in 75 mest na
izrednem študiju. Glede na razpisana mesta je bilo na rednem študiju vpisanih 57,5 % kandidatov, na
izrednem študiju pa se zaradi premajhnega števila vpisanih kandidatov, programa nista izvedla.
V študijskem letu 2011/2012 se kljub razpisu vpisnih mest niso izvajali naslednji študijski programi:
Turizem (magistrski, 2. stopnja) na izrednem študiju na lokaciji Ljubljana (50 mest) ter Dediščinski
turizem (magistrski, 2. stopnja) na izrednem študiju na lokaciji Portorož (25 mest). Omenjena študijska
programa nista dosegla zadostnega števila kandidatov za vpis v 1. letnik (najmanj 25). Zaradi
premajhnega zanimanja oziroma premajhnega števila vpisanih študentov na teh programih so
študente preusmerili na prosta mesta rednega študija.
V študijskem letu 2011/2012 je bilo za programe 1. stopnje rednega študija razpisanih 270 vpisnih
mest na sedežu fakultete v Portorožu ter za programe 1. stopnje izrednega študija 40 prostih mest in
sicer na lokaciji Ljubljana. Na programih 2. stopnje je bilo za redni študij razpisanih 80 vpisnih mest na
sedežu fakultete v Portorožu, ter za izredni študij 75 vpisnih mest na sedežu fakultete v Portorožu in
na lokaciji Ljubljana.
V študijskem letu 2010/2011 se ni pričel izvajati noben nov študijski program.
V študijskem letu 2011/2012 je bilo razpisanih skupno 90 vpisnih mest za programe 1. in 2. stopnje
izrednega študija na lokaciji v Ljubljani in sicer:
- 40 vpisnih mest na 1. stopnji ter
- 50 vpisnih mest na 2. stopnji
Na lokaciji v Ljubljani je bilo zapolnjenih 65 % vpisnih mest na 1. stopnji. Študijski program 2. stopnje
Turizem v Ljubljani se ni izvedel zaradi premajhnega interesa. Razlog za neizvajanje pripisujejo visoki
stopnji nezaposlenosti, ki je posledica finančno gospodarske krize. Večino že vpisanih teh študentov
so preusmerili na redni študij v Portorož.
UP PEF
Za študijski program 1. stopnje Edukacijske vede je bilo razpisanih 45 vpisnih mest, v 1. letnik tega
študijskega programa se je vpisalo 48 študentov. Za študijski program 1. stopnje Razredni pouk je bilo
razpisanih 60 vpisnih mest za redni študij, na novo vpisanih študentov je 63. Za študijski program 1.
stopnje Predšolska vzgoja je bilo razpisanih 60 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za
izredni študij v Kopru, 60 vpisnih mest za izredni študij na Ptuju in 60 vpisnih mest za izredni študij v
Ljutomeru. Na novo vpisanih študentov v 1. letnik rednega študija je 79, izrednega študija v Kopru pa
68, izrednega študija na Ptuju 63 in izrednega študija v Ljutomeru 61.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da UP PEF nima težav z vpisom študentov v dodiplomske študijske
programe 1. stopnje (tako za redni, kot za izredni študij).
Za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika je bilo razpisanih 30 vpisnih
mest za redni študij in 30 za izredni študij. V 1. letnik rednega študija tega študijskega programa se je
vpisalo 13 študentov, v 1. letnik izrednega študija pa 20 študentov. Za vpis v 2. letnik tega študijskega
programa (izredni študij) je bilo razpisanih 30 vpisnih mest, prijavljenih pa je bilo 38 kandidatov, zaradi
česar je bil vpis omejen. Sprejetih in prvič vpisanih je bilo 31, iz 1. v 2. letnik pa je napredovalo 20
študentov, kar skupno znaša 51 študentov. Za vpis v 1. letnik študijskega programa 2. stopnje Zgodnje
učenje je bilo razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij in 30 vpisnih mest za izredni študij. V 1. letnik
rednega študija se je vpisalo 19 študentov, zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov pa se
izredni študij ne izvaja. Za vpis v 2. letnik tega študijskega programa (izredni študij) je bilo tudi
razpisanih 30 vpisnih mest, a se ravno tako kot za 1. letnik zaradi premajhnega števila prijavljenih
kandidatov izredni študij ne izvaja.
V tekočem študijskem letu 2011/2012 se prvič izvaja študijski program 2. stopnje Izobraževanje
odraslih in razvoj kariere, kjer je bilo razpisanih 30 vpisnih mest za redni študij in 30 za izredni študij. V
1. letnik rednega študija tega programa se je vpisalo 6 študentov, zaradi premajhnega števila
prijavljenih kandidatov pa se izredni študij ne izvaja. Za vpis v 2. letnik tega študijskega programa
(izredni študij) je bilo tudi razpisanih 30 vpisnih mest, a se ravno tako kot za 1. letnik zaradi
premajhnega števila prijavljenih kandidatov izredni študij ne izvaja.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je UP PEF v študijske programe 2. stopnje vpisala sicer manj
študentov od predvidenega, za kar pojasnjujejo, da del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji
predstavljajo študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji, saj so bili 2. stopenjski študijski programi
predvidena kot nadaljevanje le-te. Prvi študenti iz te skupine bodo dodiplomski študij zaključili v
tekočem študijskem letu, zato predvidevajo, da bo večji vpis na študijske programe 2. stopnje v
študijskem letu 2012/2013. Poleg tega je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na študijske programe
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2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so zaključili 7. stopnjo izobrazbe in so zato upravičeni do
neposrednega vpisa v drugi letnik študija na 2. stopnji.
Za študijski program 3. stopnje Edukacijske vede je bilo razpisanih 10 vpisnih mest za 1. letnik (izredni
študij) in 5 vpisnih mest za 2. letnik (izredni študij). Ker so prijave za vpis v 2. letnik presegle razpisana
mesta, je bilo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije število vpisnih mest za 2. letnik povečano
na 8 študentov. Sprejetih in prvič vpisanih je bilo 8 študentov, iz 1. v 2. letnik pa je napredovalo 9
študentov.
UP PEF izvaja vse razpisane študijske programe, razen izrednega študija na študijskih programih 2.
stopnje Zgodnje učenje in Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, kar je posledica že zgoraj
navedenih razlogov.
Kot je bilo navedeno zgoraj je Vlada Republike Slovenije na enem izmed študijskih programov
omogočila povečanje števila razpisanih vpisnih mest, saj je bilo za omenjeni študijski program veliko
zanimanje.
UP PEF v študijskem letu 2011/2012 izvaja dva nova študijska programa, in sicer študijski program 2.
stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere ter študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
UP PEF je v letu 2011/2012 razpisala izredni študij študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja
na dislociranih enotah Ptuj in Ljutomer, in sicer po 60 vpisnih mest na dislocirano enoto. Vsa mesta so
bila zapolnjena. Izredni študij poteka v enakem obsegu kot izredni študij študijskega programa 1.
stopnje Predšolska vzgoja na matični lokaciji (v Kopru).
Rednega študija UP PEF na dislociranih enotah ne izvaja.
UP FVZ
V študijskem letu 2011/2012 je fakulteta prvič razpisala magistrski študijski program 2. stopnje
Dietetika. Študijski program je bil akreditiran v mesecu avgustu, zato ni bilo veliko časa za promocijo
programa, kljub temu pa se je na 30 razpisanih mest za redni študij prijavilo in vpisalo 23 študentov.
Prvič so tudi razpisali vpis v 3. letnik po merilih za prehode na študijski program 1. stopnje
Zdravstvena nega, za tiste kandidate, ki so končali višjo zdravstveno šolo po študijskem programu,
sprejetem pred letom 1994. Prijavila se je samo ena kandidatka, tako da na UP FVZ ugotavljajo, da so
kandidati s to izobrazbo že zaključili dodiplomske študijske programe Zdravstvena nega in
povpraševanja po tem študijskem programu ni več.
Pri vseh študijskih programih 1. stopnje (visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega,
izvajan na sedežu šole v Izoli in v dislocirani enoti šole v Novi Gorici ter visokošolski strokovni študijski
program Prehransko svetovanje – dietetika – redni študij), glede na študijsko leto 2010/2011 ni bilo
bistvenih sprememb. Vsi programi se izvajajo po predpisanih študijskih programih. Opažajo, da prijave
na dodiplomski študijski program Zdravstvena nega nekoliko upadajo, kar prepisujejo predvsem
ustanovitvi novih šol s tem programom. Še vedno pa so vsa razpisana mesta bila zapolnjena.
Na študijskem programu 2. stopnje Zdravstvena nega UP FVZ razpisuje samo redni študij, saj glede
na izkušnje preteklih let, na izrednem študiju ni zadostnega števila prijav. S prijavami na redni študij so
bili zelo zadovoljni, saj so zapolnili vsa razpisana mesta.
Tabela 24: Načrt in realizacija razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2011/2012

Članica

NAČRT števila razpisanih
mest v študijskem letu
2011/12

Ime novega študijskega programa

Redni

Izredni

REALIZACIJA
Redni

Izredni

1. stopnja
UP FHŠ

Dvopredmetni štud. prog. Italijanistika(UN)

+30

-*

Dvopredmetni štud. prog. Geografija (UN)

+30

-*

Dvopredmetni štud. prog. Medijski študiji
(UN)

+45

-*

Dvopredmetni štud. prog. Filozofija (UN)

+15

-*

Dvopredmetni štud. prog. Slovenistika (UN)

+30

-*

Dvopredmetni štud. prog. Zgodovina (UN)

+30

-*

Medijski študiji (UN)
UP FM

-30

-30

Management (VS)

+40

-

+40

Mednarodno poslovanje ( VS)

-120

-80

-120

-80
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Članica

NAČRT števila razpisanih
mest v študijskem letu
2011/12

Ime novega študijskega programa

Redni
UP FVZ

Zdravstvena nega (predbolonjski program,
VS, po merilih za prehode, 3. letnik)

Izredni

77

REALIZACIJA
Redni

+10

Izredni
+10

2. stopnja
UP FM

Pravo za management

+40

UP FAMNIT

Matematika s finančnim inženiringom

+40

UP PEF

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere

+30

+30

+30

UP FVZ

Dietetika

+ 30

-

+30

+30

+20

-*

+20

-*

-*

-*
+30

3. stopnja
UP FM

Management

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

+5

+10

UP PEF

Edukacijske vede

-5

-5

+10

+10

Zgodnje učenje
UP FTŠ
Turistica

Inovativni turizem

+20

+20

-*

-*

-*

Opomba:
* Študijski program je bil pogojno razpisan, in ni pravočasno pridobil akreditacije.

5.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
UP FHŠ
Pri skoraj vseh dodiplomskih študijskih programih lahko opazimo zmanjšanje števila vpisanih
študentov, izjema je študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje, na katerem so na UP
FHŠ skoraj dosegli pričakovan rezultat, tj. 49 vseh vpisanih študentov. Do razlik v številu vpisanih
študentov prihaja predvsem zaradi nizke stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike ter posledično
visokega števila »pavzerjev«. Pri številu diplomantov je opaziti minimalne razlike med načrtovanim
številom in realiziranim, torej so skoraj dosegli pričakovani rezultat, in sicer pri treh študijskih
programih Geografija kontaktnih prostorov, Kulturni študiji in antropologija in Slovenistika (sprejetih
pred 11. 6. 2004) je v letu 2011 diplomiralo več študentov kot so pričakovali (56 od pričakovanih 50ih), izjema je študijski program Zgodovina, na katerem je bilo v letu 2011 diplomantov nekaj manj kot
pričakovano (12 od 15-ih).
Pri številu diplomantov, ki so končali študijske programe 1. stopnje, ni bistvenih razlik med
načrtovanim številom in realizacijo, skupno so skoraj dosegli zastavljeni cilj, in sicer je v letu 2011
diplomiralo 85 študentov od načrtovanih 90-ih.
Pri kazalnikih prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike na 1. stopenjskih programih je opaziti porast za
2,4 %, tj. višjo stopnjo prehodnosti študentov v primerjavi s preteklim študijskim letom (57 %), še
vedno pa ne dosegamo načrtovane stopnje prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnike, ki znaša 6 7%.
Gledano posamezne študijske programe je bila načrtovana stopnja prehodnosti dosežena le pri
študijskem programu Dediščina Evrope in Sredozemlja (71 %) in študijskem programu Filozofija
(100%).
Pri kazalnikih povprečnega števila let trajanja študija ocenjujemo, da na študijskih programih, sprejetih
pred 11.6.2004, povprečno število let narašča (in presega načrtovanih 6,3 let), prav tako narašča na
študijskih programih 1. stopnje, kjer presega načrtovanih 2,8 za 0,6 leta.
V študijskem letu 2011/2012 se je na podiplomskem študiju povečalo število izvajanih študijskih
programov na 2. stopnji iz pet na osem, na 3. stopnji se izvaja isto število programov (šest). Na
magistrskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, je na študijskem programu Filozofija in
teorija vizualne kulture v 2. letnik vpisan 1 študent, na doktorskem študiju pa fakulteta še izvaja tri
doktorske študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004.
Na 2. stopnji se je, skladno s povečanim številom izvajanih študijskih programov, število vpisanih
študentov v primerjavi z lanskim letom povečalo za 51 %, prav tako se je v študijskem letu 2011/2012
povečalo število študentov na 3. stopnji za 27,5 %.
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Število diplomantov na predbolonjskih magistrskih študijskih programih je bilo v preteklem letu enako
(3), o znatnem povečanju števila diplomantov lahko govorimo na predbolonjskih doktorskih programih,
kjer se je število diplomantov podvojilo (iz 6 v letu 2010 na 12).
Na študijskih programih 2. stopnje je bila za leto 2011/2012 načrtovana 82 % prehodnost, dosežena
pa 72 %, kar je za 10 % manj kot lani. Edino na študijskem programu Geografija je bila načrtovana
prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik realizirana, in sicer 83 % od načrtovanih 80 %.
Na 3. stopnji so na fakulteti v študijskem letu 2011/2012 beležili povprečno 50,8 % prehodnost
študentov iz 1. v 2. letnike, tj. 20,95 % manj kot v študijskem letu 2010/11, medtem ko je bila
povprečna načrtovana prehodnost 85 %. Načrtovano prehodnost smo dosegli le na študijskem
programu Filozofija in teorija vizualne kulture (60 % od načrtovanih 60 %) in štud. progr. Zgodovina
Evrope in Sredozemlja (83,3 % od načrtovanih 80 %).
Glede na načrtovan cilj pri odstotku ponavljavcev beležimo porast študentov, ki letnik ponavljajo, in
sicer je odstotek ponavljavcev v študijskem letu 2011/2012 na 1. In 2. stopnji 4,9 % (v primerjavi z
načrtovanim 2,8 %), medtem ko je odstotek ponavljavcev na 3. stopnji 5,8 %, ni pa možna primerjava
z načrtovanim zaradi manjkajočega podatka.
Fakulteta za humanistične študije skuša študentom nuditi čim večjo izbirnost predmetov, poleg tega pa
vzpodbuja tudi tako meduniverzitetno mobilnost študentov kot tudi izbirnost znotraj Univerze na
Primorskem (študentje, skladno s študijskim programom, izberejo tudi določeno število zunanje
izbirnih predmetov, pri čemer lahko izbirajo med izbirnimi predmeti ostalih študijskih programov UP
FHŠ ali zunaj fakultete.
UP FM
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik je bila na visokošolskem študiju nižja od načrtovane, zato bodo
na UP FM tudi v prihodnje izvajali priprave na izpite pri predmetih, kjer je prehodnost najnižja. UP FM
je uvedla tudi tutorski sistem, ki bo omogočal lažjo in boljšo vključitev študentov v študijski proces ter
bo nudil študentom pomoč pri rednem opravljanju svojih študijskih obveznosti.
Odstotek ponavljavcev se je na študijskih programih 1. in 2. stopnje v primerjavi s predhodnim
študijskim letom nekoliko znižal, vendar bo kljub temu UP FM nadaljevala z raznimi aktivnostmi, ki
bodo izvedene s pomočjo tutorskega sistema.
S pripravo in izvedbo delavnic za pomoč študentom pri pripravi diplomske naloge bo UP FM
poskušala znižati povprečen čas trajanja študija za vse študente študijskih programov 1. stopnje.
UP FAMNIT
Prehodnost na dodiplomskem študiju: Prehodnost je izračunana za osem študijskih programov:
Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika,
Matematika v ekonomiji in financah, Biopsihologija in Aplikativna kineziologija. Prehodnost v
študijskem letu 2011/2012 se razlikuje med študijskimi programi. Tako je bila načrtovana prehodnost
dosežena na programih Bioinformatika, Biopsihologija in Aplikativna kineziologija. Nekoliko nižje od
načrtovane je bila prehodnost na ostalih študijskih programih, največ odstopanja od načrtovane
vrednosti pa je bila prehodnost na programu Sredozemsko kmetijstvo. V primerjavi s preteklim
študijskim letom pa je v študijskem letu 2010/2011 prehodnost ostala na enaki ravni na študijskem
programu Biodiverziteta, znižala se je na programih Matematika, Matematika v ekonomiji in financah
in Sredozemskem kmetijstvu; prehodnost pa se je povečala na programu Računalništvo in informatika.
Načrtujejo, da bodo tudi v študijskem letu 2011/2012 koordinatorji načrtno sledili uspešnosti študentov
na izpitnih rokih in spodbujali študente k rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Hkrati se tudi
povečuje odstotek študentov, ki redno obiskujejo predavanja in vaje pri predmetih, zato na fakulteti
pričakujejo, da se bo to odrazilo tudi na povečanju prehodnosti študentov.
Število let trajanja dodiplomskega študija: Število let trajanja študija je izračunano za tri študijske
programe (Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta). V skladu z načrtovanim se je v
letu 2010/2011 v povprečju nekoliko povečalo število let trajanja študija. Če pa pogledamo po
posameznih programih ugotovimo, da se je trajanje študija povečalo na programu Računalništvo in
informatika (3,6 let), medtem ko je trajanje študija na programu Matematika in Biodiverziteta v
povprečju znašalo 3 leta.
Ponavljavci na dodiplomskem študiju: Odstotek ponavljavcev se je v primerjavi s preteklim študijskim
letom 2010/2011 znižal. Realizirana je bila načrtovana vrednost.
Prehodnost na magistrskem študiju: Prehodnost je izračunana za študijske programe Matematične
znanosti, Računalništvo in informatika in Aplikativna kineziologija. V programu Matematične znanosti
se je prehodnost ostala na enaki ravni, medtem ko je prehodnost na programih Računalništvo in
informatika ter Aplikativna kineziologija nižja od načrtovane.
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Prehodnost na doktorskem študiju: Prehodnost v študijskem letu 2010/2011 je izračunana za dva
študijska programa: Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika. Načrtovana 100 %
prehodnost ni bila dosežena, a je prehodnost še vedno relativno visoka (na programu Matematične
znanosti 75 %, na programu Računalništvo in informatika 66,7 %).
Število let trajanja podiplomskega študija: Število let trajanja študija je izračunano za študijska
programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika in je v povprečju višja od načrtovane.
V povprečju so diplomanti potrebovali 4 leta za dokončanje študija na teh programih.
UP PEF
Na področju študijske dejavnosti UP PEF v študijskem letu 2011/2012 izvaja dva predbolonjska
dodiplomska pedagoška študijska programa, ki se izvajata kot redna študijska programa.
- univerzitetni študijski program Razredni pouk in
- univerzitetni študijski program Matematika in računalništvo,
Poleg tega UP PEF v študijskem letu 2011/2012 izvaja tudi prenovljene oziroma nove pedagoške
bolonjske študijske programe 1. stopnje in sicer:
- univerzitetni študijski program Razredni pouk,
- univerzitetni študijski program Edukacijske vede,
- visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja.
UP PEF izvaja tudi bolonjske študijske programe 2. stopnje, in sicer:
- magistrski študijski program Inkluzivna pedagogika,
- magistrski študijski program Zgodnje učenje in
- magistraski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere.
UP PEF prav tako izvaja dva bolonjska doktorska študijska programa 3. stopnje, in sicer:
- študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
- študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
Na UP PEF je v študijskem letu 2011/2012 vpisanih 1246 dodiplomskih študentov, od tega 671 rednih
in 575 izrednih študentov. Na podiplomskem študiju je bilo vpisanih 252, od tega 104 rednih in 148
izrednih študentov (93 študentov 2. stopnje in 55 študentov 3. stopnje).
V letu 2011 je diplomiralo 182 študentov. Število vpisanih študentov in število diplomantov po
posameznih študijskih programih je razvidno v poglavju 9. Članica v številkah – 9.1 Izobraževalna
dejavnost.
UP FTŠ Turistica
V študijskem letu 2011/2012 so bili kazalniki glede na študijsko leto 2010/2011 naslednji:
Pri odstotku prehodnosti so navedeni podatki za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje. Dodiplomski
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, se ne izvaja več. Na tem študijskem programu so vpisani
le še absolventi s podaljšanim statusom.
Prehodnost na 1. stopnji na vseh študijskih programih skupaj je manjša od načrtovane, prav tako na 2.
stopnji. Prav zaradi tega so bili imenovani koordinatorji študijskih programov, ki so zadolženi za
spremljanje uspešnosti študentov poleg tega se bodo naprej uvajale sodobne oblike izobraževanja ter
sprotno preverjanje s kolokviji.
Povprečno število let trajanja študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih na 1. stopnji je
3.5 in se razlikuje od načrtovanega (3 leta). Pri povprečnem številu let trajanja študija na 2. stopnji so
upoštevani vsi študente, ki so do sedaj diplomirali in trenutno povprečje je 2,7 let.
Poslovni sistemi v turizmu: razpisanih je bilo 70 vpisnih mest na rednem študiju v Portorožu. S
prvim vpisnim rokom je bilo vpisanih 18 študentov. Z drugim vpisom se jih je vpisalo še 25. Za tretjo
prijavo je bilo objavljeno še 27 prostih vpisnih mest, na katere se je vpisalo še 11 študentov.
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost se je v primerjavi z lanskim študijskim letom
zmanjšala, tako ni bila dosežena načrtovana 65 % prehodnost. Na rednem študiju je bila prehodnost
47,76 %. Odstotek ponavljavcev: odstotek ponavljavcev se je na rednem študiju zmanjšal v primerjavi
z lanskim študijskim letom iz 9,75 % na 5,48 %. Povprečno število let trajanja študija: Povprečno
število let trajanja študija je 3,5, kar se razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega trajanja
študija, to je 3 leta.
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Mediacija v turizmu: razpisanih je bilo 70 vpisnih mest na rednem študiju v Portorožu. V prvem
vpisnem roku je bilo vpisanih 52 študentov. Z drugim vpisom se jih je vpisalo še 16. Tretji vpisni rok ni
bil razpisan. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost se je v primerjavi z lanskim študijskim
letom zmanjšala, tako da ni bila dosežena načrtovana 60 % prehodnosti, temveč zgolj 43,9 %
prehodnost. Odstotek ponavljavcev: odstotek ponavljavcev se je na rednem študiju nekoliko povečal v
primerjavi z lanskim študijskim letom iz 08,69 na 10,59%. Povprečno število let trajanja študija:
povprečno število let trajanja študija je 3,5, kar se razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega
trajanja študija, to je 3 leta.
Management turističnih destinacij: razpisanih je bilo 70 vpisnih mest na rednem študiju v Portorožu
ter 40 mest na izrednem študiju na lokaciji Ljubljana. V prvem vpisnem roku je bilo na redni študij
vpisanih 49 študentov, na izredni pa 11. Z drugim vpisom se jih je na 21 prostih mest za redni študij
vpisalo še 20, na 29 prostih mest za izredni študij pa še 10 študentov. Tretji vpisni rok za redni študij ni
bil razpisan, za izredni študij pa je bilo razpisanih 20 prostih mest, na katera se je vpisalo še 6
študentov. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost se je v primerjavi z lanskim študijskim
letom zmanjšala, tako tako da ni bila dosežena načrtovana 65 % prehodnost, temveč le 60,8 %
prehodnost. Odstotek ponavljavcev: odstotek ponavljavcev se je na rednem študiju zmanjšal v
primerjavi z lanskim študijskim letom iz 6,70 % na 5,49 na rednem študiju, na izrednem študiju pa se
je zmanjšal iz 17,29 % na 10.73%. Povprečno število let trajanja študija: povprečno število let trajanja
študija je 3,5, kar se razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega trajanja študija, to je 3 leta.
Univerzitetni program Turizem: razpisanih je bilo 60 vpisnih mest na rednem študiju v Portorožu. V
prvem vpisnem roku je bilo vpisanih 36 študentov. Za drugo prijavo je bilo objavljenih 24 prostih
vpisnih mest na katera se je vpisalo še 11 študentov. Nezapolnjena vpisna mesta so bila objavljena še
s tretjo prijavo in sicer še 13 mest na katera sta se vpisala še 2 študenta. Skupno se je vpisalo 50
rednih študentov. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: načrtovana prehodnost študentov ni bila
realizirana za 6 odstotnih točk, dosegli so 73,33 %. Odstotek ponavljavcev: delež ponavljavcev je
5,3%. Povprečno število let trajanja študija: izračun ni mogoč.
Podiplomski magistrski program Turizem: Razpisanih je bilo 50 prostih vpisnih mest na rednem
študiju v Portorožu, na katera se je vpisalo 37 študentov. Na izrednem študiju je bilo razpisanih 50
prostih vpisnih mest na lokaciji Ljubljana. Na ta mesta je bilo prijavljenih le nekaj kandidatov. Vodstvo
se je odločilo, da se zaradi premajhnega števila prijav program ne izvaja. Študente so preusmerili na
redni študij. Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: prehodnost je bila 78,85 %. Ker so načrtovali 80%
prehodnost je bila le ta skoraj v celoti realizirana. Odstotek ponavljavcev: delež ponavljavcev je 8,98%.
Povprečno število let trajanja študija je 2,7, kar se razlikuje z načrtovanim številom let povprečnega
trajanja študija, to je 2,9 let.
Podiplomski magistrski program Dediščinski turizem: V prvem študijskem letu izvajanja je bilo
razpisanih 30 vpisnih mest na rednem študiju ter 25 mest na izrednem študiju v Portorožu. Na prosta
mesta za redni študij se je vpisalo 9 kandidatov, za izredni študij pa ni bilo dovolj prijav za izvedbo.
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: načrtovana prehodnost študentov ni bila realizirana za 20
odstotnih točk; dosežena je bila 60 %, načrtovana pa 80%. Odstotek ponavljavcev: ponavljavcev v tem
študijskem letu na tem programu ni bilo. Povprečno število let trajanja študija: izračun ni mogoč.
UP FVZ
UP FVZ ima vsa vpisna mesta zapolnjena, zato je tudi v letu 2011 nadaljevala dobro prakso promocije
programov in zagotavljala kakovostno izvedbo študijskih programov. Na tem mestu je potrebno tudi
poudariti, da je splošna usmeritev fakultete kakovostno izvajanje študijskih programov, zato število
razpisanih vpisnih mest ne povečujejo.
Pri nekaterih študijskih programih so imeli razpisana vpisna mesta tudi do 3. prijavnega roka. Razlog
za to je, da se nekateri sprejeti študenti v predhodnem roku ne odzovejo vabilu k vpisu, in tako nekaj
mest ostane prostih. Ta nato razpišejo v naslednjem roku, in napolnijo vsa možna vpisna mesta.
Na UP FVZ se vseskozi trudijo narediti kakovostni premik v smeri hitrejšega zaključka študija na
dodiplomski in podiplomski stopnji (povečanje števila diplomantov in skrajšanje časa študij) z
usmerjenimi aktivnostmi, kot so:
- spodbujanje študentov k čim prejšnjem zaključku študija z individualnimi in skupinskim
svetovanjem kot obliko pomoči pri izbiri ustrezne teme diplomske naloge in pristopu k njeni
pripravi,
- sistematično spremljanje študentov pri pisanju diplomskega dela. Podaljševanje absolventskega
staža se bo izvajalo le za utemeljene razloge, kot jih navaja Statut Univerze na Primorskem,
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izčrpno informiranje študentov o zaposlitvenih potrebah; o možnostih nadaljevanja študija;
skupinsko in individualno svetovanje na področju zaposlovanje in kariernega razvoja; spremljanje
trajanja študija,
poenostavili so nekatere administrativne postopke, ki hitreje pripeljejo študenta do zaključka
šolanja,
povečali so število mentorjev.

V letu 2011 so na UP FVZ izvajali tudi usmerjene ukrepe za povečanje prehodnosti študentov obeh
študijskih programov na 1. stopnji študija ter 2. stopenjskega programa Zdravstvena nega z:
- zagotavljanjem kakovostnega pedagoškega procesa, vzpodbujanje visokošolskih učiteljev pri
pripravi celovitega učnega gradiva,
- uvajanje IKT tehnologij in elektronskega poučevanja,
- sistematično spremljanje študentov in njihove učinkovitosti pri študiju,
- izboljšanje izvajanja tutorstva.
Z vsemi aktivnostmi je UP FVZ uspelo izboljšati prehodnost študentov. V letu 2011 so izvajali
usmerjene aktivnosti za nadaljnji razvoj tutorskega sistema in njegovo izvedbo v praksi.
Menijo, da problem pri izvedbi študijskega procesa predstavlja klinično usposabljanje na študijskem
programu Zdravstvena nega, saj je zakonska ureditev kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene
nege zelo pomanjkljiva.
5.1.1.3 Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP
UP FM
UP FM spodbuja mobilnost študentov in izbirnost znotraj tako z drugimi univerzami kot tudi in znotraj
Univerze na Primorskem, vendar se študenti UP FM le v manjši meri odločajo za opravljanje
predmetov izven fakultete na drugi članici UP.
UP FAMNIT
Dodiplomski študij: Na področju mobilnosti med članicami UP število študentov, ki so izbrali najmanj
en predmet na drugi članici, ni doseglo načrtovanega števila. V študijskem letu 2011/2012 so le trije
študenti izbrali vsaj en predmet na drugi članici univerze.
Podiplomski študij: Na področju meduniverzitetne mobilnosti je bila načrtovana mobilnost na
podiplomskem študiju (tretja stopnja študija) realizirana.
UP FTŠ Turistica
Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami je razen vsakoletnih povpraševanj slabo
zastopana. V študijskem letu 2011/2012 ni bil dosežen planirani cilj glede na predvideno število
izmenjav meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP (ciljna vrednost: 1 študent FTŠ
Turistice si izbere vsaj en zunanje izbirni predmet v okviru izbirnosti na drugi članici UP). V okviru
notranje izbirnosti se je povečala le izbirnost študentov drugih članic UP, saj je 10 študentov izbralo
predmet na FTŠ Turistici na 1. stopnji. To dokazuje atraktivnost in interdisciplinarnost študijskih
programov 1. stopnje.
Študenti se za te vrste mobilnost ne odločajo radi. Razloge lahko iščemo predvsem v specifičnih
strokovnih študijskih programih turizma, ki jih v Sloveniji ne ponuja noben visokošolski zavod. Glede
na to da se v visokošolskem prostoru ustanavlja nova fakulteta za turizem pričakujemo v prihodnosti
več izmenjav na nacionalni ravni. Tudi na meduniverzitetnem nivoju bo potrebno zagotoviti ustrezne
študijske programe (oz. predmete), ki bodo primerljivi s študijskimi porgrami UP FTŠ Turisitce in s tem
omogočiti študentom lažji prehod in sodelovanje v meduniverzitetni mobilnosti.
Za študijsko leto 2011/2012 na fakulteti pričakujejo povečanje števila izmenjav v okviru
meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP, kar bi lahko dosegli z vzpodbujanjem
študentov fakultete k izbiranju zunanje izbirnih predmetov na ostalih članicah UP in jih sproti seznanjali
z vsemi informacijami glede možnosti izbire, predvsem na 2. stopnji.
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5.1.2 Programi vseživljenjskega učenja
5.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe

Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvajanje obstoječih
študijskih programov za
izpopolnjevanje izobrazbe

Izvedba študijskega
programa za izpopolnjevanje
Pedagoško andragoško
izobraževanje.

Realizirano.
Izvedene so bile tri izpeljavi
tega programa, in sicer v
Kopru, Novi Gorici in Slovenj
Gradcu.

UP FM
Število izvedenih delov
študijskih programov v letu
2010: 0

Število izvedenih delov
študijskih programov v letu
2011: 1

Nerealizirano

UP PEF
Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
izobrazbe

Akreditacija novega
programa za izpopolnjevanje
izobrazbe Pedagoško
izobraževanje za vzgojitelje
predšolskih otrok in razpis
programa v študijskem letu
2011/2012

Nerealizirano.

Priprava novega študijskega
programa za izpopolnjevanje
izobrazbe.

Akreditacija novega
programa za izpopolnjevanje
izobrazbe Izobraževanje
odraslih iz inkluzivne
pedagogike in razpis
programa v študijskem letu
2011/2012

Nerealizirano.

UP PEF se je v letu 2011
posvetila pripravi novega
študijskega programa 2.
stopnje Razredni pouk.

UP PEF se je v letu 2011
posvetila pripravi novega
študijskega programa 2.
stopnje Razredni pouk.

UP FTŠ Turistica
Število delov študijskih
programov: 2

Priprava razpisa za vpis
delov akreditiranih študijskih
programov: 2

Nerealizirano

Druge oblike izobraževanja:
2 nacionalni poklicni
kvalifikaciji

Priprava razpisa za
pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije in
podelitev certifikatov NPK

Realizirano. V letu 2011 je
UP FTŠ podelila 4 poklicne
kvalifikacije.

Število študijskih programov
za izpopolnjevanje: 0

Izpolnitev zahtevanih
pogojev za vključitev v
Katalog programov
nadaljnjega usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju

Realizirano. V letu 2011 se
je UP FTŠ odzvala na poziv
MŠŠ in prijavila štiri
posodobitvene programe za
šolsko leto 2011/12.

Druge oblike izobraževanja:
2 nacionalni poklicni
kvalifikaciji

Sklenjeni dogovori in
izpolnjevanje formalnih
obveznosti za pridobitev
tretje kvalifikacije

Nerealizirano

UP FVZ
Idejna zasnova študijskega
programa 2. stopnje
Dietetika s ponudbo
predmetov in/ ali delov
študijskih programov za
vseživljenjsko izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 2. stopnje
Dietetika z deli študijskega
programa za ponudbo
vseživljenjskega
izobraževanja na NAKVIS in
razpis predmetov in/ ali
delov študijskega programa
v študijskem letu 2011/
2012.

Delno realizirano
Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis programa
v študijskem letu 2011/
2012, v tem študijskem letu
pa še niso bili razpisani
predmeti in/ ali deli
študijskega programa.
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leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Zaključen postopek
akreditacije sprememb oz.
prenove drugostopenjskega
študijskega programa
Zdravstvena nega na
NAKVIS in ponudba
akreditiranih predmetov in/
ali delov prenovljenega
študijskega programa
pristojnim sekcijam Zbornice
zdravstvene in babiške nege
Slovenije.

Delno realizirano

Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Javno zdravje s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa v študijskem letu
2012/ 2013

Delno realizirano

Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Management v
zdravstvu skupaj z UP
Fakulteto za management s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa v študijskem letu
2012/13.

Nerealizirano.

Dokončna priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa 1. stopnje
Radiološka tehnologija s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa v študijskem letu
2012/13.

Delno realizirano.

Idejna zasnova novega
študijskega programa 3.
stopnje Zdravstvene vede s
ponudbo predmetov in/ ali
delov študijskih programov
za vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis predmetov
in/ ali delov študijskega
programa v študijskem letu
2013/2014

Ni realizirano.

Idejna zasnova programov
za sodelovanje pri izvedbi
kliničnih specializacij v
zdravstveni negi.
Dokončna priprava vloge z
večjimi spremembami
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega
(dodatna akreditacija izbirnih
predmetov in delov
študijskega programa).
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Identificirana področja
specializacij, ki bi jih UP FVZ
lahko ponudila, prav tako
okvirno zasnovo
predmetnika, zaradi
formalne nedorečenosti
zasnov specializacij, pa te
še niso bile zaključene.
Naloga je neposredno
povezana s pripravo vloge z
večjimi spremembami
študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega
(dodatna akreditacija izbirnih
predmetov in delov
študijskega programa).
Naloga v celoti ni bila
realizirana in bo dokončno
realizirana v začetku leta
2012.

Postopek priprave v teku.

Ni bilo izvedenih aktivnosti,
ker je bila prioritetna naloga
akreditacija št. programa
2.st. Dietetika.

Postopek akreditacije
študijskega programa je v
teku.

Ni bilo izvedenih aktivnosti,
ker je bila prioritetna naloga
akreditacija št. programa
2.st. Dietetika.

Komentar:
UP FM
Zaradi neugodnih ekonomskih razmer, nezanimanja delodajalcev za financiranje delov študijskih
programov in akreditiranih predmetov ter zaradi povečanja konkurence v ponudbi primerljivih
programov poslovnega izobraževanja na slovenskem trgu je UP FM tudi v letu 2011 zasledila upad
povpraševanja po delih študijskih programov in posameznih akreditiranih predmetih.
UP PEF
UP PEF izvaja na podlagi razpisov Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije programe za
potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ti
programi so v študijskem letu 2011/2012 naslednji:
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1. Programi za izpopolnjevanje izobrazbe: študijski program za pridobitev pedagoško - andragoške
izobrazbe (tri izvedbe),
2. Posodobitveni programi: Projektne študijske ekskurzije v obliki medpredmetnih povezav pri
izbirnih modulih, projektnih tednih ter OIV in ID (dve izvedbi).
5.1.2.2 Ostali programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvajanje posodobitvenega
programa.

Osem izvedb programa s 16
udeleženci

Delno realizirano.
MŠŠ je odobrilo le dve
izvedbi programa, čeprav se
je na program prijavilo kar
121 kandidatov.

UP FHŠ
Število izvedenih programov
usposabljanja
posodobitvenih programov
(PSD): 3

Število izvedenih programov
usposabljanja PSD v letu
2011: 4

Delano realizirano:

Število programov
neformalnega učenja: 2

Število programov
neformalnega učenja: 4

Delno realizirano:

Izvedba samo enega
Posodobitvenega programa,
za ostale je bilo premalo
prijavljenih

Število programov
neformalnega učenja v letu
2011: 2
Uspešno zaključena projekta
Profesionalno usposabljanje
strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju Socialne in
državljanske kompetence,
Kulturna zavest in izražanje.
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5.1.3 Oblike neformalnega izobraževanja
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj novih organizacijskih
oblik za širitev področij
delovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Idejna zasnova sistema
vseživljenjskega učenja na
UP

Vzpostavitev mrežnega
sistema vseživljenjskega
učenja na UP

Ni bilo realizirano. V letu
2012 se bomo povezovali s
centri za vseživljenjsko
učenje, ki delujejo v okviru
članic UP in spremljali
aktivnosti, ki se bodo
izvajale na članicah v okviru
vsebin VŽU.

UP FHŠ
Število programov
neformalnega učenja: 1

Število programov
neformalnega učenja: 5

Izvedba seminarjev na
področju neformalnega
učenja v 2010: 0

Izvedba seminarjev na
področju neformalnega
učenja v 2011: 2

V sklopu Centra za
vseživljenjsko učenje UP
FHŠ je bilo izvedeno
izobraževanje v okviru
mednarodnega projekta
Marina: Doseganje
jezikovnih in veščinskih
potreb delavcev v
pomorskem in rečnem
turizmu

UP FM
Realizirano

UP FTŠ Turistica
Število programov
neformalnega učenja: 14

Organizacija in izvedba
krajših strokovnih
seminarjev in izobraževanj:
17

Realizirano: v letu 2011 je
UP FTŠ Turistica izvedla en
jezikovni tečaj ter eno
delavnico v Ljubljani.

Število programov
neformalnega učenja: 5

Organizacija in izvedba
programov po potrebah
naročnikov: 1

Realizirano: v letu 2011 je
UP FTŠ Turistica izvedla
eno jezikovno delavnico za
potrebe naročnika ter eno
strokovno svetovanje
znanemu naročniku.

Število programov
neformalnega učenja: 0 edelavnic oziroma seminarjev

Priprava in izvedba edelavnic za potrebe
neformalnega učenja: 2

Delno realizirano: edelavnica je potekala v
okviru Didaktične tržnice.

Število programov
neformalnega učenja: 1
Didaktična tržnica za
poučevanje turizma in tujega
jezika stroke

Izvedba Didaktične tržnice
2011: 1

Realizirano.

UP FVZ
Center za vseživljenjsko
izobraževanje – Center VIZ
(v letu 2010 so aktivnosti
vseživljenjskega
izobraževanja potekale,
vendar ne v okviru
organizacijske oblike Centra
VIZ)

Center za vseživljenjsko
izobraževanje – Center VIZ
(formalizirana nova
organizacijska oblika)

Nerealizirano.

Število programov
neformalnega učenja (v letu
2010 je bilo organiziranih pet
(5) programov
vseživljenjskega
izobraževanja.

Število programov
neformalnega učenja:
štirinajst (14) izvedenih
programov oz. dogodkov
neformalnega učenja: (9)
sklopov neformalnih

Delno realizirano.

Zaradi pomanjkanja kadra,
ki bi samostojno izvajali to
področje, oblikovan predlog
nove organizacije ni bil
vključen v interno regulativo
in tako tudi ne formaliziran.

V letu 2011 je bilo
organiziranih 12 programov
oz. dogodkov neformalnega
učenja:
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
izobraževanj (predavanja,
delavnice) ter dveh (2)
posvetov in ene (1) okrogle
mize, izvedba ene (1)
poletne šole, - izvedba ene
(1) delavnice za študente
UP FVZ.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
- 7 od načrtovanih 9 sklopov
neformalnih izobraževanj
(predavanja in delavnice),
- izvedba 3 od načrtovane 1
delavnice za študente,
- izvedba 2 znanstvenih
posvetov od načrtovanih 2.
Realizirano je bilo 10
programov neformalnega
učenja ter 2 znanstvena
posveta z mednarodno
udeležbo. V letu 2011 ni bila
realizirana načrtovana
okrogla miza in poletna šola.

Komentar:
UP FM
UP FM je tudi v letu 2011 nadaljevala z uspešno gradnjo ugleda s kakovostnim izobraževanjem, z
raziskovalnim delom, z mednarodnim povezovanjem in s povezovanjem z gospodarstvom. V sklopu
združenja Alumni FM so gostovali ugledni strokovnjaki iz prakse, bili so pripravljeni številni dogodki ter
aktivnosti in tako omogočili druženje, povezovanje, sodelovanje in izmenjavo mnenj ter izkušenj
študentov in diplomantov, profesorjev in gospodarstvenikov ter druge zainteresirane javnosti.
UP FVZ
V letu 2011 je bilo na UP FVZ organiziranih in izvedenih skupaj sedem programov vseživljenjskega
izobraževanja:
- Pet od načrtovanih sedmih programov za klinične mentorje in ostale zaposlene v zdravstveni negi.
Za vse izvedene programe so pridobili tudi sklep za dodelitev licenčnih točk pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zvezi (Zbornici – Zvezi). Dveh načrtovanih izobraževanj, za katere so tudi
pridobili sklep o dodelitvi licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi, niso izvedli v letu 2011, zaradi
preobremenjenosti izvajalcev. Načrtovana izobraževanja so prilagojena željam in potrebam, ki so jih
zaposleni v zdravstveni negi in klinični mentorji učnih baz UP FVZ, navedli v evalvacijskih vprašalnikih
za posamezni izvedeno izobraževanje ter v anketi, ki so jo v letu 2010/2011 interno izvedli med
diplomanti UP FVZ. Programi neformalnega učenja so bili organizirani kot teoretične (40 % vsebine) in
praktične delavnice (60 % vsebine). Število udeležencev je bilo omejeno na 35 udeležencev. Vseh pet
programov je bilo ustrezno zasedenih (med 25 in 35 udeležencev). Poleg kliničnih mentorjev, so se
neformalnih oblik učenja udeleževali tudi drugi zaposleni v zdravstveni negi, vendar v manjšem številu.
- Dva od načrtovanih dveh usposabljanj mentorjem praktičnega usposabljanja študentov
prvostopenjskega študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika.
Konec leta 2010 so pričeli tudi z neformalnim izobraževanjem študentov v sklopu programa »Služba
mene briga«. V sklopu tega programa so izvedli dve delavnici v študijskem letu 2010/2011, in sicer:
Zaposlitev (oblike zaposlitve in oblike dela, viri iskanja zaposlitev), Priprava življenjepisa in nastop
na zaposlitvenem intervjuju. Poleg navedenih izobraževanj so v sodelovanju z društvom Kažipot društvo za boljšo kakovost življenja, izvedli brezplačno delavnico za študente Stres in sproščanje
(izvajalka Marina Sučić, dr. med., spec. soc. med., kognitivno-vedenjska terapevtka). Sklop delavnic je
bil načrtovan za leto 2011. Zaradi ustreznejše razporeditve delavnic, pa so prvo (Zaposlitev) izvedli
konec meseca decembra 2010.
UP FVZ si je v Letnem programu dela za leto 2011 zastavila za cilj organizacijo in izvedbo dveh
znanstvenih in strokovnih posvetov: 1) Etika v zdravstveni negi: učenje in poučevanje na dodiplomski
stopnji študija ter 2) Javno zdravje v 21. stoletju. Za oba posveta je UP FVZ kandidirala na razpisu
Sklada živeti s pristaniščem Luke Koper d.d. in sklenila Sponzorsko pogodbo z Luko Koper d.d. za
1.000,00 €. 22. aprila 2011 je na UP FVZ potekal posvet Etika v zdravstveni negi: učenje in
poučevanje na dodiplomski stopnji študija. Posveta se je udeležilo 38 udeležencev. Posvet je potekal
z mednarodno udeležbo. Kot vabljena predavateljica je nastopila dr. Verena Tschudin, Visiting Senior
Fellow, University of Surrey, UK in bivša dolgoletna urednica znanstvene revije Nursing Ethics. 15. in
16. septembra 2011 je na posvetu »Javno zdravje v 21. stoletju« nastopilo 8 vabljenih predavateljev,
priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravja in povezanih strok iz Slovenije in tujine. Okrogle
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mize, z naslovom Izobraževanje na področju javnega zdravja v Sloveniji, ki je potekala v okviru
posveta, so nastopili: Dorijan Marušič, minister za zdravje, dr. Nadja Plazar, dekanja UP FVZ, dr.
Milan Krek iz Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, dr. Theodore H. Tulchinsky iz Braun School of
Public Health, Hebrew University-Hadassah, Izrael ter dr. Brane L. Leskovšek iz Medicinske Fakultete
Univerze v Ljubljani. Ključni poudarki posveta so bili predstavljeni tudi na novinarski konferenci.
V letu 2011 UP FVZ ni realizirala načrtovane okrogle mize Klinično mentorstvo (predvideno za
november 2011) in poletne šole z naslovom: E-izobraževanje kot podpora pri ustvarjanju pogojev za
učenje z reševanjem problemov. Za oba dogodka je UP FVZ pripravila načrt in podrobnejše vsebine.
Za izvedbo okrogle mize je UP FVZ pridobila tudi licenčne točke pri Zbornici – Zvezi. Zaradi odsotnosti
ključnih nosilcev okrogle mize, smo izvedbo le-te prenesli na prvo polovico leta 2012. Poletna šola,
zaradi pomanjkanja prijav (zgolj 3 prijave s strani visokošolskih učiteljev zdravstvenih šol/ fakultet), ni
bila izvedena.
V letu 2011 je UP FVZ pripravila in ponudila Strokovnemu društvo medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Nova Gorica ter Strokovnemu društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Koper, program izobraževanja za zaposlene v zdravstveni negi, z naslovom Etika v
zdravstvu. Tovrstno organizacijo in izvedbo usposabljanj s področja poklicne etike določa Pravilnik o
licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. UP FVZ ni bila izbrana kot izvajalec
programa.
Konec leta 2010 je UP FVZ izvedla tudi anketiranje diplomantov UP FVZ, ki so do konca leta 2010,
diplomirali na dodiplomskem študijskem programu Zdravstvena nega. Anketni vprašalnik se je nanašal
tudi na potrebe diplomantov po nadgradnji obstoječega znanja, ki jih narekuje delovno okolje.
Ugotovitve raziskave so bile upoštevane pri pripravi programa neformalnega učenja za zaposlene v
zdravstveni negi za drugo polovico leta 2011.
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati prepoznavnost
univerze v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Potreba po informatizaciji
postopkov za programe
vseživljenjskega učenja

Nadgrajen Študentski
informacijski sistem z
modulom za podporo
programom vseživljenjskega
učenja

Nerealizirano: cilj je
prenesen v leto 2012

Pričetek študija nove
generacije brucev v
študijskem letu 2011/12

Izvedene uvodne delavnic
za bruce v septembru 2011

Realizirano

Poletna šola iz finančne
matematike v 2010

Izvedena Poletna šola iz
finančne matematike v
avgustu 2011

Realizirano

Idejna zasnova Poletne šole
na temo varovanja
biodiverzitete

Izvedena Poletna šola na
temo varovanja
biodiverzitete za dijake
srednjih šol, učence
osnovnih šol in
zainteresirane kandidate v
avgustu in septembru 2011

Realizirano

Prošnja nekaterih obalnih
srednjih šol za pomoč
dijakom pri učenju
matematike

Pomoč študentov programa
1. stopnje Matematika
dijakom obalnih srednjih šol
pri učenju matematike

Realizirano

Računalniške delavnice
Orada 2010

Izvedene računalniške
delavnice Orada v avgustu
in oktobru/ novembru 2011

Delno realizirano: v avgustu
delavnica ni bila realizirana
zaradi premajhnega števila
prijav

Delujoča spletna stran
skupine za biodiverziteto
Balkanskega polotoka

Dodane študijske vsebine,
učna gradiva in povezave na
spletni strani skupine za
biodiverziteto Balkanskega
polotoka

Realizirano

Objavljanje poljudnih
člankov v letu 2010

Objavljeni poljudni članki na
temo biotske raznovrstnosti

Realizirano
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

v lokalnih časopisih (7. val –
priloga Primorskih novic,
Gea)
Ustanovitev društva

Pomoč novoustanovljenemu
Društvu varstvenih biologov

Realizirano

Dodatne izvedene aktivnosti,
ki niso bile predvidene v
LPD 2011

Dodatne izvedene aktivnosti,
ki niso bile predvidene v
LPD 2011:

Realizirano

FAMNITov poletni tabor
»Matematika je kul«;
soorganizacija priprav na 53.
Mednarodno matematično
olimpijado – priprave so
prvič potekale v Kopru;
soorganizatorji: UP PEF,
DMFA;
sodelovanje pri organizaciji
državnih matematičnih
tekmovanj (DTM);
organizacija finala
Univerzitetnega
programskega maratona, ki
poteka pod okriljem ACM
Slovenije.
UP PEF
Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih.

Uspešna izvedba poletne
šole v poletnih mesecih
2010, težnja po čim večji
udeležbi slovenskih
študentov.

Nerealizirano.

Pedagoško- andragoško
izobraževanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev UP.

Uspešna izvedba dveh
izvedb pedagoškoandragoškega izobraževanja
za visokošolske učitelje in
sodelavce UP.

Delno realizirano.

Projekt je prevzela UP FHŠ.

UP PEF je realizirala le eno
izvedbo usposabljanja, za
drugo izvedbo ni bilo dovolj
interesentov.

Komentar:
UP PEF
UP PEF je v jesenskem semestru študijskega leta 2011/2012 izvedla pedagoško – andragoško
usposabljanje za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem. Usposabljanja se je
udeležilo 24 slušateljev.
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5.1.4 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
V nadaljevanju so podane ocene stanja posameznih članic UP za področje izobraževalne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih ciljev na področju na ravni univerze je podana
v poglavju 8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
UP FHŠ
Na fakulteti ugotavljajo, da so glede na zastavljene cilje v zvezi s študijskimi programi in sistemom
študija za leto 2011 delno ali v celoti dosegli večino pričakovanih rezultatov. Organizirano in tekoče so
izpeljali študijski proces na 1., 2. in 3. stopnji. Pri vpeljavi racionalizacijskih ukrepov jih je vodila skrb
za kakovostno izvedbo in še nadaljnje omogočanje možnosti za sodobne pristope na najvišji
kakovostni ravni.
Na področju razvoja študijskih programov so v letu 2011 dosegli poglaviten cilj, in sicer akreditacijo
pedagoških študijskih programov 2. stopnje (Geografija dvopredmetni pedagoški študij, Slovenistika dvopredmetni pedagoški študij, Slovenistika - enopredmetni pedagoški študij, Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij in Italijanistika pedagoški študij). Akreditiran je bil tudi nov umetniški
študijski program Uprizoritvene študije in kreativno pisanje. V primerjavi s študijskim letom 2010/2011
so tako v 2011/2012 pričeli z izvajanjem novih študijskih programov na 2. stopnji, in sicer:
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje ter Slovenistika - enopredmetni pedagoški študij in
Italijanistika pedagoški študij.
V letu 2011 so dosegli enega pomembnejših ciljev, in sicer povečano število prvič vpisanih študentov v
1 letnik na študijske programe 1. stopnje, vendar je bil odstotek zasedenih vpisnih mest nižji od
pričakovanega. Glede na podatke o vpisu v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje fakulteta tako ni
dosegla zastavljenega števila vpisnih mest na nobenem od študijskih programov. Zapolnjenih je bilo
48,4 % vseh razpisanih vpisnih mest na 1. stopnji, 33,5 %, na 2. stopnji in 32,4 % na 3. stopnji.
Prav tako se je povečalo število prvič vpisanih študentov v 1. letnik na študijskih programih 2. in 3.
stopnje. Kljub temu ugotavljajo, da število vseh vpisanih študentov na 1. stopnji v primerjavi s lanskim
študijskim letom upada, predvsem zaradi manjšega vpisa študentov v 1. letnike ter visokega odstotka
»pavzerjev«, medtem ko na 2. in 3. stopnji beležijo precejšnji porast števila vpisanih študentov, in sicer
se je na 2. stopnji v primerjavi z lanskim študijskim letom povečalo za 51 %, prav tako se je v
študijskem letu 2011/2012 povečalo število študentov na 3. stopnji za 27,5 %. Razlogov za nastalo
situacijo je več:
- v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše;
- potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ.
UP FHŠ je že sprejela ustrezne ukrepe za izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj fakultete
je okrepiti in povečati njeno prisotnost (s predavanji in predstavitvami ter vsestransko promocijo) na
srednješolskih zavodih; opozarjati na aplikativnost humanističnih vsebin; izpostaviti pomembnost
humanističnih vsebin za širše družbeno okolje. UP FHŠ se je z namenom primerljivosti in
konkurenčnosti programov z drugimi slovenskimi univerzami odločila za akreditacijo in posledično
razpis novih dvopredmetnih in pedagoških programov 1. in 2. stopnje; ko bodo ti stopili v veljavo,
pričakujejo, da se bo povečalo zanimanje za študijske programe fakultete, tudi s stališča večjih
možnosti zaposljivosti diplomantov.
Za zaposljivost študentov se skrbi z zagotavljanjem povezovanja študijske in obštudijske dejavnosti, z
uspešno realizacijo delovne prakse, z vzpostavljanjem projektov s trgom. Fakulteta je tudi v letu 2011
izpolnila cilje glede sklenjenih sporazumov o sodelovanju pri izvajanju študijske prakse s potencialnimi
delodajalci, saj je sklenila 10 novih sporazumov o sodelovanju s potencialnimi delodajalci na različnih
področjih in s tem dala nove, številne možnosti študentom za opravljanje študijske prakse.
Fakulteta se namerava v bodoče še aktivneje vključiti v projekt Univerze na Primorskem »Karierno
načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela« ter vzpostaviti bazo potencialnih
delodajalcev.
UP FM
Izobraževanje je ena od bistvenih področij UP FM, zato so bile na tem področju tudi v letu 2011
izvedene različne aktivnosti. Glede doseganja zastavljenih ciljev na UP FM menijo, da so relativno
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uspešno izvajali izobraževalni proces. Zaradi nadaljnjega razvoja in posodobitve učnih vsebin
potekajo dejavnosti na področju prenove študijskih programov 1. stopnje ter priprava novih študijskih
programov 2. stopnje, ki jih bo UP FM izvajala samostojno oziroma v povezavi z drugimi fakultetami.
Na področju izobraževanja so bili v letu 2011 realizirani naslednji pomembnejši cilji:
1. UP FM je v letu 2011 pridobila akreditacijo NAKVIS-a za nov doktorski študijski program 3. stopnje
Management.
2. UP FM je uspešno prestala postopek podaljšanja akreditacije dvema študijskima programoma 1.
stopnje iz leta 2005 in sicer Management (UN) in Management (VS).
3. UP FM je razvila in decembra tudi uskladila vlogo za akreditacijo dveh novih študijskih programov
1. stopnje, ki bosta nadomestila obstoječa programa 1. stopnje.
4. UP FM je v letu 2011 oz. v študijskem letu 2011/2012 vpisala prvo generacijo študentov v
magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja, ki je leta 2009 nastal v sodelovanju
UP FM, UP FHŠ in UP VŠZI.
5. UP FM je oblikovala izhodišča za razvoj novih študijskih programov 2. stopnje.
6. UP FM je oddala v akreditacijo magistrski študijski program Pravo za management.
Pomemben cilj, ki ga UP FM v letu 2011 ni dosegla, je razpis vpisnih mest za nov doktorski študijski
programa Management v študijskem letu 2011/2012. Razlogi za to je predvsem daljši postopek
akreditacije študijskega programa od prvotno predvidenega. Vpisna mesta za nov doktorski program
bodo tako prvič razpisana v študijskem letu 2012/2013.
V študijskem letu 2011/2012 so bili za vpis v 1. letnik razpisani: dva študijska programa 1. stopnje in
trije študijski programi 2. stopnje. Ponovno je bil razpisan in prvič izveden interdisciplinarni študijski
program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja. V prihodnjem letu bo prvič razpisan tudi doktorski
študijski program 3. stopnje Management.
Prioriteta UP FM je doseganje odličnosti in visoke kakovosti izobraževalnega procesa v vseh študijskih
programih 1., 2. in 3. stopnje, skrajševanje povprečnega časa študija, doseganje večje zaposljivosti
diplomantov ter še tesnejša povezanost in prepletenost izobraževalnega procesa z gospodarstvom. V
letu 2011 je UP FM gradila ugled s kakovostnim izobraževanjem in v sklopu združenja Alumni FM
gostila ugledne strokovnjake iz prakse ter pripravljala številne dogodke, ki so omogočili sodelovanje in
povezovanje študentov, diplomantov, profesorjev in gospodarstvenikov.
UP FM bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za povečanje prehodnosti študentov ter za skrajšanje
časa študija, to bo dosegla predvsem z izvedbo priprav na izpite pri predmetih, kjer je prehodnost
najnižja in z delavnicami za pripravo diplomske naloge.
UP FAMNIT
V študijskem letu 2010/2011 so na fakulteti uspešno zapolnili vsa razpisana vpisna mesta v
dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje Biopsihologija in Aplikativna kineziologija. Nekoliko manj
uspešni so bili pri zapolnjevanju vpisnih mest na ostalih dodiplomskih študijskih programih; cilji so bili
na tem področju doseženi le delno. Pri vpisu na magistrske študijske programe 2. stopnje pa velja
izpostaviti, da večina diplomantov 1. stopnje študija Matematike ter Računalništva in informatike
nadaljuje študij na magistrskih študijskih programih 2. stopnje UP FAMNIT.
V programu dela je fakulteta kot cilj opredelila veliko število novih podiplomskih programov 2. in 3.
stopnje, širitev študijskih področij ter spremembe in dopolnitve obstoječih programov. Spremembe
programov so bile sprejete in posredovane v akreditacijo na NAKVIS, ki pa so še vedno v obravnavi.
Za cilje na področju akreditacije ocenjujejo, da so bili le-ti postavljeni nekoliko preambiciozno, če se ob
tem upošteva dejanske kadrovske resurse za pripravo akreditacij za vse navedene programe. Edini
neralizirani cilj na področju izobraževanja, ki je vplival na razpis 2011/2012, je bila akreditacija novega
magistrskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom. Program je v obravnavi na
NAKVISu in bo predvidoma pravočasno akreditiran za vključitev v razpis 2012/2013. Ostali cilji so
preneseni v leto 2012. V študijskem letu 2011/2012 mora fakulteta izpeljati postopke podaljšanja
akreditacije šestim študijskim programom, in sicer Matematika in Računalništvo in informatika (1., 2. in
3. stopnje), kar bo prioritetna naloga v tekočem študijskem letu.
UP FAMNIT tako izvaja cikluse predavanj za širšo javnost (Izleti v matematično vesolje; Biološki
večeri), delavnice (računalniška delavnica za srednješolce Orada; delavnica za bruce Uvod v študij) in
poletne šole z matičnih študijskih področij, ki so namenjeni/a predvsem srednješolcem in
osnovnošolcem zaključnih letnikov. Med poletnimi počitnicami 2011 so tako izvedli dve poletni šoli in
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poletni tabor – Poletno šolo matematičnih financ, Poletno šolo na temo varovanja biodiverzitete
(izvedena je bila v okviru delavnic Uvod v študij) in FAMNITov poletni tabor »Matematika je kul«.
Dogodki so bili namenjeni predvsem srednješolcem, pa tudi učencem zaključnih letnikov osnovnih šol.
Udeležba na dogodkih je bila mednarodna, saj se je matematičnih dogodkov udeležilo tudi več zelo
uspešnih srednješolcev iz Srbije, Črne Gore in BIH. V septembru so že drugo leto zapored potekale
poletne delavnice Uvod v študij, namenjene brucem UP FAMNIT, s katerimi so lahko bodoči bruci že
pred začetkom študijskega leta osvežili nekatera znanja (programiranje, biologija, matematika itd.).
V sklop navedenih aktivnosti za promocijo fakultete in popularizacijo matematike so na UP FAMNIT v
preteklem letu v Kopru gostili še en pomemben dogodek: v sodelovanju z UP PEF in DMFA Slovenija
je UP FAMNIT soorganizirala priprave na mednarodno matematično olimpijado (raziskovalni dnevi iz
matematike). Priprave so namenjene posebej povabljenim dijakom, ki so v preteklem šolskem letu na
matematičnih tekmovanjih dosegli odlične uspehe. Gre za prvo dejanje celotnega ciklusa priprav na
53. Mednarodno matematično olimpijado, ki bo poleti 2012 potekala v Mar del Plati v Argentini.
Izpostaviti velja, da so priprave tokrat prvič potekale v Kopru.
V letu 2011 so se prvič priključili tudi organizaciji državnih matematičnih tekmovanj (DMT) za dijake.
DMT bo potekalo aprila 2012 v prostorih Gimnazije Koper; organizatorja tekmovanja sta UP FAMNIT
in UP PEF. Tekmovanja se okvirno udeleži okrog 200 dijakov, ki so dosegli najboljše rezultate na
regijskih matematičnih tekmovanjih.
Vse navedene aktivnosti so prve rezultate pokazale že v študijskem letu 2011/2012, saj so v
dodiplomski študijski program Matematike vpisali dva zelo uspešna dijaka iz Črne Gore, ki sta se
poleti 2011 udeležila mednarodnega tekmovanja iz matematike v Amsterdamu.
Fakulteta se lahko pohvali tudi z dosežki študentov na mednarodnih tekmovanjih iz znanja (prvo in
drugo mesto na mednarodnem tekmovanju Primatijada, ki se ga študenti udeležujejo že tretje leto) ter
z uspehi študentov na mednarodnih natečajih (magistrska študentka Matematičnih znanosti in študent
UP FM sta zmagala na mednarodnem natečaju Banke Koper; Banka Koper pa je po natečaju izrazila
željo po nadaljnjem sodelovanju s študenti UP FAMNIT). V oktobru 2011 se je na UP FAMNIT odvilo
finale Univerzitetnega programskega maratona (UPM), ki poteka pod okriljem ACM Slovenije (AMCAssociation for Computing Machinery). Zmagovalci posameznih univerz se nato uvrstijo na Evropsko
prvenstvo v programiranju, ki je bilo novembra 2011 v Pragi. Z UP so se evropskega prvenstva
udeležili trije študenti računalništva UP FAMNIT.
Junija 2011 je fakulteta svečano podelila diplome prvim 18 diplomantom dodiplomskega (9) in
podiplomskega (9) študija. Prav tako je bila v letu 2011 promovirana v doktorico znanosti druga
doktorica znanosti, ki je zaključila študij Matematične znanosti. Gre za tujo študentko Zhang Cui, ki je
hkrati prvi tuji študent, ki je v Sloveniji doktoriral na področju matematike. Njen doktorat predstavlja
poseben mejnik v dolgoletnem sodelovanju med raziskovalno skupino s področja matematike na UP
ter kolegi s Kitajske. Čeprav je vzorec, na podlagi katerega lahko ocenjujemo zaposljivost
diplomantov, še premajhen za realno oceno zaposljivosti, so podatki, ki smo jih pridobili izjemno dobri.
Diplomanti UP FAMNIT praviloma dobijo zaposlitev že pred zaključkom študija.
Na področju izobraževanja bi izpostavili tudi dobro sodelovanje fakultete s študenti ter njihove
aktivnosti na področju študijskih in obštudijskih dejavnosti. V marcu 2011 je Študentski svet UP
FAMNIT organiziral II. fakultetno tekmovanje v programiranju za študente UP FAMNIT ter najboljšim
podelil tudi nagrade. Aktivni so bili tudi študenti Biodiverzitete, ki so januarja 2011 ustanovili Društvo
varstvenih biologov – BIODOVA, ki je v septembru 2011 organiziralo prvi Biocamp.
Prav tako se študenti radi vključujejo v promocijske aktivnosti fakultete, prav tako jim fakulteta, v okviru
finančnih in materialnih zmožnosti, tudi finančno podpira realizacijo kakovostnih projektov (npr.
udeležba na tekmovanjih, športne aktivnosti ipd.).
V zadnjih letih se fakulteta poleg običajnih promocijskih strategij (informativni dnevi) vse bolj usmerja
v promocijske akcije, za katere pričakujejo, da bodo učinkovite v daljšem časovnem obdobju.
Dolgoročni cilj fakultete je namreč pridobiti čim več uspešnih in visoko motiviranih študentov. Fakulteta
bo tako tudi v prihodnje nadaljevala v smeri razvoja novih študijskih programov, promocije le-teh v širši
javnosti, še zlasti pa bomo osredotočeni na vzpostavljanje pogojev za kakovostno izvedbo programov.
Fakulteta je tudi v letu 2011 dosegla večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, za katere ocenjujejo, da so
bistveni za kakovostno delovanje in razvoj fakultete na področju izobraževalne, raziskovalne in
mednarodne dejavnosti. Med cilji, ki niso bili doseženi na področju izobraževanja, so širitev študijskih
področij, akreditacija novih študijskih programov 2. in 3. stopnje in sprememb obstoječih študijskih
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programov ter povečanje vpisa na določenih dodiplomskih študijskih programih. Tudi načrtovano
povečanje vpisa v nekatere dodiplomske programe (Matematika, Računalništvo in informatika,
Matematika v ekonomiji in financah, Bioinformatika, Biodiverziteta) kljub promocijskim aktivnostim ni
bilo doseženo. Ocenjujejo, da rezultate lahko delno pripišejo (še vedno) premajhni prepoznavnosti
fakultete v slovenskem visokošolskem prostoru, pri programu Biodiverzitete pa predvsem slabim
prostorskim pogojem za izvajanje naravoslovja, kar se je sicer izboljšalo v preteklem študijskem letu
2010/2011, z vzpostavitvijo lastne vajalnice (laboratorija), pri čemer se fakulteta zaveda, da bodo
pridobljene kapacitete kmalu pretesne za prihodnje generacije študentov.
UP PEF
Na področju izobraževalne dejavnosti je bila UP PEF tudi v letu 2011 zelo uspešna. Uspešnost pri
realizaciji ciljev se kaže v izvajanju prenovljenih in nekaterih novih bolonjskih študijskih programov
vseh stopenj, kar je bila tudi velika novost, saj UP PEF do študijskega leta 2009/2010 ni izvajala
podiplomskih študijskih programov. Izvajanje teh študijskih programov se nadaljuje tudi študijskem letu
2011/2012. V zadnjih dveh študijskih letih beležijo večji interes ter izrazito povečanje števila študentov
in na večini študijskih programov prihaja do omejitev vpisa. Nekoliko manjši vpis je le podiplomskih
študijskih programih 2. stopnje, predvsem na rednem študiju. Predvidevajo, da je to posledica dejstva,
da so del potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji,
saj je bila 2. stopnja predvidena kot nadaljevanje le-te. Prvi študenti iz te skupine bodo dodiplomski
študij zaključili v študijskem letu 2011/2012, zato predvidevajo, da bo večji vpis na študijske programe
2. stopnje v študijskem letu 2012/2013. Poleg tega je večina kandidatov, ki se lahko vpišejo na
študijske programe 2. stopnje UP PEF, kandidatov, ki so zaključili 7. stopnjo izobrazbe in so zato
upravičeni do neposrednega vpisa v drugi letnik študija na 2. stopnji.
Delna realizacija je bila le pri kratkoročnih ciljih na področjih, ki z izvajanjem študijskih programov niso
neposredne in neločljivo povezane (organiziranje CJMK pri članicah UP in vzpostavitev Centra za
vseživljenjsko učenje UP PEF), ter pri razvoju novih interdisciplinarnih študijskih programov z drugimi
članicami univerze.
UP PEF je v letu 2011 nadaljevala izvajanje študija na dveh novih dislociranih enotah UP PEF v
Slovenskih Konjicah in na Ptuju, kjer so bila prvič razpisana prosta vpisna mesta v študijskem letu
2009/2010. Interes za vpis na teh enotah, kjer se izvaja le izredni študij, ostaja velik tudi v študijskem
letu 2010/2011. V študijskem letu 2011/2012 pa je začela UP PEF z izvajanjem izrednega študija 1.
stopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, tudi na novi
dislocirani enoti v Ljutomeru.
Na UP PEF je visoka prehodnost v višje letnike starih, predbolonjskih študijskih programov, razen na
univerzitetnem študijskem programu Matematika in računalništvo, ki zaradi slabega zanimanja in s
tem nizkega vpisa ni bil prenovljen in se ne razpisuje več.
UP PEF uspešno nadaljuje tudi z izvajanjem programov nadaljnjega izobraževanje in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju, čeprav v letu 2011 zaradi priprave za razvoj UP PEF pomembnega
magistrskega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk, ni pristopila k pripravi novega
študijskega programa za izpopolnjevanje izobrazbe. Je pa fakulteta kot novost na UP uspešno izvedla
eno izvedbo pedagoško-andragoškega izobraževanja za visokošolske učitelje in sodelavce UP, od
dveh planiranih.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica je v letu 2011 kljub varčevalnim ukrepom uspela realizirati večino ciljev, ki si jih je
zadala v Letnem planu dela. Na področju izobraževalne dejavnosti je najpomembnejši uspeh
akreditacija doktorskega študijskega programa 3. stopnje Inovativni turizem. S tem je zaokrožena
vertikala študija turizma na 1., 2. in 3. stopnji, kar je izjemnega pomena za fakulteto. Fakulteta kljub
temu ni uspela realizirati samega razpisa in izvedbe doktorskega študijskega programa, saj je NAKVIS
akreditacijo programu podelil po objavi razpisa za vpis. Cilj se prenese na leto 2012, ko bo izveden
razpis vpisnih mest in sam vpis ter izvedba. Akreditirane so bile tudi spremembe na študijskem
programu 2. stopnje Turizem, ki se bo začel v prenovljeni obliki izvajati v študijskem letu 2012/2013.
Drugi cilji na področju izobraževalne dejavnosti, ki niso bili v celoti realizirani, so cilji razvoja in prenove
programov. Razlog je pomanjkanje strateških smernic razvijanja programov zaradi negotovosti
financiranja. Predvidena priprava dveh interdisciplinarnih podiplomskih študijskih programov
(Zdraviliški in wellness turizem in Poučevanje turizma) v sodelovanju z UP FVZ in UP PEF je
realizirana do faze priprave osnutkov, cilja se tako preneseta na leto 2012. Po analizi in priporočilih
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Komisije za kakovost so bili v letu 2011 oblikovani in delno že izvrševani novi minimalni standardi
zagotavljanja kakovosti izvedbe pedagoškega dela. To pa je imelo za posledico upad prehodnosti pri
nekaterih programih oziroma letnikih, za katerega pa se ocenjuje, da je začasen, saj se študente z
dodatnimi ukrepi spodbuja, da sledijo novim minimalnim standardom kakovosti študentskega dela. Cilj
povečanja prehodnosti se prenese v leto 2012.
V letu 2011 so se na FTŠ Turistici izvajali štirje študijski programi 1. stopnje, od tega trije visokošolski
strokovni in en univerzitetni: Mediacija v turizmu (VS), Poslovni sistemi v turizmu (VS), Management
turističnih destinacij (VS) in Turizem (UNI). Na 2. stopnji študija sta se v letu 2011 izvajala dva
študijska programa: Turizem (na rednem študiju v Portorožu) in interdisciplinarni medfakultetni
študijski program 2. stopnje Dediščinski turizem, (UP FTŠ in UP FHŠ) na rednem študiju v Portorožu.
V letu 2011 se razpisani študijski program 2. stopnje Turizem ni izvajal na izrednem študiju v Ljubljani,
ker je bilo premalo interesentov za vpis.
V letu 2010 je na Turistici začel delovati CeVIT- Center za vseživljenjsko izobraževanje v turizmu.
Eden od glavnih ciljev centra je povezovati fakulteto s turističnim gospodarstvom na različne načine:
1. Povezuje diplomante fakultete s fakulteto – v ta namen deluje Alumni klub Turistice, ki ima skoraj
270 članov.
2. Povezuje razne deležnike turističnega gospodarstva s fakulteto – v ta namen delujeta Klub
partnerjev Turistice in Klub mentorjev Turistice.
3. Ponuja turističnemu gospodarstvu različne oblike neformalnega učenja (seminarji, delavnice).
4. Povezovanje študentov s trgom –spodbujanje študentov k aplikativnim zaključnim nalogam in
predstavitve dobrih zaključnih del in seminarskih nalog turističnemu gospodarstvu
5. Sodeluje in prijavlja na razne projekte na področju izobraževanja.
6. Je nosilka dveh certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer turistični informator in
turistični animator.
V okviru vseživljenjskega učenja in prizadevanja za pospešeno sodelovanje s partnerji iz
gospodarstva so na UP FTŠ v letu 2011 potekale številne aktivnosti za katere skrbi tudi center CeVIT,
kot na primer:
strokovna omizja (strokovno omizje v okviru projekta OP RCV VS-11-016 ter FuTuristica v
novembru),
srečanja s partnerji iz gospodarstva (vabljenje na delavnice za študente kot gosti iz prakse,
organizacija srečanja v maju 2011 s člani Kluba partnerjev Turistice …)
individualni razgovori s partnerji iz gospodarstva,
priprava različnih ponudb za vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih v turistični dejavnosti ter
študentov in diplomantov fakultete,
prijavljanje projektov, ki zasledujejo cilje vseživljenjskega učenja in podobno.
Prav tako so aktivnosti Centra usmerjene v:
pripravo programov vseživljenjskega izobraževanja za domače in tuje okolje,
nenehno iskanje tržnih priložnosti za zaposlene za vseživljenjsko izobraževanje,
v krepitev sistemske komunikacije z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja,
zlasti krepitvi odnosov s člani Kluba partnerjev Turistice ter Alumni kluba Turistice,
povezovanje z ostalimi službami na fakulteti - s projektom International placement for professional
career in tourism, spremljanju gostovanj strokovnjakov iz gospodarstva, povezovanju študentov s
trgom z aplikativnimi zaključnimi deli, diplomami in magistrskimi nalogami študentov ter
predstavitvi dobrih zaključnih del in seminarskih nalog turističnemu gospodarstvu,
povezovanje z ostalimi službami na univerzi - z univerzitetnim projektom Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit vstop na trg dela (v letu 2011 v okviru projekta imeli 19 gostov iz
gospodarstva s katerimi je na fakulteti bilo 15 delavnic ter eno okroglo mizo).
UP FVZ
V študijskem letu 2011/2012 je UP FVZ uspešno izvedla dva dodiplomska študijska programa
Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika in podiplomski študijski program 2. stopnje
Zdravstvena nega. V študijskem letu 2011/2012 je bil prvič razpisan nov podiplomski študijski program
2. stopnje Dietetika. Študijski program je bil akreditiran v mesecu avgustu 2011, kljub temu pa se je na
30 razpisanih mest za redni študij prijavilo in vpisalo 23 študentov.
Vsa vpisna mesta so zapolnjena, študijski programi pa se izvajajo po predpisih. Kandidati za vpis v
študijske programe dobijo vse informacije (opisi študijskih programov, vpisni pogoji, pogoji za
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napredovanje, načini preverjanja in ocenjevanja znanja ipd.) na spletni strani fakultete. Veliko
pozornost posvečamo organizaciji in kakovostni izvedbi informativnega dne, redno izkoriščamo vse
aktivnosti namenjene obveščanju kandidatov za vpis (predstavitve srednjim šolam, priprava in
razdeljevanje informativnih zgibank, tiskovne konference ipd) ter vsako leto sodelujemo na sejmu
Informativa v Ljubljani.
Narejen je bil tudi kakovostni premik v smeri hitrejšega zaključka študija na dodiplomski in podiplomski
stopnji, in uspešno izvedeni so bili ukrepi za povečanje prehodnosti študentov obeh študijskih
programov na 1. stopnji študija ter 2. stopenjskega programa Zdravstvena nega.
Na področju izobraževanja so v letu 2011 ostali nerealizirani cilji, vezani na razvoj in akreditacijo novih
študijskih programov, je pa v letu 2011 fakulteta pripravila vlogo za sprejem manjših sprememb
magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega z uvedbo novih notranjih izbirnih predmetov
oziroma novega modula »Informacijsko-komunikacijske tehnologije v podporo delu in učenju v
zdravstveni negi«. Tako se bodo nekateri nerealizirani cilji na tem področju prenesli v leto 2012.
Postopek akreditacije študijskega programa 1. stopnje Radiološka tehnologija je bil v letu 2011
usmerjen v iskanje ustrezno habilitiranih nosilcev za izvajanje študijskega procesa, zato je celoten
postopek, vključno s pridobivanjem soglasij pri kompetentnih področnih združenjih in zbornici, zastal.
Idejna zasnova magistrskega študijskega programa 2. stopnje Javno zdravje je bila izpeljana le do
priprave idejnih izhodišč in okvirnih vsebin študijskega programa in se nadaljevanje partnerjev pri
izvedbi študijskega programa nadaljuje.
V letu 2011 so načrtovali tudi idejno zasnovo dveh študijskih programov, in sicer Management v
zdravstvu skupaj s Fakulteto za management in študijskega programa 3. stopnje Zdravstvene vede,
kar pa ni bilo realizirano deloma tudi zaradi upoštevanja varčevalnih ukrepov in neuvedbi novih
študijskih programov ter zaradi pomanjkanja strokovnega kadra, ki bi sodeloval že v fazi idejne
zasnove študijskega programa.
Tudi na področju neformalnih oblik učenja je bila izpolnjena večina zastavljenih ciljev.
Uveljavitev kliničnih specializacij v zdravstveni negi zahteva ne le akreditacijo obstoječih vsebin
študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega za namene vseživljenjskega izobraževanja,
temveč tudi oblikovanje novih izbirnih vsebin. Glede na prioritetno usmeritev v pripravo študijskega
programa 2. stopnje Dietetika, vsebin obstoječega programa prve stopnje Prehransko svetovanje –
dietetika, niso akreditirali z namenom širitve ponudbe vseživljenjskega izobraževanja. Potrebe po
vseživljenjskem izobraževanju na trgu dela ustrezajo predvsem vsebinam in zahtevnosti teh, ki jih
ponujajo drugo stopenjski študijski programi.
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5.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dolgoročni/strateški cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev mednarodnih
standardov za umeščanje
mladih v znanstvenoraziskovalno delo UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sprejeti Kadrovsko strategijo
UP za raziskovalce za
obdobje 2010-2014 in
Akcijski načrt za
implementacijo Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce za obdobje
2010-2014, ki vključujeta
načela Evropske listine za
raziskovalce in Kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev na senatu UP.

Izvajanje usmeritev in
kriterijev za vzpostavitev
mednarodnih standardov v
okviru sprejete kadrovske
strategije in akcijskega
načrta.

Realizirano.

UP FAMNIT, UP IAM
Doktorski študenti v letu
2010: 20 (17 UP FAMNIT, 3
UP IAM).

Število doktorskih študentov:
34 (29 UP FAMNIT, 5 UP
IAM).

Realizirano.

Organizirane delavnice in
poletne šole v letu 2010: 4
(3 UP FAMNIT, 1 UP IAM).

Organizacija delavnic in
poletnih šol: 7 (5 UP
FAMNIT, 2 UP IAM).

Realizirano.

Število doktorskih študentov:
34 (UP FAMNIT 29, UP IAM
5).

Organizacija delavnic in
poletnih šol: 7 (UP FAMNIT
5, UP IAM 2).

UP FM
Število objav mladih
sodelavcev v mednarodnih
revijah v 2010: približno 50.

Povečanje števila objav na
posameznika za 10%.

Delno realizirano.
Podatki kažejo količinsko
manj znanstvenih objav,
hkrati pa tudi povečanje
števila novih člankov,
objavljenih v revijah s
faktorjem vpliva, kar
nakazuje na to, da so se
raziskovalci usmerili v
objavo kakovostnejših
člankov, ki se jih pripravlja v
skupini več avtorjev,
posledično pa to znižuje
število točk na posameznika.

UP FTŠ Turistica
Izvajanje raziskovalne
prakse v novih študijskih
programih: 2.

Izvajanje raziskovalne
prakse v novih študijskih
programih: 4.

Delno realizirano.

Uvajanje posebnih spodbud
v obliki priznanj in nagrad za
najuspešnejše študente.

Uvedba Priznanj in nagrad
za najuspešnejše študente.

Realizirano.

Vključitev 3 študentov v
projekte v sklopu obvezne
prakse.

Sprejetje pravilnika in
podelitev nagrad za
najboljše zaključne izdelke
študentov.

UP ZRS
V letu 2010 so raziskovalci
UP ZRS vzpostavili številne
nove stike in nova
sodelovanja s tujimi
univerzami oziroma
raziskovalnimi inštituti.

Povečanje sodelovanja s
tujimi univerzami v letu
2011, večmesečna
gostovanja doktorjev
znanosti na univerzah v
tujini.

Realizirano.
Inštituti in sodelavci UP ZRS
so v letu 2011 vzpostavili
nove stike z številnimi
univerzami in drugimi
partnerji (Fakulteto za
družbene vede Dunajske
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
univerze, London School of
Economics, AAB invest
Univerzo v Prištini,
European University Cyprus,
Univerzo v Tbilisiju, Gruzija,
Sibirskim zoološkim
muzejem pri Ruski
Akademiji znanosti
(Novosibirsk), Ameriško
univerzo v Bejrutu.
Laboratorijem za
Biomonitoring pri Akademiji
znanosti Tatarske republike
(Kazan, Rusija), Univerzo v
Zagrebu (Hrvaška),
Univerzo v Novem Sadu
(Srbija), Univerzo v Padovi
in Univerza v Ferrari
(Italija), Univerza v Gradcu ,
ustanova Aleksandra von
Humbolta ter Saško
akademijo zananosti v
Lepzigu. UP ZRS je postal
polnopravna članica
mednarodenge konzorcija
za biodiverziteto IBISCOS. V
letu 2011 so se raziskovalci
udeležili gostovanj na tujih
univerzah oz. raziskovalnih
ustanovah v tujini.

Doseganje ustreznega
statusa in motiviranje
uveljavljenih raziskovalcev

Vključenost mladih
raziskovalcev v tekoče
mednarodne projekte UP
ZRS.

Prijava novih mednarodnih
projektov in povečanje
vključevanja mladih
raziskovalcev v nove
projekte

V letu 2010 je bil ustanovljen
nov inštitut UP ZRS –
Pravni inštitut, ki je začel
delovati septembra 2010.

Aktivno sodelovanje
Pravnega inštituta UP ZRS
pri pripravi morebitnih
strokovnih in drugih podlag
za oblikovanje ukrepov za
vzpostavitev navedenih
standardov v okviru delovnih
teles UP ZRS ter vključitev
najmanj enega sodelavca
inštituta v navedene
aktivnosti.

Realizirano.
Mladi raziskovalci so bili
aktivno vključeni v obstoječe
nacionalne in mednarodne
projekte, sodelovali pri
zbiranju dokumentacije za
razpise na mednarodne
projekte. Raziskovalci so se
aktivno prijavljali na nove
projekte. Nadaljnje
vključevanje MR-jev je v
največji meri odvisno od
finančnih možnosti oziroma
pridobljenih novih projektov.
Realizirano.
Sodelavec pravnega
inštituta je bil vključen v
aktivnosti povezane s
promocijo in implementacijo
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce za obdobje
2010-2014.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Zaposleni raziskovalci v
obsegu 121,85 FTE

Povečanje števila prijavljenih
in pridobljenih projektov.

Realizirano.

Povečanje obsega

Realizirano.

V letu 2011 se je izvajalo 13
raziskovalnih programov, 47
temeljnih, 18 aplikativnih in 8
podoktorskih projektov, 21
projektov CRP, 51 projektov
z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja, 62 drugih
projektov (mednarodni in
EU).
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
zaposlitev raziskovalcev
zaradi novih projektov (in
drugih virov financiranja)
predvidevajo na UP FHŠ,
UP FVZ in UP ZRS. Pri
slednjem se bo obseg
zaposlitev povečal tudi
zaradi vzpostavitve
delovanja novega inštituta in
nadomeščanja odsotnosti
zaradi porodniških dopustov.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Na dan 31. 12. 2011 je bilo
zaposlenih 191
raziskovalcev v obsegu
152,80 FTE, v letu 2011 se
je usposabljalo 54 mladih
raziskovalcev.

UP ZRS
Prijava projektov na razpise
ERC, ESF in NORFACE:
prijava 2 projektov, ki so bili
pozitivno ocenjeni na
evropskem razpisu ERC in
ESF, vendar niso bili
odobreni v financiranje v
okviru omenjenega razpisa,
v financiranje na ARRS

Povečanje števila mladih
raziskovalcev

Pridobitev sofinanciranja
ARRS v okviru prijavljenih
projektov na razpisu ESF
Prijava na NORFACE II
Okrepljeno mednarodno in
medinstitucionalno
sodelovanje pri realizaciji
mednarodnih projektov, pri
vključevanju uveljavljenih
tujih raziskovalcev v
raziskovalne skupine

Realizirano.
V letu 2011 je UP ZRS na
podlagi ARRS poziva
prijaviteljem, ki so bili na
mednarodnih razpisih ERC
in ESF v mednarodni
recenziji pozitivno ocenjeni,
niso pa bili izbrani, da
prijavijo projekt v
sofinanciranje, pridobil tudi
dva nova projekta, in sicer:
1. Balkanske meje: nasilje,
konflikti in sodelovanje,
vodja projekta, vodja akad.
prof. dr. Jože Pirjevec ; in 2.
Fishing Cultural Heritage
and Linguistic Diversity in
the European Area, vodja
projetka prof. dr. Rada
Cossutta.

UP REKTORAT
Objavljen javni razpis za
mlade raziskovalce v letu
2010 in zaposlitev izbranih
kandidatov: skupno 9 novih
mladih raziskovalcev.

Objava javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu
2011 pri znanih mentorjih in
pridobitev 15 novih mladih
raziskovalcev (MR).

Realizirano.

Izveden seminar s področja
podjetništva v organizaciji
UIP z udeležbo mladih
raziskovalcev

Izveden seminar s področja
podjetništva v organizaciji
UIP z udeležbo mladih
raziskovalcev

Realizirano.

Prijava raziskovalcev s
pogoji za mentorje mladim
raziskovalcem na javni
razpis ARRS za
usposabljanje v letu 2010.

Pridobitev novih mentorjev,
ki bodo usposabljali mlade
raziskovalce v letu 2012 .

Realizirano.

Na razpisu je bilo izbranih
15 MR, vendar sta dva
mentorja prenesla mlada
raziskovalca na drugi RO,
tako da se je pričelo
usposabljati 13 MR.

Pridobljenih 11 mentorjev.

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM

Prispevek k spremembi
zakonodaje na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela

Mladi raziskovalci v l. 2010:
56 (2 v gospodarstvu).

Mladi raziskovalci v l. 2011:
59.

Delno realizirano.

Podoktorski raziskovalci v l.
2010: 6.

Podoktorski raziskovalci v l.
2011: 12.

Delno realizirano.

Mladi raziskovalci: 54.

Podoktorski raziskovalci: 9.

UP REKTORAT
Na Senatu UP sprejeta
stališča UP do predlogov
NPVŠ 2011-2010 in RISS
2011-2020, ki so bila
posredovana MVZT.

Upoštevanje predlogov in
dopolnitev UP v predlogih
NPVŠ in RISS ter
implementacija sprejetih
dokumentov v delovanje UP.

Realizirano.

UP ZRS
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
V letu 2010 je bil ustanovljen
nov inštitut UP ZRS Pravni
inštitut, ki je začel delovati
septembra 2010.

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

Ciljna vrednost v letu 2011
Okrepiti prizadevanja za
priznanje višjega deleža
rednega javnega
financiranja.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
V letu 2011 so raziskovalci
sodelovali v delovnih telesih
MVZT za pripravo
sprememb zakonodaje s
področij ZRRD ter se aktivno
vključevali v pripravo
programov na resornih
ministrstvih.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Raziskovalni programi: 13 (6
matičnih, 7 v soizvajanju).

Raziskovalni programi:
izvajanje 13 obstoječih in
prijava novih s pričetkom
izvajanja v l. 2012.

Realizirano.

Infrastrukturni programi: 1.

Infrastrukturni programi: 1.

Realizirano.

Raziskovalni programi: 13.
V letu 2011 ni bil objavljen
nov razpis za raziskovalne
programe, temveč je bilo
podaljšano izvajanje
obstoječih.

Infrastrukturni programi: 1.

Povečanje kakovosti in
spodbujanje znanstvene
odličnosti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev UP

Znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 22.

Znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 21.

Realizirano.

Projekti financirani s strani
ARRS (temeljni, aplikativni,
CRP, podoktorski): 77.

Izvajanje obstoječih 55
projektov financiranih s
strani ARRS in pridobitev
novih, prijavljenih na razpisu
v l. 2010.

Realizirano.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 26.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 24.

Realizirano.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: 15.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: 17.

Realizirano.

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: 5.

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: 13 (v 3 UP FM oz. UP
ZRS kot vodilna partnerja).

Delno realizirano.

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: 31.

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: predvidenih je 95
skupaj s polovico projektov,
ki so še v evalvaciji).

Delno realizirano.

Znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 23.

Temeljni: 47; aplikativni: 18,
CRP: 21, podoktorski: 9).

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 30.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: 21.

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: 5. Večina prijav je še v
evalvaciji.

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: 57. Večina prijav
je še v evalvaciji.

UP REKTORAT
UP je trenutno izven prvih
1000 mest Šanghajske
lestvice

Izboljšanje uvrstitve na
Šanghajski lestvici.

Nerealizirano.

Sprejet pravilnik Sklada za
znanstveno odličnost UP
(SZO UP)

Opredelitev in podelitev
nagrad za znanstveno
odličnost

Realizirano.

Oblikovanje mreže odličnosti
in predstavitev raziskovalnih
kompetenc raziskovalcev

Vključitev večine
raziskovalcev UP v mrežo
odličnosti UP.

Nerealizirano (za več
informacij pod realizacijo
cilja glej poglavje Druga
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
UP

Ciljna vrednost v letu 2011
Določitev drugih spodbud za
izboljšanje znanstvene
odličnosti – pomoč pri
pripravi in objavi člankov.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
dejavnost članice – CRPZ)

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FVZ, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP IAM
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v letu 2010 ne
glede na matičnost
raziskovalcev (izpis na dan
26. 1. 2011): UP FHŠ - 76,
UP FM – 72,32, UP FAMNIT
– 51,82, UP PEF – 27,45,
UP FTŠ Turistica – 35,77,
UP FVZ – 44,91 UP ZRS –
55, UP IAM - 51,06.

Povečanje števila točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS od 3 - 10%

UP FM - DELNO
REALIZIRANO: podatki
kažejo manjše število
znanstvenih objav in
povečanje števila novih
člankov, objavljenih v revijah
s faktorjem vpliva, kar
nakazuje na to, da so se
raziskovalci usmerili v
objavo kakovostnejših
člankov, ki se jih izdeluje v
skupini več avtorjev, kar pa
znižuje število točk po
posamezniku.
UP FAMNIT NEREALIZIRANO:
povečanje števila točk za
3% ni realizirano zaradi
znatnega povečanja št.
zaposlenih asistentov, ki še
ne dosegajo visokega števila
točk.
UP PEF - REALIZIRANO:
število točk po metodologiji
SICRIS na registriranega
raziskovalca: 41.
UP FTŠ Turistica REALIZIRANO: število točk
po metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca:
43,3.
UP FVZ – REALIZIRANO:
za obdobje 2006 – 2011 je
doseženo upoštevano
število točk (A1, medicina):
3993,48 (oz. vodenje
projektov – Z1 + Z2:
6203,61), kar znaša na
registriranega raziskovalca v
letu 2011 (3993,48/29):
137,71 točk, oz. za
povprečno število
registriranih raziskovalcev v
obdobju 5 let (3993,48/20,5):
194,80 točk. Povprečno
število točk po metodologiji
SICRIS na registriranega
raziskovalca pri ARRS je za
leto 2011 znašalo: A1
(upoštevano število točk medicina): 21,60
(626,50/29); vodenje
projekta (Z1 + Z2): 39,21
(1137.03/29).
UP ZRS – REALIZIRANO:
število SICRIS točk na
raziskovalca 70,66. Skupno
število SICRIS točk, ki so jih
raziskovalci UP ZRS dosegli
v letu 2011 je 9.751; Število
SICRIS točk na raziskovalca
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
se je v primerjavi z letom
2010 povečalo za 28,5%.
UP IAM - NEREALIZIRANO:
povečanje števila točk za
3% ni realizirano zaradi
spremenjenega razmerja z
novo zaposlenimi
raziskovalci, ki še nimajo
večjega števila točk.

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI ne glede na
matičnost raziskovalcev
(izpis na dan 26.1.2011) :
UP FHŠ – 21, UP FM – 22,
UP FAMNIT – 65, UP PEF 10, UP FTŠ Turistica – 6,
UP FVZ – 30, UP ZRS – 78,
UP IAM – 48.

Povečanje števila objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI: 3 -10 %.

UP FAMNIT – DELNO
REALIZIRANO: povečanje
števila objav za 2,51%.
UP PEF: Delno realizirano:
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2011: 4
in AHCI 2011: 1.
UP FTŠ Turistica – DELNO
REALIZIRANO: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in A&HCI 2011: 5.
UP ZRS - REALIZIRANO:
raziskovalci so v l. 2011 v
revijah, indeksiranih v bazah
SCIE, SSCI in A&HCI
objavili 58 izvirnih
znanstvenih člankov. Število
objav v revijah, indeksiranih
v bazah SCIE, SSCI in
A&HCI se je v primerjavi z
letom 2010 povečalo za
107%.
UP IAM - REALIZIRANO:
16,33% porast.

Povprečno število citatov
(normirani citati) na
registriranega raziskovalca
v obdobju 2000-2010 ne
glede na matičnost
raziskovalcev (izpis na dan
26.1.2011) : UP FHŠ - 1,33,
UP FM – 10,46, UP FAMNIT
– 73,81, UP PEF – 1,18,UP
FTŠ Turistica – 9,42, UP
FVZ – 37,49, UP ZRS – 5,79
UP IAM – 78,51.

Povečanje števila citatov na
raziskovalca za 3 - 10%

UP FAMNIT NEREALIZIRANO: zaradi
znatnega povečanja št.
zaposlenih asistentov, ki še
nimajo velikega števila
citatov.
UP PEF – DELNO
REALIZIRANO: povprečno
število citatov na
registriranega raziskovalca
2,01.
UP FTŠ Turistica NEREALIZIRANO: število
citatov na registriranega
raziskovalca (2002-2012):
0,7.
UP ZRS – REALIZIRANO:
normirani citati na
raziskovalca (10 let) 8,28; v
primerjavi z letom 2010 se je
število normiranih citatov
povečalo za 43%.
UP IAM – NI REALIZIRANO:
do povečanja števila citatov
na registriranega
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
raziskovalca za 3% ni prišlo
zaradi spremenjenega
razmerja novo zaposlenih
raziskovalcev, ki še nimajo
večjega števila točk.

Povečanje števila prijav na
razpise ARRS ter na druge
nacionalne znanstveno
raziskovalne razpise in
doseganje povečanja
rednega javnega
financiranja raziskovalne
dejavnosti

UP REKTORAT
Članice so redno
seznanjene z aktualnimi
razpisi

Nadaljevanje rednega
spremljanja nacionalnih in
drugih razpisov ter
informiranje članic

Realizirano.

Kakovostno izvajanje
raziskovalnih programov in
projektov

Priprava kakovostnih poročil
in znanstvenih objav
programskih in projektnih
skupin, priprava na
evalvacijo obstoječih
programskih skupin in
prijava novih

Realizirano.

Podani predlogi za prenovo
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti v
Sloveniji

Nadaljnje aktivno
sodelovanje v prenovi
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti

Realizirano.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FVZ, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP IAM

- raziskovalni programi: 13
(6 matičnih, 7 v soizvajanju);

Nadaljevanje uspešnega
izvajanja obstoječih
projektov ter pričetek
projektov, ki so še v
evalvaciji na ARRS:

- infrastrukturni program: 1;

- raziskovalni programi: 13;

- temeljni projekti: 20
matičnih, 6 v soizvajanju;

- infrastrukturni program: 1;

Programi in projekti ARRS v
izvajanju v letu 2010:

- aplikativni projekti: 10
matičnih, 2 v soizvajanju;
- CRP projekti: 20 matičnih,
14 v soizvajanju;
- podoktorski projekti: 5.

- temeljni projekti: 20
matičnih, 4 v soizvajanju;
- aplikativni projekti: 9
matičnih, 1 v soizvajanju;
- CRP projekti: 9 matičnih, 5
v soizvajanju;

Realizirano.
- raziskovalni programi: 13;
- infrastrukturni program: 1;
- temeljni projekti: 47;
- aplikativni projekti: 18;
- CRP projekti: 21;
- podoktorski projekti: 9;
- znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 23.

- podoktorski projekti: 4.
Število prijavljenih projektov
na razpise ARRS v letu
2010:
- temeljni projekti: 34
matičnih, 5 v soizvajanju;
- aplikativni projekti: 14
matičnih;

Pričakovano je enako
število prijav kot v l. 2010
na objavljene razpise
ARRS (število je odvisno
od objavljenih razpisov razpisi CRP trenutno niso
načrtovani) ter prijava 1
raziskovalnega programa.

- CRP projekti: 21 matičnih,
5 v soizvajanju;

- raziskovalni programi: 13;
infrastrukturni program: 1;
- temeljni projekti: 47;
- aplikativni projekti: 18;
- projekti CRP: 21;
- podoktorski projekti: 10.
V letu 2012 ni bil objavljen
razpis za raziskovalne
programe, temveč se je
podaljšalo izvajanje
obstoječih.

- podoktorski projekti: 19.

Uveljavitev dobrih praks na
področju znanstvenoraziskovalnega dela

Realizirano.

UP REKTORAT
Sprejeti kriteriji Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce in Akcijski načrt
UP za implementacijo
kadrovske strategije na
organih odločanja UP 2010.

Uveljavitev kriterijev
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce in Akcijskega
načrta UP za implementacijo
kadrovske strategije v
praksi.

Realizirano.

Odsotnost strategije na
področju raziskovanja.

Izdelana strategija na
področju raziskovanja UP.

Ni realizirano.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Strategija se bo pripravila v
okviru nove srednjeročne
strategije UP.

UP FAMNIT, UP IAM
Implementacija
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks ter pristopov k
raziskovanju

Strategija povečanja
implementacije
anglosaksonskega in drugih
dobrih praks ter pristopov k
raziskovanju.

Realizirano.

UP FHŠ
Osnutki metodologij
raziskovalnega dela.

Sodelovanje z UP ZRS in
sodelovanje s tujimi
organizacijami.

Realizirano.

Razvoj metodologij
raziskovalnega dela.
UP FVZ
Uveljavitev dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci:
- redni tedenski sestanki z
mladimi raziskovalci;

Nadaljevanje v letu 2010
uveljavljenih dobrih praks
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci.

Realizirano.
Dva mlada raziskovalca sta
v skladu z načrtom
usposabljanja MR uspešno
in pravočasno zaključila
doktorski študij.

- vsaj tedenske konzultacije
med mentorji in mladimi
raziskovalci;
- spremljanje dela mladih
raziskovalcev in
vključevanjem v delo
raziskovalne skupine.
Povečanje števila
znanstvenih objav
sodelavcev

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FVZ, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP IAM
Število vseh znanstvenih
objav registriranih
raziskovalcev v letu 201011:
UP FHŠ – 75, UP FM – 226,
UP FAMNIT – 92, UP PEF –
52, UP FTŠ Turistica – 57,
UP FVZ – 50, UP ZRS –
206, UP IAM – 75.

Povečanje znanstvene
odličnosti in uspešnosti s
povečanjem števila objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
za 3 -10 %.

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHC ne glede na
matičnost raziskovalcev
(izpis na dan 26.1.2011) I:
UP FHŠ – 21, UP FM – 22,
UP FAMNIT – 65, UP PEF –
10, UP FTŠ Turistica – 6,
UP FVZ – 30, UP ZRS – 78,
UP IAM – 48.

UP FM - DELNO
REALIZIRANO: izkazano je
manjše število znanstvenih
objav in povečanje števila
novih člankov, objavljenih v
revijah s faktorjem vpliva.,
kar nakazuje na to, da so se
raziskovalci usmerili v
objavo kakovostnejših
člankov, ki jih pišejo v
skupini več avtorjev, kar pa
znižuje število točk na
posameznika.
UP FAMNIT - DELNO
REALIZIRANO: povečanje
števila objav za 2,51%.
UP PEF - DELNO
REALIZIRANO: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v l. 2011 v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI - 4 in
AHCI – 1.
UP FVZ - REALIZIRANO: za
obdobje 2006 – 2011 UP
FVZ dosega upoštevano

11

Možna so odstopanja zaradi vključenosti raziskovalcev v več raziskovalnih skupin.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

103

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
število točk (A1, medicina):
3993,48 (oz. vodenje
projektov – Z1 + Z2:
6203,61), kar znaša na
registriranega raziskovalca v
l. 2011 (3993,48/29): 137,71
točk oz. za povprečno
število registriranih
raziskovalcev v obdobju 5 let
(3993,48/20,5): 194,80 točk.
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
je za leto 2011: A1
(upoštevano število točk medicina): 21,60
(626,50/29); vodenje
projekta (Z1 + Z2): 39,21
(1137,03/29).
UP FTŠ Turistica – DELNO
REALIZIRANO: število točk
po metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca:
43,3; število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v l. 2011 v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in A&HCI:
5;, št. citatov na
registriranega raziskovalca
(2002-2012): 0,7.
UP ZRS - REALIZIRANO: V
letu 2011 v revijah,
indeksiranih v bazah SCI,
SSCI in A&HCI objavljenih
58 izvirnih znanstvenih
člankov. Število objav v
revijah, indeksiranih v bazah
SCI, SSCI in A&HCI se je v
primerjavi z letom 2010
povečalo za 107%.
UP IAM - REALIZIRANO:
povečanje števila objav za
16,33%.

UP ZRS
Sledenje znanstveni
kakovosti s spodbujanjem
udeležb na odmevnih in
priznanih mednarodnih
konferencah ter s
spodbujanjem objav v
mednarodno priznanih
revijah in monografijah.

Povečanje deleža objav z
objavo izvirnih znanstvenih
člankov, strokovnih člankov
in izdajo monografij.

Realizirano.
Skupno število SICRIS točk,
ki so jih raziskovalci UP ZRS
dosegli v letu 2011 je 9.751.
Število SICRIS točk na
raziskovalca
se
je
v
primerjavi z letom 2010
povečalo za 28,5%. Število
norm.cit. na raziskovalca (10
let) se je v primerjavi z letom
2010 povečalo za 43%.
Število objav v revijah,
indeksiranih v bazah SCI,
SSCI in A&HCI se je v
primerjavi z letom 2010
povečalo za 107%.

Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vključenost podiplomskih
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FM, UP PEF
Število podiplomskih
študentov, ki se vključujejo v
raziskovalne projekte v letu
2010: 3 (UP PEF).

10% porast vključitev na UP
FM.

Realizirano.

Na UP PEF se v letu 2011
pričakuje vključitev 5
podiplomskih študentov v
raziskovalne projekte.

UP FAMNIT, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število podoktorskih
projektov v letu 2010: 5 (UP
FAMNIT - 1, UP ZRS - 4)

Število podoktorskih
projektov: 4 obstoječi in 19
novih, ki so še v evalvaciji
na ARRS (UP FAMNIT- 1,
UP FVZ - 1, UP ZRS - 11,
UP IAM - 6).

Delno realizirano.
UP FAMNIT: 1.
UP ZRS: 6.
UP IAM: 2.

Prijava novih podoktorskih
projektov na razpis ARRS.
Implementacija in izvajanje
nove sheme financiranja
doktorskega študija

Večja vertikalna mobilnost
med raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela

UP REKTORAT
Zaključek izvajanja stare
sheme sofinanciranja
doktorskega študija.

Izvajanje nove sheme
sofinanciranja doktorskega
študija.

Realizirano.

UP FAMNIT, UP IAM
Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela med UP
IAM in UP FAMNIT: 20
visokošolskih sodelavcev in
raziskovalcev.

Povečanje vertikalne
mobilnosti med raziskovalci
in visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela med UP
IAM in UP FAMNIT: 30
visokošolskih sodelavcev in
raziskovalcev,

Realizirano.

UP PEF, UP FVZ
Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo 2010 (razmerje med
številom vseh raziskovalcev
članice v FTE in številom
vseh pedagoških delavcev
članice v FTE): UP PEF –
0,02, UP FVZ – 0,42.

Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško
delo: UP PEF – 0,03, UP
FVZ – 0,42

UP PEF - DELNO
REALIZIRANO: večina
raziskovalnih ur novo
pridobljenih projektov bo
ovrednotena v letu 2012.
UP FVZ –
NEREALIZIRANO: razmerje
med FTE za raziskovalno in
pedagoško delo znaša za
leto 2011 0,27. Kljub
povečanju števila aktivnih
raziskovalcev se je zaradi
pričetka izvajanja novega
študijskega programa 2. st.
Dietetika obseg FTE za
pedagoške delavce bistveno
povečal in tako vplival na
vrednost kazalnika, ki je
manjša od načrtovane.

UP FHŠ
Sodelovanje z UP ZRS.

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanja z UP ZRS.

Realizirano.

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS so
vključeni v pedagoško delo.

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v pedagoško
delo.

Realizirano.
Raziskovalci UP ZRS so
aktivno vključeni v
pedagoško delo in
sodelujejo kot visokošolski
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
učitelji in sodelavci na
pedagoških članicah (UP
FHŠ, UP PEF, UP Turistica,
UP FAMNIT) ter na
programih članice UP
FENIKS v ustanavljanju.

Večina sodelavcev UP ZRS
že sodeluje v pedagoškem
procesu na ostalih članicah
UP.

Povečanje števila
raziskovalcev, ki bodo
vključenih v pedagoško delo
tudi na osnovi izvajanja 1.
letnika študijskih programov
2. bolonjske stopnje in
realizacije novih
mednarodnih podoktorskih
študijev.

Realizirano.

Uspešna prijava na razpise
ARRS s ciljem prepletanja
raziskovalnega in
obstoječega pedagoškega
dela.

Delovanje raziskovalcev UP
ZRS kot gostujočih
profesorjev na obiskih v
tujini. Povečanje vključenosti
raziskovalcev v mednarodno
izmenjavo.

Realizirano.

Sodelavci Pravnega
inštituta, Inštituta za
dediščino Sredozemlja in
Inštituta za kineziološke
raziskave aktivno sodelujejo
pri pripravi in izvajanju
študijskih programov (Pravni
inštitut sodeluje tudi pri
pripravi mednarodnega
skupnega doktorskega
programa in oblikovanju
nove članice UP Pravne
fakultete).

V letu 2011 so raziskovalci
UP ZRS gostili tuje
raziskovalce in gostovali v
tujini v okviru izvajanja
skupnih bilateralnih
projektov.

Dolgoročni/strateški cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati število bilateralnih
sodelovanj

Okrepiti dejavnost
raziskovalnih inštitutov in
razširitev umestitve
raziskovalnih vsebin v
geografski prostor

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP ZRS, UP IAM
Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2010: 34
(UP FM - 2, UP FAMNIT - 2,
UP ZRS - 19, UP IAM - 11).

Število bilateralnih
sodelovanj: 41 (UP FM - 3,
UP FAMNIT - 3, UP PEF - 1,
UP ZRS - 19, UP IAM - 15).

Realizirano.

Vzpostavitev konzorcijev s
tujimi partnerji (UP ZRS).

UP ZRS si je v l. 2011
prizadeval vzpostaviti široko
mrežo sodelovanj s tujimi
partnerji v luči vzpostavitve
konzorcijev, s katerimi
namerava kandidirati na
evropske projekte.

UP FM je sklenil 5
bilateralnih sodelovanj.

UP FAMNIT, UP IAM
Znanstveni
sestanki/konference: UP
FAMNIT – 3, UP IAM – 3.

Znanstveni
sestanki/konference: UP
FAMNIT – 4, UP IAM – 4.

UP FAMNIT – DELNO
REALIZIRANO: izvedene
so bile 3 znanstvene
konference.
UP IAM – DELNO
REALIZIRANO: izvedene so
bile 3 znanstvene
konference.

Drugi projekti: UP FAMNIT –
3, UP IAM- 15.

Drugi projekti: UP FAMNIT –
4, UP IAM- 26.

UP FAMNIT – DELNO
REALIZIRANO: število
drugih projektov - 3.
UP IAM –REALIZIRANO:
število drugih projektov - 29.

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: UP FAMNIT

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: UP FAMNIT

UP FAMNIT –
REALIZIRANO: število
projektov - 1.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
– 1, UP IAM- 2.

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: UP IAM- 3.

Ciljna vrednost v letu 2011
– 1, UP IAM – 3.

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: UP FAMNIT – 1, UP
IAM – 4.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
UP IAM –REALIZIRANO:
število projektov - 5.
UP FAMNIT –
NEREALIZIRANO: število
pogodbenih partnerstev – 0.
UP IAM – DELNO
REALIZIRANO: 3 projekti v
teku, 1 v evalvaciji.

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: UP IAM – 4.

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: UP FAMNIT – 1,
UP IAM – 5.

UP FAMNIT –
NEREALIZIRANO: število
drugih mednarodnih
projektov – 0
UP IAM – DELNO
REALIZIRANO: 5 projektov
v teku, 3 v evalvaciji, 8 je
prijavljenih v okviru novih
razpisov in rezultati še niso
objavljeni.

UP FHŠ
Delovanje raziskovalne
skupine v okviru Inštituta za
medkulturne študije UP FHŠ

Uspešno delovanje Inštituta
za medkulturne študije UP
FHŠ (IMŠ UP), pridobitev
novih projektov (2 temeljna v
letu 2011), vključevanje
novih raziskovalcev v IMŠ
UP, sodelovanje z zunanjimi
raziskovalnimi
organizacijami

Delno realizirano.

UP FM
Število krovnih sporazumov
na ravni fakultete v l. 2010:
3.

Število krovnih sporazumov
na ravni UP FM: 6.

Realizirano.
Obrazložitev: UP FM je
sklenila 8 krovnih
sporazumov na ravni
fakultete.

UP ZRS
V letu 2010 je bil ustanovljen
nov inštitut UP ZRS - Pravni
inštitut, ki je začel delovati
septembra 2010.

Oblikovane inovativne
rešitve in metodologije
(primerjalno) pravnega
raziskovanja na znanstvenih
in strokovnih področjih
Pravnega inštituta.

Realizirano.
V letu 2011 je bila sprejeta
Resolucija o raziskovalni in
inovacijski strategiji
Slovenije 2011–2020
(ReRIS11-20); zakonska
ureditev je predvidena za l.
2013.

Dolgoročni/strateški cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Kadrovska in organizacijska
okrepitev delovanja
sektorja/služb za področje
znanstveno-raziskovalnega
in razvojnega dela ter
mednarodne

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Število zaposlenih v Sektorju
za znanstveno-raziskovalno
in razvojno, mednarodno ter
umetniško delo UP - 3
zaposleni, Center za
mednarodno sodelovanje
UP – 1 zaposlen.

Center za mednarodno
sodelovanje UP: 3 nove
zaposlitve s sredstvi iz
evropskih projektov.

Nerealizirano.
V okviru CMS niso bili
pridobljeni evropski projekti,
zato niso bile možne nove
zaposlitve. Pridobljena je
bila ena zaposlitev po
podjemni pogodbi do konca
septembra 2012 iz sredstev
programa Erasmus. CMS se
je v letu 2012 preoblikoval v
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Sektor za mednarodno
sodelovanje.

UP FM
Število zaposlenih v službi
za raziskovalno dejavnost v
l. 2010: 5.

Vzpostavitev učinkovitega
informacijskega sistema za
vodenje, evalvacijo,
spremljanje in spodbujanje
znanstveno-raziskovalnega
dela UP

Pričakuje se zmanjšanje
števila zaposlenih na 3, pri
čemer se bo spremenila
organizacija službe.

V l. 2011: 3 in 1 za
administracijo KNOW-US ter
1 porodniška, 1 premestitev
v službo za mednarodno
dejavnost.

UP REKTORAT, UP FM, UP ZRS
Informacijski sistem za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo
znanstveno -raziskovalnega
dela UP na področju
nacionalnih in mednarodnih
raziskovalnih projektov na
rektoratu UP in na članicah
UP še ni vzpostavljen

Implementacija in zagon
informacijskega sistema za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo
znanstveno-raziskovalnega
dela UP na področju
nacionalnih in mednarodnih
raziskovalnih projektov v
sodelovanju z sektorjem za
IT.
Raziskovalni inštituti UP
ZRS bodo s svojimi
raziskovalnimi podatki
prispevali k obogatitvi
informacijske baze
podatkov, ki nastaja v okviru
UP ZRS.

Posodobitev raziskovalne
infrastrukture

Delno realizirano.

Nerealizirano.
Na nivoju UP so bile
oblikovane delovne skupine,
katerih naloga je bila
priprava in pregled zahtev
posameznih članic vezanih
na vzpostavitev
informacijskega sistema za
vodenje in evalvacijo.
Delovne skupine so se
sestale in popisale ter
pregledale potrebe članic,
vendar v letu 2011 ni prišlo
do vzpostavitve
informacijskega sistema.

UP FM
Stanje obstoječe
raziskovalne opreme:
zastarela raziskovalna
oprema

Nadomestitev zastarele
raziskovalne opreme kot
predvideva prijava na razpis
ARRS.

Realizirano.

UP FVZ
Nabava potrebne
raziskovalne opreme v letu
2010 v višini 10.471,69
EUR.

Posodobljena raziskovalna
oprema Stroški nabave
potrebne raziskovalne
opreme bodo v letu 2011
znašali 21.670,00 EUR.

Pomanjkljiva raziskovalna
infrastruktura.

Posodobitev raziskovalne
infrastrukture.

Delno realizirano.
Za nabavo raziskovalne
opreme je bilo v letu 2011
porabljenih 3141,60 EUR
(rotor za centrifugo za
laboratorij za celične
kulture). Ostala načrtovana
sredstva niso bila
porabljena, saj v letu 2011
načrtovana oprema
(zamrzovalna skrinja za
bakteriološki laboratorij), v
vrednosti 12.936 EUR, ni
bila dobavljiva.

UP IAM

Doseči povečanje knjižnega
fonda UP

Delno realizirano.
Prijava je še v evalvaciji,
javno naročilo je pripravljeno

UP ZRS
Obstoječi knjižnični fond.

Akvizicija okvirno 1000
naslovov knjig in revij.

Realizirano.
V knjižnici UP ZRS
inventariziranih 613 enot
novega gradiva. Realizacija
je zgolj navidezno nižja od
zastavljenega cilja, saj
znaten del gradiva zaradi
pomanjkanja prostora v
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
knjižnici ni bil inventariziran.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izboljšanje postopkov glede
vodenja projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT, UP IAM
Pregled in analiza
obstoječega stanja vodenja
projektov.

Informacijska rešitev za
vodenje projektov.

Delno realizirano.
UP FAMNIT cilja ni realiziral.
Na UP IAM je realizacija v
teku, potrebno je
usklajevanje z novo
pridobljenimi projekti,
dogovor pa je za interno
rešitev.

UP FHŠ
Spremljanje in optimizacija
izvajanja projektov.

Uvedba projektnega
»managementa«.

Realizirano

UP FM
V letu 2010 je bila
imenovana delovna skupina
za pripravo Navodil za
izvajanje projektov na UP
FM.

Sprejeta in implementirana
Navodila za izvajanje
projektov na UP FM.

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Pravilnik o delu na projektih
je bil sprejet v letu 2009. V
letu 2010 se je poskušalo
implementirati Pravilnik o
delu na raziskovalnorazvojnih projektih.

Dokončanje implementacije
Pravilnika o delu na
raziskovalno-razvojnih
projektih.

Delno realizirano : pravilnik
je potrebno implementirati
tudi v praksi.

Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vključevanje lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Aktivnosti Centra za razvoj
in prenos znanja UP (CRPZ
UP): redno sestajanje in
obveščanje ter vključevanje
predstavnikov lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP.

Dodatne aktivnosti CRPZ
UP in spodbujanje
nadaljnjega povezovanja.

Delno realizirano (za več
podatkov glej poglavje druga
dejavnost-CRPZ).

Spodbuditev delovanja
Sveta zaupnikov UP.
UP FAMNIT, UP FVZ, UP IAM

Število projektov v letu 2010,
v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta: 3 (UP
FAMNIT – 1, UP FVZ – 0,
UP IAM - 2).

Število projektov, v katerih
sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in
so daljši od enega leta: 5
(UP FAMNIT – 1, UP FVZ 1, UP IAM - 3).

Delno realizirano.
UP FAMNIT in UP IAM sta
cilj realizirala, UP FVZ cilja
ni realiziral zaradi
prezasedenosti potencialnih
izvajalcev projekta.

UP FHŠ
V letu 2010 na področju
znanstveno-raziskovalnega
dela sodelovanje z lokalnim
gospodarstvom ni potekalo.

Izdelava Strategije
športnega turizma v Mestni
občini Koper.

Nerealizirano.

UP FM
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2010: 2.

Sklenjene krovne pogodbe z
lokalnim gospodarstvom v
letu 2011: 3.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Sklenjene 3 krovne pogodbe
z lokalnim gospodarstvom.

UP FVZ
Število projektov v letu
2010, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 1.

Projekti, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 1.

Realizirano.
Pridobljena sta dva projekta:
z Mestno občino Koper
(Sofinanciranje aktivnosti
promocije zdravja v mestni
občini Koper) in z Luko
Koper, d.d. (sklad Živeti s
pristaniščem).

UP ZRS
UP ZRS je v letu 2010
izvajal 24 projektov z
lokalnimi skupnostmi,
gospodarstvom ter drugimi
uporabniki znanja ter druge
komercialne projekte za
naročnike.

Povečanje števila tržnih
raziskav za zasebne
investitorje, evidentiranje in
usklajevanje vsebin z
lokalnimi gospodarskimi
subjekti.

Realizirano.
V letu 2011 se je izvajalo 29
projektov z lokalnimi
skupnostmi, gospodarstvom
ter drugimi uporabniki
znanja in komercialni
projekti za naročnike – od
tega se je nadaljevalo delo
na 7 projektih, na novo pa je
bilo pridobljenih 22.

Dolgoročni/strateški cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Izvajanje izobraževanja za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja v letu
2010: 2.

Nadaljevanje z izvajanjem
izobraževanj za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja: 4.

Realizirano.

UP FM
Komunikacija z
gospodarstvom ter drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja ni sistemsko urejena.

Izboljšana sistemska
komunikacija z
gospodarstvom.

Realizirano.

UP FAMNIT
V letu 2010 UP FAMNIT ni
izvajal projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, daljših od
enega leta.

Načrtovano je izvajanje 1
projekta v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja, daljšega
od enega leta.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Sodelovanje z
gospodarstvom: 5 projektov.

Izboljšanje obstoječih
vzvodov sodelovanja z
gospodarstvom: 8 projektov.

Realizirano.

UP ZRS
Obstoječa spletna stran UP
ZRS je v postopku prenove.

Prenovljene spletne strani
UP ZRS.

Realizirano.

V sklopu Centra za razvoj in
prenos znanja UP, katerega

Vnos potrebnih informacij
vseh inštitutov UP ZRS v

Realizirano.

V letu 2011 je začela
delovati nova prenovljena
spletna stran UP ZRS.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
del je Center za sodelovanje
z gospodarstvom, je bil
vzpostavljen portal za
sodelovanje z
gospodarstvom – Mreža
odličnosti.
UP ZRS promovira svoje
delo v sodelovanju z
lokalnimi mediji in
organizacijo seminarjev.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

mrežo odličnosti.

Povečanje števila
seminarjev s področja
delovanja inštitutov za
gospodarstvo in
negospodarstvo
Bolje razvita »infrastruktura«
za uporabo nekaterih
principov informacijskega
marketinga za promocijo
inštitutov.

Realizirano.
Raziskovalci UP ZRS so v
letu 2011 organizirali
številne seminarje in z
različnimi drugimi
aktivnostmi skrbeli za boljšo
prepoznavnost delovanja
inštitutov.

UP IAM
Obstoječe izvajanje dveh
projektov in sodelovanje z
Luko Koper, d.d..
Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Pridobitev še enega projekta
v sodelovanju z Luko Koper,
d.d..

Realizirano.
Pridobljen EU projekt z Luko
Koper, d.d..

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FVZ, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP IAM
Število znanstvenih
sestankov/konferenc v letu
2010: 22.

Število znanstvenih
sestankov/konferenc,
posvetov v letu 2011: 21

Realizirano.

Organizacija dogodka Noč
raziskovalcev in promocija
raziskovalne dejavnosti
preko Alumni FM ter
raziskovalnih seminarjev
(UP FM).

Nerealizirano.

Število znanstvenih
sestankov/konferenc,
posvetov v letu 2011: 23.

Projekt » Noč
raziskovalcev« ni bil
odobren.

UP PEF
Izdaja 1 znanstvene
monografije v letu 2010.

Izdaja 3 znanstvenih
monografij v letu 2011.

Realizirano.

V letu 2010 ni bilo izdanih
znanstvenih revij.

Izdaja 1 znanstvene revije v
l. 2011.

Delno realizirano.
Imenovan je bil uredniški
odbor, oblikovana celostna
grafična podoba, začelo se
je pridobivanje prispevkov.

UP ZRS
UP ZRS je v letu 2010
organiziral številne
mednarodne konference,
okrogle mize, simpozije in
delavnice za promocijo
znanstvenih rezultatov.

Internacionalizacija
raziskovalnega dela

Pridobitev projektov v okviru
razpisa za promocijo
slovenske znanosti v tujini v
letu 2011.
Organizacija oziroma
aktivno sodelovanje na
odmevnih dogodkih doma in
v tujini, s katerimi se
predstavi rezultate
znanstvenega dela.

Realizirano.
Sodelavci UP ZRS so v letu
2011 nastopili na več
konferencah v Sloveniji in
tujini. Vabljeni so bili na
predstavitve raziskovalnega
dela. V letu 2011 je bilo v
okviru javnega razpisa za
sofinanciranje aktivnosti v
zvezi s promocijo slovenske
znanosti izvedeno tudi
raziskovalno sodelovanje
Slovenija – Avstralija.

UP REKTORAT
Idejna zasnova za
oblikovanje Centra za
mednarodno sodelovanje
UP.

Delovanje Centra za
mednarodno sodelovanje
UP.

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Prevajanje Meril za izvolitve
v nazive UP in Programa
internacionalizacije UP.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Prevedena Merila za
izvolitve v nazive UP.

Realizirano (prevod v
angleščino).

Program internacionalizacije
UP in dva druga temeljna
dokumenta oz. promocijskoinformativno gradivo (4
prevedena gradiva).

Delno realizirano.
Program je bil preveden v
angleščino kot povzetek.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu EU v letu 2010: 5.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu EU v letu 2011: 13
(v 3 UP FM oz. UP ZRS kot
vodilna partnerja).

Nerealizirano.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU v
2010: 31.

Število drugih mednarodnih
projektov v okviru EU:
predvidenih je skupno 95
projektov, od katerih je
polovica projektov še v
evalvaciji.

Delno realizirano.

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2011: 5 (UP IAM - 3, UP FM
– 2). Večina prijav je še
vedno v evalvaciji, rezultati
še niso znani.

Večina prijav je še vedno v
evalvaciji, rezultati še niso
znani. Število drugih
mednarodnih projektov v
okviru EU: 57.

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki so prišli na
univerzo in niso sodelovali v
pedagoškem procesu v letu
2010: 24 (UP FHŠ - 3, UP
FM - 20, UP FTŠ
TURISTICA - 1).

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v letu 2011: 30 (UP
FHŠ - 4, UP FM - 22, UP
FAMNIT - 1, UP PEF - 1, UP
FVZ - 2).

Nerealizirano.

Število raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki so
odšli na visokošolski ali
raziskovalni zavod v tujino in
niso sodelovali v
pedagoškem procesu v letu
2010: 18 (UP FHŠ - 3, UP
FM- 14, UP FTŠ
TURISTICA - 1 ).

Število raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
bodo odšli na visokošolski
ali raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo sodelovali
v pedagoškem procesu v
letu 2011: 23 (UP FHŠ - 4,
UP FM - 16, UP FAMNIT - 1,
UP PEF - 1, UP FVZ - 1).

Realizirano.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v letu 2011: 19 (UP
FHŠ - 2, UP FM - 17, UP
FAMNIT - 0, UP PEF - 0, UP
FVZ - 0).

Število raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
bodo odšli na visokošolski
ali raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo sodelovali
v pedagoškem procesu v
letu 2011: 27 (UP FHŠ - 4,
UP FM - 21, UP FAMNIT - 1,
UP PEF - 1, UP FVZ - 1).

UP FM
V letu 2010 je na UP FM
nastal dokument
Internacionalizacija UP FM,
ki vključuje tudi strategijo
internacionalizacije na
področju raziskovanja, ki se
nanaša predvsem na
sodelovanje v projektih
mednarodnih programov (7.
OP in Programi
vseživljenjskega učenja –
LLP).

Implementacija dokumenta
Internacionalizacija UP FM.

Delno realizirano.
Racionalizacija aktivnosti na
UP FM je imela za posledico
spremembo prioritet v letu
2011 in s tem delno
realizacijo omenjenega
cilja. Dokument ni bil
implementiran, dodelan pa
je bil osnutek iz leta 2010.

UP FVZ
Drugi mednarodni projekti in
aktivnosti – sodelovanje v
mednarodnih programih in
združenjih v letu 2010:
sodelovanje v 3 programih in

Sodelovanje v 3
mednarodnih programih in
združenjih.

Realizirano.
Fakulteta sodeluje v 3
mednarodnih programih in
združenjih (mrežah):
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5.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
združenjih.

Udeležba na mednarodnih
konferencah, posvetih in
seminarjih (ali z
mednarodno udeležbo) v
letu 2010: udeležba na 19
dogodkih.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Florence European Network
(zdravstvena nega), DIETS
2 (Thematic Network
Dietetics - dietetika) in
Aspher (javno zdravje).

Udeležba na 27 dogodkih
(mednarodnih konferencah,
posvetih in seminarjih), od
tega 2 posveta z
mednarodno udeležbo v
organizaciji UP FVZ.

Delno realizirano.
Zaposleni UP FVZ so se v
letu 2011 udeležili 17
mednarodnih znanstvenih
sestankov, od tega sta 2 v
organizaciji UP FVZ .

UP ZRS
UP ZRS je v okviru
organiziranih mednarodnih
sestankov, bilateralnih
projektov in drugih izmenjav
gostil številne vrhunske
raziskovalce.

Ohranjanje in povečanje
sodelovanja z vrhunskimi
gostujočimi raziskovalci v
okviru raziskovalnega dela
UP ZRS.

Realizirano.
V letu 2011 so raziskovalci
UP ZRS gostili tuje
raziskovalce in gostovali v
tujini v okviru izvajanja
skupnih bilateralnih
projektov.

UP IAM
Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2010: 11.

Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2011: 15.

Realizirano.

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah v letu 2010: 11.

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah v letu 2011: 20.

Realizirano.

Opomba: Kazalniki za raziskovalno dejavnost so podrobneje predstavljeni v tabelah v podpoglavju 9.2 Raziskovalna
dejavnost poglavja 9 Univerza v številkah.
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5.2.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
V nadaljevanju so podane ocene stanja posameznih članic UP za področje raziskovalne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih ciljev na področju na ravni univerze je podana
v poglavju 8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
UP FHŠ
V okviru UP FHŠ deluje na področju raziskovanja ena raziskovalna skupina in sicer v okviru Inštituta
za medkulturne študije UP FHŠ. Raziskovalno delo temelji na interdisciplinarnih raziskavah in izhaja iz
izkušenj neposrednega okolja, zaznamovanega s stikom različnih kulturnih in naravnih prostorov. Gre
za proučevanje prostorov kulturnega stika Slovenije in Sredozemlja ter njim primerljivih območij, in
sicer na področju humanističnih in družboslovnih ved. IMŠ se bo tudi v prihodnje povezoval in gradil
partnerstva z najuglednejšimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami v Evropi in v
svetu.Sodelovanje z UP ZRS pa prinaša aktivno vključevanje v projekte, ki jih prijavlja UP ZRS in s
katerim se komplementarno dopolnjujeta. Up ZRS nudi pomembno osnovo za znanstveni razvoj
vsebin študijskih programov fakultete. Številni sodelavci so redno zaposleni tako na fakulteti kot na
omenjenem raziskovalnem zavodu. Raziskovalno delo UP FHŠ bo tako še naprej potekalo tudi v
okviru raziskovalne dejavnosti UP ZRS. Poleg tega nekateri sodelavci UP FHŠ raziskovalno delujejo
tudi na inštitutih zunaj UP, npr. na ZRC SAZU, Pedagoškem inštitutu itd. Fakulteta oziroma IMŠ skuša
v svoje delo v čim večji meri vključiti tudi študente UP FHŠ.
Zaradi ukinitve financiranje pedagoško-raziskovalnega sodelovanja se financiranje raziskovalne
dejavnost visokošolskega kadra izvaja na podlagi uspešnih prijav na razpise ARRS in na mednarodne
razpise. Pri prijavah na razpise ARRS je IMŠ v letu 2011 bil uspešen pri pridobivanje sredstev za
financiranje znanstvenih sestankov (v letu 2011 jih je bilo izvedeni 3), pri pridobivanju sredstev za
izdajo znanstvene monografije (1 monografija »Boris Pahor, človek in literatura«) Prijava
postdoktorskega projekta v letu 2011 (Digitalizacija) je bila zavrnjena, pri prijavah na zadnji razpis
ARRS je IMŠ oddal 2 prijavi postdoktorskega projekta na področju jezikoslovja (Samodejno urejanje
geselskih člankov v Slovarju krajšav, objavljenem na portalu Termania, prijaviteljica dr. Mojca
Kompara) in književnosti (Elementi centrobežnosti in sredotežnosti v slovenski književnosti, prijavitelj
dr. Alen Širca). IMŠ izvaja 2 temeljna projekta, pri katerem sodeluje z drugimi slovenskimi
raziskovalnimi ustanovami. IMŠ je v letu 2011 oddal 3 prijave temeljnih projektov, ki so v postopku
evalvacije. V letu 2011 je IMŠ vključil med svoje člane nove raziskovalce, pedagoški kader, zaposlen
na UP FHŠ. Zaradi okrnjenega financiranja je zaposlitev prijavitelja postdoktorskega projekta odvisna
od uspešnosti prijave. IMŠ je v letu 2011 prijavil tudi 3 bilateralne projekte, iz katerih je dobil 2 (s
Srbijo, nosilec projekta Blaž Lenarčič), in z Rusijo (Razširitev potenciala adaptivnih mehanizmov v
primeru rusko-slovenskega jezikovnega in kulturnega stika) nosilec projekta je Irina Makarova
Tominec). IMŠ je v letu 2011 prijavil tudi 2 znanstvena sestanka. IMŠ v letu 2011 nadaljuje izvedbo
CRP-ja »Arhitektura šolskega kurikuluma«, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto. IMŠ v nadaljevanju
želi aktivirate študentsko populacijo pri prijavah in sodelovanju na raziskovalnem področju, zaradi
česar je v načrtu ponovna izvedba razpisa za sofinanciranje študentskih raziskovalnih nalog (2.
Stopnja). Pogoj pri vključevanju novih sodelavcev med člane IMŠ je njihova udeležba v prijavah novih
projektov. IMŠ izvaja in načrtuje tudi v prihodnje nadaljnjo promocijo raziskovalnega dela pri
sodelavcih, je v letu 2011 uvedel prakso rednega informiranja sodelavcev o odprtih razpisih tako preko
rednih obvestil preko el-pošte, kot tudi na rednih sestankih oddelkov in Akademskega zbora. Zadnja
kampanja (oktober-november 2011) je prinesla povečano število prijav na razpise ARRS, in s tem
aktivizacijo sodelavcev, raziskovalcev IMŠ.
UP FM
UP FM je v 2011 začela z izvajanjem konsolidacije znanstveno-raziskovalnega in svetovalnega dela
raziskovalcev in pedagogov UP FM v enoten, razpoznaven inštitut – IRIS, ki poleg Alumni FM
omogoča bolj učinkovito komunikacijo z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja.
Poleg tega, je začela tudi z optimizacijo in integracijo informacijskega sistema za podporo raziskovalni
dejavnosti v obstoječi IS UP FM. V načrtu za 2011 je bila vzpostavitev učinkovitega informacijskega
sistema za vodenje, evalvacijo, spremljanje in spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela preko
izbire najboljšega ponudnika s pomočjo Javnega naročila ter implementacija informacijskega sistema.
Po 1. fazi testiranja identificirane aplikacije za vodenje projektov je bilo ugotovljeno, da le-ta delno
zadovoljuje potrebe FM in je ni mogoče učinkovito integrirati v obstoječi IS. V letu 2011 je bila
izvedena identifikacija trenutnih procesov kot osnova za razvoj lastne aplikacije. Podatki v priloženih
tabelah kažejo, da se je raziskovalna dejavnost v letu 2011 nekoliko okrnila v primerjavi z obsegom
raziskovalne dejavnosti v letu 2010. Na to je vplivalo več dejavnikov: zaključek 11 ciljno-raziskovalnih
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projektov v 2010, zmanjšanje števila zaposlenih raziskovalcev zaradi zaključka pogodbe o zaposlitvi,
splošna kriza, ki se odraža v zmanjšanju sredstev, ki jih podjetja namenjajo raziskavam itd. Zaposleni
raziskovalci UP FM so v letu 2011 dosegli manj znanstvenih objav skladno s kategorizacijo v COBBISu kot v letu 2010. Podatki kažejo povečanje števila novih člankov, objavljenih v revijah s faktorjem
vpliva, kar nakazuje na to, da so se raziskovalci usmerili v objavo kakovostnejših člankov, ki se jih
izdeluje v skupini več avtorjev, kar pa znižuje število točk po posamezniku. V letu 2011 se je
nadaljevalo izvajanje dveh raziskovalnih programov, kljub temu, da niso pridobili dodatnih sredstev iz
naslova dodatne pedagoške obremenitve raziskovalcev, ker jih je ARRS ukinila, je program
Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja pridobil dodatna sredstva iz naslova
vpetosti v 7.OP. Oba programa sta bila podaljšana še za eno leto do konca leta 2014 v enakem
letnem obsegu financiranja. Obseg raziskovalne dejavnosti v okviru raziskovalnih projektov (temeljnih
in aplikativnih) je bil nekoliko manjši glede na 2010 le pri temeljnih projektih. UP FM je izvajala 4
temeljne projekte v 2011, v 2010 pa 5. Aplikativnih projektov je v letu 2011 izvajala 6, v letu 2010 pa 5.
Konec leta 2011 se je UP FM prijavila na razpis za raziskovalne projekte z 8 projekti kot nosilec in 7
kot partner. Kot že omenjeno, se je obseg raziskovalnega dela zmanjšal na projektih ciljnoraziskovalnega programa, saj se je 11 projektov v letu 2010 zaključilo. V letu 2011 je UP FM izvajala
11 projektov. Kljub zaključku ciljno-raziskovalnih projektov Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 v
2010, v letu 2011 ARRS ni objavil novega razpisa. Objavili so le razpis za ciljno-raziskovalne projekte
Zagotovimo.si hrano za jutri 2011, na katerem smo pridobili 1 projekt. Število mladih raziskovalcev je v
letu 2011 ostalo enako kot v 2010 – 10. Od načrtovanih 4 zaposlitev konec leta 2011, sta bili
realizirani 2 (2 mlada raziskovalca sta se zaposlila na drugi fakulteti, glede na željo mentorja). UP FM
tudi v letu 2011 nadaljuje z uspešnim izvajanjem (5) in prijavljanjem (6) bilateralnih sodelovanj v
okviru financiranja ARRS. UP FM sodeluje kot partner pri 2 projektih 7.OP in pripravila 3 prijave v
2011. Sistem natančnega beleženja števila podiplomskih študentov, ki se vključujejo v raziskovalne
projekte se v letu 2011 nadaljuje preko Študentske borze.
UP FAMNIT
Ocenjujemo, da je fakulteta v letu 2011 uspešno razvijala in nadgradila rezultate na področju
znanstvenoraziskovalnega dela. Po vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS, raziskovalna skupina UP FAMNIT na dan 31.12.2011 izkazuje naslednje kazalce:
število registriranih raziskovalcev: 70 (od tega 1 s statusom mladega raziskovalca); povprečno število
točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS v letu 2011 = 36,4 točk;
uspešnost po metodologiji ARWU - število objav raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI in AHCI v letu 2011 = 67 objav; povprečno število normiranih citatov
na registriranega raziskovalca (zadnjih 10 let) = 76,34 citatov; število registriranih raziskovalcev na
dan 5.12.2011 = 70.
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem
sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM podpisanega dne 2.12.2008,
tesno sodeluje z UP PIAM, kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in
sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina aplikativnih,
temeljnih projektov, programov ter drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Za
več podatkov glej http://www.iam.upr.si/sl/ in Letno poročilo UP IAM. V te projekte fakulteta vključuje
tudi študente. Fakulteta soorganizira znanstvene konference ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in
sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še
raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu
fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča
mladim sodelavcem (v letu 2011 in 2012 sta na nekaj mesečnem usposabljanju na uglednih tujih
univerzah dva asistenta). V januarju 2012 izvaja fakulteta naslednje projekte: 1 podoktorski projekt s
področja Interdisciplinarnih raziskav (Matematični modeli dinamike nalezljivih bolezni: vodja doc. dr.
Barbara Boldin); Temeljni projekt s področja Psihologije (Uvajanje novih intervencijskih pristopov za
zmanjševanje samomorilnega vedenja v Sloveniji, vodja prof. Diego De Leo, DSc); Temeljni projekt s
področja Matematike (Algebraična teorija grafov in aplikacije), vodja projekta prof. dr. Dragan Marušič,
v (so)izvajanju z UP IAM; Temeljni projekt s področja Psihologije (Zadnji stik z zdravstvenim
delavcem: Kaj je spregledano), vodja projekta prof. Diego De Leo, DSc, v (so)izvajanju z UP IAM; 1
projekt znanstveno tehnološkega raziskovanja, ki ga sofinancira ARRS; gre za bilateralni projekt z
Indijo (vodja doc. dr. Enes Pašalić), dva bilateralna projekta pa sta se zaključila 31.1.2011 (projekt s
Črno Goro, vodja: prof. dr. Dragan Stevanović in z Bosno in Hercegovino, vodja: prof. dr. Dragan
Marušič); 1 projekt, ki ga sofinancira Mestna občina Koper s področja prava, Pravna identiteta
Primorske, ki ga vodi doc. dr. Andraž Teršek; 1 mladi raziskovalec s področja tehniških ved.
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V letu 2011 je fakulteta prijavila standardni projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 s področja naravoslovja (biodiverziteta, računalništvo,
bioinformatika), v decembru 2011 pa še več novih projektov, in sicer: en podoktorski projekt, en
temeljni projekt, en aplikativni projekt ter en temeljni projekt v soizvajanju. Prav tako bo fakulteta v letu
2012 predvidoma prijavila še dva evropska projekta (7. Okvirni program EU in Interreg projekt med
Slovenijo in Hrvaško; oba s področja biodiverzitete). Omeniti velja pridobitev zelo pomembnega
projekta GReGAS, prvega evropskega matematičnega projekta, koordiniranega iz Slovenije raziskovalci UP FAMNIT se v projekt vključujejo prek UP IAM, ki je nosilna organizacija projekta
GReGAS. Projekt vključuje ne le partnerje iz Hrvaške, Nemčije, Slovaške ter Turčije, temveč tudi
pridružene partnerje, vrhunske matematike iz Avstrije, Izraela, Nove Zelandije, Velike Britanije in ZDA.
Tudi v prihodnje bodo v ospredju prijave na nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne
razpise, ob tem pa načrtujemo tudi tesnejše povezovanje z gospodarskimi subjekti na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni.
UP PEF
UP PEF je v letu 2011 nadaljevala z izvajanjem projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega
sklada (natančneje opisano v podpoglavju 5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v Evropskih
projektih tega poglavja). Na področju ciljnih raziskovalnih projektov je UP PEF v letu 2011 nadaljevala
z izvajanjem projekta Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (vodilni izvajalec) ter
Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti
otrok in mladostnikov (sodelujoči partner). Načrtovana je bila sicer pridobitev še enega ciljnega
raziskovalnega projekta, vendar v letu 2011 ni bilo ustreznega razpisa, na katerega bi se UP PEF
lahko prijavila. V letu 2011 je UP PEF, kot partner, nadaljevala z izvajanjem dveh raziskovalnih
programov, in sicer Jeziki in kulture Afrike in Azije ter Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni
družbi. Novih programov UP PEF ni pridobila, saj v letu 2011 ni bilo ustreznega razpisa, na katerega
bi se lahko prijavila. UP PEF v letu 2011 ni uspela pridobiti aplikativnih projektov. Marca 2011 je v
drugem krogu izbora projektov za sofinanciranje prijavila aplikativni projekt Učenje in poučevanje z
uporabo IKT, vendar le-ta ni bila izbran. UP PEF je v letu 2011 pridobila temeljni projekt 800 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in
razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in
zdravstvu, pri katerem sodeluje kot partner. Poleg tega je na javnem razpisu ARRS v decembru 2011
prijavila še en temeljni projekt Izgradnja in verifikacija paradigme poučevanja kritične matematične
pismenosti z realističnimi problemi. Rezultati razpisa bodo znani v letu 2012. Na področju
bilateralnega sodelovanja je UP PEF pričela s sodelovanjem z Univerzo v Tirani, in sicer na projektu
Mladi v procesu bolonjske reforme visokošolskega študija. Cilji, izzivi in dobre prakse – primerjava
med Slovenijo in Albanijo. V letu 2011 sta bila organizirana dva sestanka v Sloveniji in en v Albaniji. V
okviru sestankov je bilo natančneje dogovorjeno sodelovanje pri izvajanju pedagoške, raziskovane in
založniške dejavnosti. UP PEF je v letu 2011 organizirala dvodnevno mednarodno konferenco Učni in
znanstveni jeziki v času globalizacije, ki je potekala 9. in 10. decembra 2011. Namen konference je bil
odpreti razpravo o rabi jezika(ov) znanstvenih disciplin znotraj univerze in o povezavah z drugimi
(tujimi) akademskimi okolji. UP PEF drugega znanstvenega sestanka, ki ga je načrtovala, ni priredila,
predvsem zaradi neuspele prijave na razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov (ARRS). Za leto
2011 napovedana revija Ludus še ni izšla, opravljeno pa je bilo veliko organizacijskega dela za njen
izid. Z Založbo Annales je UP PEF podpisala dogovorom o zagotavljanju storitev za potrebe izdajanja
tiskanih medijev – znanstvenih monografskih zbirk in znanstvenih periodičnih publikacij. Edicija UP
PEF pri Annalesu se imenuje Annales Ludus, v okviru katere bo izhajala že omenjena revija Ludus in
druge znanstvene monografije UP PEF. V ta namen je že bila oblikovana celostna podoba edicije:
naslovnica in tipične strani revije in monografij. Imenovan je bil tudi mednarodni uredniški odbor revije,
članki se zbirajo, prva številka revije je načrtovana za leto 2012. V okviru edicije Annales Ludus je UP
PEF v letu 2011 izdala naslednje znanstvene monografije Razvijanje različnih pismenosti, Nekatere
teme o kakovosti in evalvaciji na pedagoškem področju ter Osnove teorije glasbe in oblikoslovja
za učitelje in vzgojitelje. Poleg tega je UP PEF v okviru projekta Socialna kohezivnost v vzgoji in
izobraževanju izdala še monografijo z naslovom Strokovne podlage za oblikovanje socialne
kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju II. del izobraževanja. Na področju raziskovalne in razvojne
dejavnost so bile v letu 2011 na UP PEF izvedene raziskave v okviru prijavljenih raziskovalnih
programov in projektov. UP PEF izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z
uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci …). V današnjem času hitrih in
pomembnih družbenih ter znanstvenih sprememb UP PEF v svojih projektih raziskuje in oblikuje nove
paradigme, ki jih podpirajo znanstveni izsledki družboslovnih in humanističnih ved. Na podlagi tega UP
5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

116

PEF oblikuje sodobne koncepte in modele učenja in poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki,
naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti, ki jih je uspešno predstavila na znanstvenih
srečanjih doma in v tujini. Kazalniki iz leta 2011 vodijo do ugotovitve o večinski realizaciji ciljev na
področju raziskovalne dejavnosti. UP PEF je povsem presegla načrtovane cilje glede pridobitve
mednarodnih projektov. V letu 2011 je namreč pričela izvajati 4 mednarodne projekte ter nadaljevala z
izvajanjem projektov iz prejšnjih let. Uspešno so se izvajali tudi ostali (nacionalni) projekti in
predstavitev rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela širši javnosti. Delno je bilo uspešno
prijavljanje na nacionalne razpise, saj UP PEF ni uspela pridobiti toliko projektov kot jih je načrtovala,
prav tako ni dosegla zadostnega števila prijav projektov. Realizacija ciljev v letu 2011 vodi do
ugotovitve o potrebi po izboljšanju uspešnosti prijavljanja na nacionalne razpise, prav tako je
načrtovano izboljšanje kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov raziskovalcev. V letu 2012 želi UP PEF
motivirati raziskovalce k intenzivnejšemu objavljanju znanstvenih člankov v nacionalnih in
mednarodnih indeksiranih publikacijah. Predvideva se, da bo izboljšanje kazalnika publiciranja
znanstvenih del bistveno pripomoglo k uspešnosti pri prijavljanju na razpise Javne agencije RS za
raziskovalno dejavnost, Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
Ministrstva za šolstvo in šport itd.. Ob aktivnosti na nacionalni ravni se načrtuje intenzivnejše
sodelovanje pri mednarodnih projektih. V tem kontekstu je načrtovano izboljšanje sistema
vzpostavljanja partnerstva s sorodnimi organizacijami na področju edukacijskih ved v Evropski uniji in
izven nje. V skladu z vsem naštetim so bile na UP PEF ob koncu leta 2011 sprejete tudi smernice
Strategij razvoja znanstveno-raziskovalnega dela UP PEF v letu 2012. Predstavljena strategija temelji
na petih ključnih točkah, in sicer: pripravi individualnih načrtov znanstveno-raziskovalne dejavnosti
pedagoških delavcev, srečanju s pedagoškimi delavci na temo znanstveno-raziskovalne dejavnosti,
okrepitvi vloge kateder, izdelavi nabora partnerskih institucij v Sloveniji in tujini ter objavi internega
razpisa UP PEF za znanstveno-raziskovalno dejavnost.
UP FTŠ Turistica
Pomembna vrednost UP FTŠ Turistice predstavlja tudi njeno znanstveno-raziskovalno delo na
področju turizma, ki ga stalno nadgrajuje z odzivanjem na aktualen razvoj turistične stroke, izsledke pa
objavlja v domačem in mednarodnem prostoru. V letu 2009 je UP FTŠ Turistica ustanovila
Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu (MIRT) z namenom, da postane vodilna znanstvenaraziskovalna institucija na področju turizma tako v Sloveniji kot širšem mednarodnem prostoru. UP
FTŠ Turistica in njen inštitut MIRT si prizadevata za vzpostavitev sodobnega sistema raziskovalno
razvojne dejavnosti v turizmu ter povečevanje razvoja in prenosa znanja v turistično gospodarstvo in
med druge uporabnike znanja. Cilj UP FTŠ Turistice na raziskovalno razvojnem področju je še vedno
okrepiti znanstveno raziskovalno razvojno in svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos
znanja v gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo
usmerjeno predvsem na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih
raziskovalnih programov, projektov za gospodarstvom ter nacionalnih projektov s področja turizma.
UP FTŠ Tursitica je v letu 2011 izvedla naslednje projekte:1. »WELLNESS ISTRA«, Program:
Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, Trajanje: 1.10.2009 - 30.9.2011; 2. »T-lab«
Program: Čezmejno sodelovanje Slovenija – Italija 2007 – 2013, Trajanje: 10.11.2011 - 9.11.2014; 3)
»HERITAGE LIVE«, Program: Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, Trajanje:
oktober 2009 – marec 2012; 4) Sinergijski učinki ribištva in turizma (CRP), Program: Ciljni raziskovalni
program – Konkurenčnost Slovenije 2006 -2013, Trajanje: 1.10.2010 - 30.9.2012; 5) »Analiza
slovenskega turizma od leta 1991 do 2011«; 6) Raziskava o turistih v Portorožu, Trajanje: leto 2011 –
2012. V letu 2011 je UP FTŠ Turistica prijavila naslednje projekte:
Strategija razvoja in trženja slovenskega turizma, naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo: status
projekta: ni bil izbran noben ponudnik
Bilateralni projekta SLO-HR z naslovom: Sinergija ruralnega prostora in turizma – slovenske in
hrvaške izkušnje v Istri, razpisnik: ARRS, status projekta: zavrnjen
Bilateralni projekta SLO-MAK z naslovom: Strategije in razvoj prakse za razvoj dediščinskega in
eko turizma v Sloveniji in Makedoniji, razpisnik: ARRS, status projekta: v evalvaciji
Inovativni pristopi za učinkovito in trajnostno valorizacijo učinkov morskega ribištva (CRP),
razpisnik: ARRS, status projekta: zavrnjen
Dejavniki trajnostnega turističnega razvoja - temeljni projekt, razpisnik: ARRS, status projekta: v
evalvaciji
"Model notranje konsistentnosti turistične destinacije" - temeljni projekt, razpisnik: ARRS, status
projekta: v evalvaciji
Upravljanje (za)varovanih območij narave in razvoj trajnostnega turizma v obmejnih območjih
Slovenija in Avstrije – aplikativni projekt. Turistica je s sodelavcem sodelovala pri prijavi projekta
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Pri ARRS je UP FTŠ prijavila vlogo za sofinanciranje znanstvenega sestanka. Pri Javni agenciji za
knjigo smo se prijavili 1 Prijavno vloga za sofinanciranje znanstvene monografije in 1 vlogo za
sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij. Kljub temu znanstveno
raziskovalno delo na UP FTŠ Turistici še ne dosega potrebnega obsega in rezultatov (relativno ozek
krog sodelavcev dosega vrhunske rezultate in objave), kar pomeni, da bo treba sistemsko pristopiti k
spodbujanju in motiviranju raziskovalcev za znanstveno raziskovanje in objavljanje ter pridobivanje
znanstveno raziskovalnih projektov, tudi temeljnih.
UP FVZ
UP FVZ je registrirana kot raziskovalna organizacija, kot ena raziskovalna skupina z 29 raziskovalci in
s 4 strokovnimi sodelavci (5,6 FTE glede na aktivno delo na raziskovanju, oz. 11,49 FTE, glede na
razpoložljivost raziskovalcev raziskovalne skupine). Raziskovanje raziskovalne skupine UP FVZ
zajema področje medicinskih in družboslovnih ved. Na področju raziskovanja je Fakulteta v letu 2011
nadaljevala delo na dveh temeljnih projektih, kjer je UP FVZ nosilec: »J3-2218 Ugotavljanje infekcije
protez pri zamenjavi umetnih sklepov, vodja dr. Andrej Cör (1. 5. 2009 - 30. 4. 2012), vrednost v FTE
je v letu 2011 znašala 0,35«; »J3-4259 Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez
selekcijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno
specifičnimi promotorji (1.7.2011 - 30.6.2014), vodja: dr. Maja Čemažar, vrednost v FTE je v letu 2011
znašala 0,54« ter na treh temeljnih projektih, kjer je UP FVZ sodelujoči partner v projektu: »J3-2277
Kombinacija elektrogenske imunske terapije z interlevkinom-12 in obsevanjem za zdravljenje
eksperimentalnih tumorjev (1. 5. 2009 - 30. 4. 2012), vodja: dr. Maja Čemažar, vrednost v FTE je v
letu 2011 znašala 0,28«; «J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo
elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov, vodja: dr. Gregor Serša, vrednost v
FTE je v letu 2011 znašala 0,2«; »J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega
potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na
trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu, vodja: dr. Andreja Istenič Starčič, vrednost v FTE je v
letu 2011 znašala 0,1«. V letu 2011 se je nadaljevalo in uspešno zaključilo delo na enem aplikativnem
projektu (L3-0129 Izvencelične nukleinske kislina v diagnostiki koronarne arteroskleroze, vodja: dr.
Darko Černe). V letu 2011 je UP FVZ izvajala raziskavo v sklopu projekta CRP, v katerem je UP FVZ
sodelujoči partner v projektu: Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih
biotoksinov v školjkah, vodja: dr. Andrej Kirbiš (vrednost v FTE je v letu 2011 znašala 0,06). V letu
2011 se je nadaljevalo delo na dveh raziskovalnih programih, kjer Fakulteta sodeluje kot sodelujoči
partner: »P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (1. 1. 2009 31. 12. 2014), vodja: dr. Gregor Serša, vrednost v FTE je v letu 2011 znašala 0,9«; »P4-0092 Zdravje
živali, okolje in varna hrana (1. 1. 2009 - 31. 12. 2013), vodja: dr. Matjaž Ocepek, vrednost v FTE je v
letu 2011 znašala 0,2«.
Do konca leta 2011 je UP FVZ prijavila na razpis ARRS: en temeljni projekt, v katerem nastopa kot
nosilna organizacija (Razvoj in ovrednotenje protisurvivinske terapije za zdravljenje malignega
plevralnega mezotelioma, vodja: dr. Andrej Cör) ter dva temeljna projekta, v katerih je UP FVZ
sodelujoči partner v projektu. Kljub temu, da v letu 2010 prijavljen podoktorski projekt, na razpisu
ARRS ni bil izbran, je UP FVZ v letu 2011 pridobila enega podoktorskega raziskovalca, ki izvaja
raziskovalno delo na mednarodnem projektu Trans2care. Na razpisu ARRS v decembru 2011 je UP
FVZ prijavila en novi podoktorski projekt. V letu 2011 sta dva od treh mladih raziskovalcev (Vesna
Todorovič, mentorica: dr. Maja Čemažar ter Julija Hmeljak, mentor: dr. Andrej Cör) uspešno zaključili
usposabljanjem in zagovarjali svoji doktorski disertaciji. Svoje usposabljanje je nadaljeval en mladi
raziskovalec (mentor dr. Andrej Cör). V letu 2011 je UP FVZ pridobila eno novo mlado raziskovalko, ki
je v letu 2011 pričela z načrtovanim usposabljanjem (mentorica: dr. Maja Čemažar). V letu 2010 smo
konkurirali ter v letu 2011 uspešno izvedli projekt Mestne občine Koper Sofinanciranje aktivnosti
promocije zdravja v mestni občini Koper, uspešno pa smo konkurirali tudi na razpisu sklada Luke
Koper d.d. Živeti s pristaniščem ter tudi preko tega pridobili del sredstev za organizacijo dveh
znanstvenih sestankov v letu 2011. Tudi v letu 2012 se bomo vključevali v razpise gospodarstva in
drugih uporabnikov znanja. Zastavljene ciljne vrednosti kazalnikov znanstvene odličnosti je
raziskovalna skupina UP FVZ tudi v letu 2011 dosegla: število SICRIS točk na registriranega
raziskovalca, število objav v indeksiranih znanstvenih revijah ter število normiranih citatov. Ciljne
vrednosti za navedene kazalnike, ki si jih je UP FVZ zastavila v Letnem programu dela za leto 2011 z
upoštevanjem 5-letnega obdobja poročanja, je dosegla in tudi presegla (število normiranih citatov na
registriranega raziskovalca). Kljub temu pa za leto 2011 beležimo rahel upad v številu objav v revijah s
faktorjem vpliva (SCI in SSCI), posledično pa tudi upad povprečnega števila točk po metodologiji
SICRIS na registriranega raziskovalca za leto 2011. Glede na porast skupnega števila objav
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registriranih raziskovalcev v letu 2011, ocenjujemo, da je rahel upad števila objav v indeksiranih
znanstvenih revijah in povprečnega števila SICRIS točk, predvsem posledica hitre rasti raziskovalne
skupine, ki letno vključuje mlade visokošolske učitelje in raziskovalce, ki raziskujejo in svoje rezultate
tudi objavljajo, vendar premalo pogosto v indeksiranih revijah. Eden od ciljev za leto 2012 bo zato
spodbujanje raziskovalcev in visokošolskih učiteljev k tovrstnim objavam, tudi s sodelovanjem že
uveljavljenih raziskovalcev UP FVZ. V letu 2011 si je UP FVZ prizadevala tudi za promocijo
znanstvenih dosežkov raziskovalcev in visokošolskih učiteljev. Tudi s tem namenom je UP FVZ v letu
2011 organizirala dva znanstvena sestanka mednarodnega značaja: Etika v zdravstveni negi: učenje
in poučevanje na dodiplomski stopnji študija ter mednarodni posvet Javno zdravje v 21. stoletju. V letu
2012 pa si bomo tudi prizadevali za izboljšanje sodelovanja z mladimi slovenskimi raziskovalci ali
strokovnjaki, ki delajo v tujini, in sicer z objavo vabila k sodelovanju na prenovljeni spletni strani UP
FVZ.
UP ZRS
V letu 2011 je UP ZRS uspešno izvajal 4 raziskovalne programe. Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS je v letu 2011 podaljšala obdobje financiranja programov za eno leto. Kot nosilna
organizacija je UP ZRS uspešno izvajal 17 temeljnih projektov, 5 aplikativnih, 6 podoktorskih projektov
ter 3 ciljne raziskovalne projekte. Na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za
leto 2011 - razpis v letu 2010 smo pridobili 9 projektov. Z izvajanjem novo pridobljenih projektov smo
začeli s 1.7.2011, in sicer: 3 temeljnih, 3 aplikativnih in 3 podoktorskih projektov. UP ZRS je kot
sodelujoča organizacija v letu 2011 izvajala tudi 8 temeljnih, 4 aplikativne in 2 ciljna raziskovalna
projekta. V okviru Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v
letu 2011 smo oddali 34 prijav projektov (19 temeljnih, 6 aplikativnih in 9 podoktorskih projektov).
Uspešno smo izvajali tudi 19 bilateralnih projektov in pridobili ter prijavili nova sofinanciranja
bilateralnega znanstveno-raziskovalnega sodelovanja. V letu 2011 se na UP ZRS usposabljalo 38
mladih raziskovalcev. Po uspešnem kandidiranju na razpisu za mentorstvo smo v mesecu novembru
2011 začeli z usposabljanjem 8 novih mladih raziskovalcev. Izvedli smo 6 mednarodnih konferenc in
oddali 8 novih prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012. V letu 2011 smo na podlagi
ARRS poziva prijaviteljem, ki so bili na mednarodnih razpisih ERC in ESF v mednarodni recenziji
pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani, da prijavijo projekt v sofinanciranje pridobili tudi dva nova
projekta: Balkanske meje: nasilje, konflikti in sodelovanje, vodja projekta, vodja akad. prof. dr. Jože
Pirjevec in Fishing Cultural Heritage and Linguistic Diversity in the European Area,, vodja projekta
prof. dr. Rada Cossuta. Z izvajanjem projektov bomo pričeli v letu 2012.
UP IAM
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti lahko UP IAM leto 2011 oceni kot zelo uspešno na
vseh področjih dela, saj smo realizirali veliko večino zastavljenih ciljev. Na UP IAM smo bili v letu 2011
posebno uspešni na naslednjih področjih: usposabljanje mladih raziskovalcev (pridobili smo 2 nova
zelo perspektivna mlada raziskovalca, od tega enega iz tujine in pridobili tudi 4 mentorstva za leto
2012); pridobivanje doktorskih študentov je bilo realizirano s presežkom, kar pomeni, da se naši
raziskovalci razvijajo v poklicnem okolju; organizirali smo delavnice in poletne šole ter 3 mednarodne
konference na katerih so ne le predavali najuglednejši svetovni strokovnjaki s področja, temveč so bile
tudi odlično obiskane tako z vidika števila kot profila udeležencev; uspešno smo izvajali vse obstoječe
in na novo pridobljene raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in evropske projekte ter CRP; v
veliki meri smo povečali število prijav in posledično uspešnost na področju prijave bilateralnih
projektov in projektov promocije slovenske znanosti v tujini, saj smo pridobili kar 24 projektov, ki
predstavljajo tudi okrepljeno sodelovanje s tujimi raziskovalnimi organizacijami in posamezniki; okrepili
smo sodelovanje z lokalnim gospodarstvom, posebno z Luko Koper, d.d. kjer smo dosedanje odlično
sodelovanje še nadgradili s pridružitvijo na strateškem projektu iz Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013, kar pomeni, da smo okrepili pomembno partnerstvo tako v lokalnem kot
mednarodnem okolju; povečali smo tudi zanimanje raziskovalcev za prijave na evropske projekte, tako
so v letu 2011 prijavili projekte tako 7. okvirnega programa kot Programa IPA; za zelo uspešno se je
tudi pokazala odločitev za vertikalno mobilnost med raziskovalci in visokošolskimi učitelji s ciljem
prepletanja raziskovalnega in pedagoškega dela z UP FAMNIT, ki omogoča preplet raziskovalnega in
pedagoškega dela.
Področja na katerih moramo uvesti dodatne aktivnosti so: povečanje števila podoktorskih
raziskovalcev, kar kljub delni realizaciji štejemo kot uspešno, saj so bile načrtovane prijave izvedene v
polnem številu, vendar pa zaradi sorodnih področij niso bile vse sprejete, zato vidimo priložnost tako v
ponovnih prijavah kot spodbudi raziskovalcev iz drugih področij, ki se niso prijavili za prijavo v novem
razpisu; na področju infrastrukturnih programov smo prav tako izvedli prijavo na razpis, vendar
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rezultate še čakamo, nedvomno pa je to področje, na katerem lahko pričakujemo še več zanimanja s
strani raziskovalcev; tako tudi vidimo dodatne priložnosti v iskanju rešitev za posodobitev raziskovalne
infrastrukture, ki pa bo v letu 2012 dosegla večjo posodobitev v okviru evropskega projekta; okrepiti
moramo sodelovanje z gospodarstvom, ki je, kljub tesni navezi z Luko Koper d.d., še vedno v
premajhnem deležu, za kar pa je potrebna dodatna motivacija zaposlenih
Navedeni ukrepi bodo pripomogli tudi k temu, da bomo lahko uresničevali cilje povečanja števila točk,
objav in citatov, saj bodo poleg povečanega števila objav uveljavljenih raziskovalcev nedvomno vedno
bolj uspešni tudi mlajši raziskovalci. Dokončna realizacija načrtovane informacijske rešitve za vodenje
projektov bo omogočila tako lažje delo na projektih za zaposlene raziskovalce kot tudi za strokovne
službe, ki pa so nedvomno glede na število projektov in proračune projektov kadrovsko močno
podhranjene – potrebna bo tudi določitev ključa glede pripadajočih ur strokovnih služb glede na
projekt.
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5.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vključevanje univerze v
kulturno dogajanje lokalnega
okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT UP
APZ UP je izdal svojo 2.
zgoščenko, osvojil zlato
plaketo na 21. slovenskem
zborovskem tekmovanju
Naša pesem v Mariboru,
izvedel koncertno turnejo po
Nizozemski.

Aktivnosti APZ UP: izvedeni
koncerti, sodelovanje na
slovenskem zborovskem
tekmovanju Naša pesem v
Mariboru, udeležba na reviji
Primorska poje, izvedba
koncertne turneje.

Realizirano.

V sodelovanju z MOK
izvedba dogodka Moje
Mesto je svet.

V sodelovanju z MOK
izvedba dogodka Moje
Mesto je svet.

Realizirano.

Sodelovanje na dogodku
KŠOK Oživela ulica.

Sodelovanje na dogodku
KŠOK Oživela ulica.

Realizirano.

UP FHŠ
V sodelovanju z MOK
izvedena 2 dogodka (Moje
Mesto je svet v organizaciji
rektorat UP in turistične
animacije Štorje od murja in
marinajov).

Izvedba 3 dogodkov v
sodelovanju z MOK
(Koprčani se predstavijo,
Moje Mesto je svet,
turistične animacije Štorje od
murja in marinajov).

Delno realizirano.

UP PEF

Priprava kulturnoumetniškega programa
prireditev za širšo javnost

Sodelovanje študentov UP
PEF v Akademskem
pevskem zboru Univerze na
Primorskem v 2010: 5
študentov.

Sodelovanje študentov UP
PEF v APZ UP: 8 študentov

Realizirano.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2010: 3 razstave.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP: 3
razstave.

Realizirano.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v 2010
ni bilo razstav.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP: 1
razstava.

Realizirano.

Zanimanje za sodelovanje v
APZ UP kažejo tudi
posamezni študenti na
študijskih programih 2.
stopnje.

REKTORAT UP
Gostovanje 5 likovnih in
fotografskih razstav na UP.

Mesečno gostovanje likovnih
in fotografskih razstav.

Realizirano.

UP FHŠ
Organizirani Dnevi
humanistike v novembru
2010 in drugi dogodki v
organizaciji posameznih
študentov ali društva H-UM.

Organizirani Dnevi
humanistike in drugi
dogodki v organizaciji
posameznih študentov ali
društva H-UM.

Realizirano.

UP PEF
Lutkovna predstava za
otroke v 2010 ni bilo
predstav.

Lutkovna predstava za
otroke: 1 izvedba.

Realizirano.

Pravljične urice ob dnevu
knjige v 2010: 1 prireditev.

Pravljične urice: 1 prireditev.

Realizirano.

Glasbena pravljica za otroke
v 2010: 30 uprizoritev.

Glasbena pravljica za
otroke: 30 uprizoritev.

Realizirano.

Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji

Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Nadaljevanje in povečanje
izvajanja umetniških
dejavnosti (glasbene,
likovne, lutkovne, literarne
umetnosti s študenti)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
pevskih zborov Primorska
poje 2010.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

pevskih zborov Primorska
poje: 1 izvedba.

Pripovedovanje pravljic v
Pionirskem oddelku
Osrednje knjižnice Srečka
Vilharja Koper v 2010: 5
izvedb.

Pripovedovanje pravljic: 5
izvedb.

Realizirano.

Izvedeni likovna in
fotografska razstava ter
razstava mode.

Postavitev mesečnih razstav
in izvedba vsaj 2 glasbenih
prireditev.

UP REKTORAT
Realizirano.

UP FHŠ
V letu 2010 je bilo izvedenih
8 glasbenih nastopov, 6
okroglih miz in predavanj, 1
filmski večer in 5 drugih
projektov.

Izvedba 8 glasbenih
nastopov, 6 okroglih miz in
predavanj, 3 filmskih
večerov in 4 drugih
projektov.

Realizirano.

UP PEF
Govorni nastopi: recital o
sodobni slovenski pesnici v
2010: 2 izvedbi.

Govorni nastopi: recital o
sodobni slovenski pesnici: 3
izvedbe.

Realizirano.

Koncert pevskega zbora UP
PEF v 2010: 2 izvedbi.

Koncert pevskega zbora UP
PEF: 2 izvedbi.

Realizirano.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP v
2010: 3 razstave.

Likovne razstave študentov
UP PEF v prostorih UP: 3
razstave.

Realizirano.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP v 2010
ni bilo razstav.

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP PEF in
drugih v prostorih UP: 1
razstava.

Realizirano.

Glasbeni nastop: Glasba za
otroke v 2010: 2 izvedbi.

Glasbeni nastop: Glasba za
otroke: 2 izvedbi.

Realizirano.

Predstavitvena stojnica UP
PEF (načrt in izvedba) v
2010 ni bilo izvedb.

Predstavitvena stojnica UP
PEF (načrt in izvedba): 1
izvedba.

Realizirano.

Avtorska razstava fotografij
visokošolske učiteljice je v
našem univerzitetnem
prostoru novost in
pomembna pridobitev pri
vključevanju fakultete
univerze v kulturno
dogajanje v okolju.

Stojnica je bila oblikovana v
okviru Informative 2011 v
Ljubljani. Obiskovalci so
kazali velik interes za
promocijski material in študiji
na UP PEF.

Opomba: UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM in UP ŠD umetniške dejavnosti ne izvajajo. UP FM v
svojem programu ne načrtuje izvajanja umetniške dejavnosti, ki pa jo sicer podpira. Tako bodo v sodelovanju z Gimnazijo Koper
v prostorih UP FM razstavljala likovne in druge izdelke dijakov. Na svoje prireditve tradicionalno vabi Akademski zbor UP in
učence Glasbene šole Koper.
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5.3.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
Akademski pevski zbor UP je bil v letu 2011 izjemno uspešen, poleg zastavljenih ciljev je na tujem
dosegel odmevna priznanja: na Mednarodnem zborovskem tekmovanju v španskem Cantonigrosu je
40-članska zasedba APZ UP s svojim odličnim nastopom osvojila 1. mesto v najprestižnejši kategoriji
mešanih zborov in 2. mesto v kategoriji ženskih zborov (ženski del zbora); z Ohridskega zborovskega
festivala 2011 v Makedoniji se je vrnil z dvema prvima nagradama in posebno nagrado za izvedbo
sodobne skladbe skladatelja Alojza Lebiča. Zbor je imel tudi bogato koncertno leto, med drugim se je
oktobra 2011 udeležil prestižnega zborovskega festivala »Concordia Vocis« na Sardiniji, dirigent in
skladatelj Ambrož Čopi pa je bil izbran za osebnost meseca junija 2011 in s tem nominiran za
Osebnost Primorske v letu 2011.
Dogodek Oživela ulica je bil v letu 2011 finančno delno podprt s strani MOK, odlično sodelovanje pa si
obetamo tudi v letu 2012. V projekt so vključene primorske srednje šole.
UP FHŠ
Večino aktivnosti umetniške dejavnosti poteka v okviru obštudijskih dejavnosti študentov ter v okviru
različnih prireditev in dogodkov na UP FHŠ. Fakulteta nadaljuje z aktivnim vključevanjem v kulturno
dogajanje lokalnega okolja z organizacijo prireditev in predstavitev v okviru Večerov v Foresteriji. S
takimi aktivnostmi bodo nadaljevali tudi v prihodnje. V letu 2011 je fakulteta akreditirala in razpisala
študijski umetniški program Uprizoritvene študije in kreativno pisanje.
UP PEF
Umetniške dejavnosti so na UP PEF pomembno področje spodbujanja in razvijanja umetniških
potencialov študentov. Na fakulteti so jim ponujene možnosti, da svoje že izražene ali na novo
oblikovane interese za umetnost ohranjajo in razvijajo v okviru študija in obštudijskih dejavnosti. Pri
tem je upoštevana tudi njihova iniciativa, tako pri vsebinski zasnovi umetniških dogodkov kot pri
oblikovanju ponudbe izbirnih predmetov s področji umetnosti. Umetniški dosežki študentov se
najpogosteje kažejo v avtorsko zasnovanih likovnih razstavah, lutkovnih in glasbenih predstavah ter v
izvedbah recitalov in pravljičnih uric. V okviru ustaljenih umetniških dejavnosti se posodabljajo vsebine
in pristopi ter povečuje kakovost izvedb. O kakovosti umetniškega delovanja študentov pod
mentorstvom visokošolskih učiteljev pričajo prejeta priznanja in nagrade. Večina umetniških dogodkov
je zasnovana na povezovanju različnih umetnosti kot na primer: likovne in glasbene (otvoritve
razstav); dramske, likovne in glasbene (lutkovne predstave); književnosti in likovne umetnosti (recitali).
Pri tem imajo pomembno vlogo učitelji mentorji. Razveseljivo je dejstvo, da so koncerti, prireditve in
razstave namenjeni širši javnosti. Največ tovrstnih dogodkov je bilo izvedenih v okviru Tedna UP in
Tedna UP PEF ter v okviru javnih prireditev kot je na primer Primorska poje in Veseli december. V
okviru prireditev Veseli december študentje že tradicionalno izvajajo glasbene pravljice, s katerimi
gostujejo v več kot tridesetih vrtcih in osnovnih šolah. Z gotovostjo lahko trdimo, da je UP PEF
prepoznana tudi na kulturnem področju.
V letu 2011 so bili realizirani vsi načrtovani cilji na umetniškem področju. Preseženi pa so bili cilji pri
vključevanju študentov v Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, organizaciji razstave
visokošolskih učiteljev ter na področju izvajanja govornih nastopov, pri čemer še posebej izstopa
recital poezije sodobne slovenske pesnice. Ugotavlja se, da so presežki ciljev posledica tako
kakovostnega dela visokošolskih učiteljev in študentov kot tudi nekaterih objektivnih dejavnikov, kot je
na primer večji vpis študentov na fakulteto in posledično večji interes za umetniške dejavnosti. Novost
v letu 2011 je umetniško delovanje učiteljev v okviru javnih prireditev in kulturnih dogodkov, ki se je
pričelo s fotografsko razstavo visokošolske učiteljice na temo življenja in izobraževanja otrok v daljnih
deželah. Tudi v prihodnje se želi fakulteta na tak način vključevati v kulturno dogajanje na različnih
umetniških področjih. Težave pri razvoju področja so objektivne narave v smislu prostorske stiske
fakultete in neprimernosti prostorov za koncertne dejavnosti in druge kulturne prireditve. Srednjeročna
rešitev teh težav je v izgradnji novih prostorov za UP PEF, ki bodo nudili ustrezno infrastrukturo za
organizacijo in izvedbo umetniških dogodkov in kulturnih prireditev.
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5.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH
5.4.1 Programi mobilnosti
Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izboljšati organizacijo in
kakovost dela na področju
mednarodnih izmenjav
(študentov in učiteljev)

Izboljšati organizacijo in
kakovost dela na področju
mednarodnih izmenjav
(študentov in učiteljev)

Študijski program 2. stopnje
v angleškem jeziku

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Institucionalni koordinator
Erasmus mobilnosti na
rektoratu UP in koordinatorji
na članicah

Vzpostavljeno skupno
upravljanje mednarodne
mobilnosti na ravni UP
(CMS UP)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pripravljen predlog
Pravilnika o Erasmus
mobilnosti, ki vključuje
centralizacijo mednarodne
mobilnosti na UP; sistem
centralizacije še ni bil
vzpostavljen.

UP FAMNIT
Študentski informacijski
sistem za študente in učitelje
dostopen le v slovenskem
jeziku (navodila, meniji ipd.)

Študentski informacijski
sistem za študente in učitelje
dostopen tudi v angleški
različici (navodila, meniji
ipd.)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pričeti so postopki,
realizacija v letu 2012.

UP FM
Študijski program 2. stopnje
v angleškem jeziku (2010): 0

Študijski program 2. stopnje
v angleškem jeziku (2011): 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Sprememba prioritet
fakultete.

Študijski program za
pridobitev dvojne diplome

UP FM
Število študijskih programov
fakultete za pridobitev
dvojne diplome: 0

Število študijskih programov
fakultete za pridobitev
dvojne diplome: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Priprava zahteva več časa
od predvidenega.

Zagotoviti kakovost izvajanja
obstoječih študijskih
programov z izvajanjem
predmetov v tujem jeziku

Povečati mobilnost kadra in
študentov

UP FVZ
Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena
nega: v letu 2010 sta dve tuji
predavateljici izvedli (svoja)
predmeta v angleškem
jeziku

Zagotoviti kakovost izvajanja
podiplomskega študijskega
programa Zdravstvena nega
z izvedbo dveh (2)
predmetov v angleškem
jeziku

Realizirano

UP FAMNIT
Mednarodna mobilnost
poteka le preko programa
Erasmus

Odhod študentov v tujino v
okviru drugih programov
mobilnosti (CEEPUS,
Erasmus Mundus)

Nerealizirano
Obrazložitev:
Fakulteta se ni vključila v
ostale programe mobilnosti,
razlog je tudi v pomanjkanju
kadra in finančnih virov.

UP FTŠ Turistica
Izmenjave v okviru
programa Nacionalne
mobilnosti: 0

Izmenjave v okviru
programa Nacionalne
mobilnosti: 2

Delno realizirano
Obrazložitev:
1 notranja meduniverzitetna
mobilnost – problem
primerljivosti programov .
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Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Elektronizacija,
informatizacija dela na
področju mednarodne
mobilnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT, ČLANICE UP
Ni vzpostavljena
informacijska podpora za
spremljanje mednarodne
mobilnosti

Vzpostavitev informacijske
podpore za spremljanje
mednarodne mobilnosti v
okviru skupnega upravljanja
mednarodne mobilnosti na
ravni UP (CMS UP)

UP REKTORAT Nerealizirano
Obrazložitev:
Pomanjkanje finančnih
sredstev.
UP FTŠ Turistica –
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nenakup ponujenega
informacijskega sistema,
razvijali ga bomo sami.
UP FAMNIT - Delno
realizirano
Obrazložitev:
Pričeti so postopki,
realizacija v letu 2012.

Zagotoviti podporno službo
in infrastrukturo za
uresničevanje ciljev in nalog
na področju mednarodnega
sodelovanja

UP FAMNIT
Fakulteta nima strokovne
službe za področje
mednarodnega sodelovanja
in mobilnosti

Vzpostavitev ustrezne
službe za področje
mednarodnega sodelovanja
in zaposlitev strokovnega
sodelavca za področje
mednarodnega sodelovanja
in mobilnosti

Nerealizirano
Obrazložitev:
Pomanjkanje finančnih
sredstev za nove zaposlitve.

UP FTŠ Turistica
Sestanki za zagotavljanje
ustreznega kadra in
infrastrukture

V letu 2011 zagotoviti
ustrezen kader in
infrastrukturo

Delno realizirano
Obrazložitev:
Omejitev zaposlovanja
strokovnih delavcev.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati mednarodno
mobilnost kadra in študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v letu 2010

Izveden interni razpis ter
prijava na nacionalni razpis
programa VŽU Erasmus za
študijske izmenjave in
praktično usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in nepedagoškega
kadra v 2011

Realizirano

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2010/11 na
razpis EC

Prijavljen projekt za dotacije
za študijsko leto 2011/12 na
razpis EC

Realizirano

Sodelovanje 4 članic UP v
programu CEEPUS v letu
2010

Povečati število članic UP, ki
sodelujejo v programu
CEEPUS v letu 2011

Delno realizirano
Obrazložitev:
Upošteva se realizacija
2010/2011, saj se podatki za
tovrstno obliko
mednarodnega sodelovanja
vodijo na študijsko leto.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
V programu CEEPUS so še
vedno sodelovale 4 članice
UP, toda naraslo je število
študentov, ki se je udeležilo
izmenjave v okviru programa
CEEPUS, in sicer z 10 v št.
letu 2009/2010 na 20 v št.
letu 2010/2011.

Neenaki namestitveni pogoji
za tuje študente na
slovenskih univerzah

Enaki namestitveni pogoji za
vse tuje študente na
slovenskih univerzah

Nerealizirano
Obrazložitev:
Problematiko, na katero UP
vseskozi opozarja, je
potrebno rešiti na nacionalni
ravni.

Zagotovitev 175 potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje za študijsko leto
2010/2011

Zagotovitev potrebnih ležišč
skladno s povečanjem
incoming študentov in
profesorjev za 20% v
študijskem letu 2011/2012

Nerealizirano

Zanemarljiv pretok
študentov med UP in
univerzami iz Srbije

Več izmenjav študentov med
UP in univerzami iz Srbije

Nerealizirano

Obrazložitev:
UP nima zadostnih
namestitvenih kapacitet za
slovenske in tuje študente,
rešitev je predvidena v
okviru novih kampusov.

Obrazložitev:
Srbija še ni vključena v
programe VŽU/Erasmus.
UP nima vzpostavljenega
štipendijskega sklada za
namen financiranja tujih
študentov, ki bi se želeli
udeležiti izmenjave na UP.

UP FHŠ
EILC tečaji: 2 (45
udeležencev)

EILC tečaji: 2 (45
udeležencev)

Delno realizirano
Obrazložitev:
41 udeležencev

37 tujih študentovudeležencev poletne šole
META humanistika v
organizaciji UP FHŠ

37 udeležencev
mednarodne poletne šole
(incoming v letu 2011)

Delno realizirano

5 študentov UP FHŠ
Erasmus IP poletna šola v
Grčiji v letu 2011

Mednarodna poletna šola je
bila izvedena, vendar je bilo
število udeležencev manjše
od načrtovanega, in sicer
27.

Obrazložitev:

UP FM
Število dogodkov fakultete
za povečanje mobilnosti v
letu 2010: 1 (organizacija
mednarodnega tedna)

Število dogodkov fakultete
za povečanje mobilnosti: 1

Realizirano

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ
Število študentov UP, ki
opravljajo del študija v tujini
(kratkoročna mobilnost) v
letu 2010: 90

Število študentov UP, ki
opravljajo del študija v tujini
(kratkoročna mobilnost) v
letu 2011: 96

(UP FHŠ: 23, UP FM: 25,
UP FAMNIT: 1 , UP PEF: 9,
UP FTŠ Turistica: 30, UP
VSŽI: 2)

(UP FHŠ: 27, UP FM: 19,
UP FAMNIT: 5, UP PEF: 9,
UP FTŠ Turistica: 26, UP
FVZ: 10)

UP FHŠ – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 31
študentov je opravilo del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji.
UP FM – Nerealizirano
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
18 outgoing študentov;
poglavitni razlog je slabo
finančno stanje študentov, ki
si izmenjav ne morejo
privoščiti.
UP FAMNIT – Delno
realizirano
Obrazložitev:
V tujino je odšel le 1
študent.
UP PEF – Nerealizirano
Obrazložitev:
Le 6 outgoing študentov.
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 33 outgoing
študentov.
UP FVZ – Nerealizirano
Obrazložitev:
9 outgoing študentov.

Število izmenjav zaposlenih,
ki sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini v letu 2010:
34

Število izmenjav zaposlenih,
ki sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini v letu 2011:
43

UP FHŠ – Delno realizirano

(UP FHŠ: 10, UP FM: 12,
UP FAMNIT: 0, UP PEF: 6,
UP FTŠ Turistica: 4, UP
VSŽI: 2)

(UP FHŠ: 12, UP FM: 9, UP
FAMNIT: 2, UP PEF: 6, UP
FTŠ Turistica: 7, UP FVZ: 7)

UP FM – Realizirano

Obrazložitev:
Manjše število: 7.

Obrazložitev:
Cilj je presežen: 13 outgoing
profesorjev.
UP FAMNIT – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: v okviru
programa VŽU-Erasmus 2
outgoing profesorja, poleg
tega še 9 outgoing
profesorjev.
UP PEF – Nerealizirano
Obrazložitev:
Manjše število: 4.
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 8 outgoing
profesorjev.
UP FVZ – Nerealizirano
Obrazložitev:
4 outgoing profesorji.

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev v letu 2010, ki

Število izmenjav
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev v letu 2011, ki

UP FHŠ – Realizirano
Obrazložitev:

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ne sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini: 18

ne sodelujejo v pedagoškem
procesu v tujini: 19

(UP FHŠ: 3, UP FM: 14, UP
FAMNIT: 0, UP PEF: 0, UP
FTŠ Turistica:1)

(UP FHŠ: 1, UP FM: 12, UP
FAMNIT: 2, UP PEF: 1, UP
FTŠ Turistica: 2, UP FVZ: 1)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Cilj je presežen: v tujino so
odšli 4 strokovni sodelavci.
UP FM – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 21 izmenjav
oz. udeležb na
usposabljanjih in delovnih
obiskih v okviru
raziskovalnih projektov.
UP FAMNIT - Nerealizirano
Obrazložitev:
Na razpis se ni prijavil noben
strokovni delavec UP
FAMNIT.
UP PEF - Realizirano
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 3
udeleženci.
UP FVZ - Realizirano

Število tujih študentov, ki
opravijo del študija na UP:
122

Število tujih študentov, ki
bodo opravili del študija na
UP: 132

UP FHŠ – Realizirano

(UP FHŠ: 28, UP FM: 60,
UP FAMNIT: 3, UP PEF: 8,
UP FTŠ Turistica: 21, UP
VSŽI: 2)

(UP FHŠ: 23, UP FM: 65,
UP FAMNIT: 5, UP PEF: 8,
UP FTŠ Turistica: 29, UP
FVZ: 2)

Cilj je presežen – 26 tujih
študentov.

Obrazložitev:

UP FM – Realizirano
Obrazložitev:
72 incoming študentov.
UP FAMNIT – Realizirano
UP PEF – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 9 incoming
študentov.
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 41 incoming
študentov.
UP FVZ - Realizirano

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na UP v letu 2010:
57

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu na UP v letu 2011:
66

(UP FHŠ: 14, UP FM: 16,
UP FAMNIT: 9, UP PEF: 7,
UP FTŠ Turistica: 7, UP
VSŽI: 4)

(UP FHŠ: 20, UP FM: 16,
UP FAMNIT: 12, UP PEF: 7,
UP FTŠ Turistica: 7, UP
FVZ: 4)

UP FHŠ – Delno realizirano
Obrazložitev:
17 incoming profesorjev.
UP FM – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 18 incoming
učiteljev.
UP FAMNIT - Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 16 incoming
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
profesorjev.
UP PEF – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 9 incoming
profesorjev.
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 9 incoming
profesorjev.
UP FVZ – Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 5 incoming
profesorjev.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev v letu 2010, ki
ne sodelujejo v pedagoškem
procesu in pridejo na UP: 24

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev v letu 2011, ki
ne sodelujejo v pedagoškem
procesu in pridejo na UP: 23

UP FHŠ – Delno realizirano

(UP FHŠ: 3 UP FM: 20, UP
FAMNIT: 0, UP PEF: 0, UP
FTŠ Turistica: 1)

(UP FHŠ: 3, UP FM: 15, UP
FAMNIT: 2, UP PEF: 0, UP
FTŠ Turistica: 1, UP FVZ: 2)

UP FM – Realizirano

Obrazložitev:
2 gostujoča strokovna
sodelavca.

Obrazložitev:
Cilj je presežen: 17
incomingov.
UP FAMNIT - Nerealizirano
Obrazložitev:
Večji interes tistih
incomingov, ki sodelujejo v
pedagoškem procesu.
UP PEF – Realizirano (ni
bilo načrtovano)
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 2
udeleženca.
UP FVZ – Nerealizirano
Obrazložitev:
Ni bilo interesa s strani
partnerskih institucij.

Povečati mednarodno
mobilnost kadra in študentov
v okviru programa VŽUErasmus

UP REKTORAT
Število incoming študentov,
2009/2010:101

Povečanje mobilnosti
študentov za 20%
Povečanje mobilnosti
profesorjev za 20%

Število outgoing študentov,
2009/2010: 47

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
20%

Realizirano
Obrazložitev:
128 incoming študentov v št.
letu 2010/2011.
Realizirano
Obrazložitev:
64 outgoing študentov v št.
letu 2010/2011.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Število outgoing profesorjev,
2009/2010: 28

129

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
30 outgoing profesorjev v št.
letu 2010/2011; število
mobilnih profesorjev se je
povišalo, vendar le za 8%;
razlog je tudi pomanjkanje
finančnih sredstev.

Število incoming profesorjev,
2009/2010: 33

Realizirano
Obrazložitev:
47 incoming profesorjev.

Število incoming
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, 2009/2010: 16

Nerealizirano
Obrazložitev:
8 incoming strokovnih
sodelavcev v št. letu
2010/2011; razlog je tudi, da
imajo partnerske univerze za
tovrstno obliko mobilnosti
manj finančnih sredstev.

Število outgoing
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, 2009/2010: 5

Realizirano
Obrazložitev:
10 outgoing strokovnih
sodelavcev.

Razširitev mreže partnerjev
v tujini

UP REKTORAT
V letu 2010 je veljavnih 214
ERASMUS bilateralnih
sporazumov, v katere so
vključene članice UP

Povečanje števila
bilateralnih sporazumov za
10%

Realizirano
Ciljna vrednost je
presežena, saj je bilo v letu
2011 sklenjenih 61
ERASMUS bilateralnih
sporazumov, kar je
povečanje za cca. 30%.

UP FM
Število mednarodnih
združenjih, v katera je UP
FM včlanjena: 1

Število mednarodnih
združenjih, v katera je UP
FM včlanjena: 3

Realizirano

Število mednarodnih
akreditacij: 0

Število mednarodnih
akreditacij: 1

Realizirano
Obrazložitev:
Postopek za pridobitev
akreditacije je v teku.

Število novih partnerjev za
opravljanje praks v tujini
(2010): 1

Število novih partnerjev za
opravljanje praks v tujini
(2011): 2

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP FM bo v prihodnjih letih
delala na vzpostavitvi
mreže partnerjev v tujini, kjer
bi študenti lahko opravljali
strokovno prakso.

UP FVZ
Vključenost v mednarodne
mreže: Florence Network,
DIETS in ASPHER ter v
mrežo v okviru projekta HAE
IP v letu 2010

Navezati tri (3) nove stike
(oz. skleniti tri sporazume) s
sorodnimi institucijami preko
mrež Florence Network,
DIETS in ASPHER ter v
okviru projekta HAE IP 2011

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: podpisanih
je bilo 5 novih sporazumov,
od tega 4 VŽU/ERASMUS
za področje EU in Norveške
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
ter 1 krovni sporazum.

V letu 2010 je UP VŠZI
podpisala štiri (4) nove
sporazume o medsebojnem
sodelovanju – 2 z
visokošolskimi institucijami s
področja držav bivše
Jugoslavije (KC3 2010: 4)

Navezati nove stike s
partnerskimi institucijami iz
držav s področja nekdanje
Jugoslavije (KC 3 2010: 4)

Realizirano

Izboljšati kakovost storitev in
administracije mednarodne
mobilnosti; v letu 2010 je
bila s tem namenom
izvedena ena mobilnost
nepedagoškega kadra (KC1
2010: 1)

Izboljšati kakovost storitev in
administracije mednarodne
mobilnosti (KC1 2010: 0)
preko vključitve enega (1)
nepedagoškega delavca v
program izmenjav Erasmus

Nerealizirano

Obrazložitev:
Podpisan je bil 1 krovni
sporazum z institucijo s
področja bivše Jugoslavije.

Obrazložitev:
Načrtovana mobilnost
nepedagoškega osebja z
namenom usposabljanja ni
bila izpeljana, saj se zaradi
omejenega števila
razpoložljivih mobilnosti za
celotno UP na razpis nihče
ni prijavil.

UP IAM
Bilateralni projekti in
promocije znanosti
zaključene v letu 2010: 11
Izvajanje obstoječih
evropskih projektov: 7

Bilateralni projekti in
promocije znanosti: 15
Izvajanje obstoječih
evropskih projektov: 11

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je presežen: 21 bilateral
in promocij znanosti, 3
pridobljeni bilateralni projekti
za leto 2012.
Realizirano
Obrazložitev:
Uspešno se izvajajo
obstoječi projekti in na novo
pridobljen projekt, 6
projektov pa je bilo
prijavljenih in so še v fazi
ocenjevanja.

Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

UP REKTORAT
Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Pomanjkanje finančnih
sredstev.

V letu 2010 ni bilo
vzpostavljenih mednarodnih
študijskih programov.

V letu 2011 oblikovati in
akreditirati 2 mednarodna
študijska programa.

Delno realizirano
Obrazložitev:
Oblikovana sta 2
mednarodna študijska
programa, ki še nista
akreditirana (1 je že
uspešno prestal notranjo
akreditacijo).

Izvajalo se je 12 programov
mobilnosti (CEEPUS,
ERASMUS, Norveški
finančni mehanizem in 9
izmenjav v okviru bilateralnih
sporazumov)

Povečanje programov
mobilnosti za 10%

Neusklajena mednarodna

Okrepljena in usklajena

Nerealizirano
Obrazložitev:
Cilj ni bil pravilno zastavljen,
saj posamezen bilateralen
sporazum ni samostojen
program mobilnosti. Na UP
spremljamo statistiko
udeležencev mobilnosti, kar
je ustrezen kazalnik.
Realizirano
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

mednarodna ponudba UP in
članic UP
UP FTŠ TURISTICA

Vzpostavljanje stikov v letu
2010

Promocija fakultete in
študijskih programov

Vzpostaviti delovanje
mednarodnega centra UP

Promovirati UP VŠZI z
namenom povečanja
mobilnosti

Sodelovanje na
konferencah, seminarjih,
sejmih, projektih alpskojadranskega področja: ni
plana udeležbe in tega
številčno ne moremo
opredeliti

Realizirano

UP FAMNIT
Promocijski material v
angleškem jeziku

Pripravljen in distribuiran
promocijski material v
angleškem jeziku

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Pobude s strani članic o
mednarodnem centru UP

Koordinacijski sestanek na
temo vzpostavitve
mednarodnega centra UP

Realizirano

UP FVZ
Promovirati UP VŠZI z
namenom povečanja
mobilnosti študentov,
pedagoškega in
nepedagoškega osebja; v
letu 2010 so na spletni
strani šole v ta namen
posodobili besedilo v
angleškem jeziku, ki je sedaj
bistveno bolj informativna
tudi za tujce.

Izvedba aktivnosti potrebnih
za promocijo UP VŠZI na
način, da ta prispeva k večji
mobilnosti študentov,
pedagoškega in
nepedagoškega osebja

Realizirano
Obrazložitev:
S strani UP je bilo
pridobljeno večje število
vodnikov za incoming
Erasmus študente. Tako v
Izoli kot Novi Gorici je bilo
izvedenih več informativnih
sestankov o možnostih za
mednarodno mobilnost
študentov, pedagoškega in
nepedagoškega kadra, ipd.

Komentar:
UP FHŠ
V okviru programa mednarodne izmenjave je v letu 2010/2011 30 študentov UP FHŠ opravilo del
študijskih obveznosti (študij, praksa) v tujini in 28 tujih študentov na UP FHŠ.
V okviru projekta EU-Kanada »Varovanje manjšinskih pravic v različnih državah, študij učinkovitih
prijemov kriznega managementa« sta 2 študenta UP FHŠ v okviru doktorskega študija opravila del
študijskih obveznosti na Univerzi Manitoba v Kanadi. Projekt se je zaključil v letu 2011.
V okviru programa EILC je na UP FHŠ v letu 2011 gostovalo 41 študentov (2 izvedbena termina).
V okviru mednarodne izmenjave je v letu 2010/2011 odšlo na izmenjavo 7 visokošolskih učiteljev UP
FHŠ in 4 strokovne sodelavke (skupaj 11 udeležencev), na UP FHŠ pa je v okviru izmenjave
gostovalo 17 visokošolskih učiteljev in 2 strokovna sodelavca (skupaj 19 oseb).
Na poletni šoli v okviru IP Erasmus je bila v letu 2011 izvedena mednarodna poletna šola META
humanistika 2011, v okviru katere je na UP FHŠ prišlo 27 tujih študentov.
V letu 2011 se je partnerske Mednarodne poletne šole v Grčji (University of Western Macedonia)
»Natural Language Processing Techniques, Aplications and CHallenges«, udeležila 1 študentka UP
FHŠ ter 2 predavateljici UP FHŠ.
UP FTŠ Turistica
V okviru programov mobilnosti UP FTŠ Turistica sodeluje v programih Erasmus, CEEPUS in Leonardo
da Vinci. V programu Erasmus študentskih mobilnosti je bilo v študijskem letu 2010/11 realiziranih 50
izmenjav študentov (študij in praksa), v okviru pedagoške in nepedagoške ter mobilnosti zaposlenih je
bilo realiziranih 9 izmenjav v okviru programa Erasmus.
Program Norveškega finančnega mehanizma (NFM) je za prijave zaprt. V okviru Erasmus IP
programa (poletna šola ESCH 2011) je sodelovalo 30 študentov in 7 profesorjev.
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UP FTŠ se je v letu 2011 prijavila tudi na razpis Leonardo da Vinci (mobilnost in inovacije), kjer je v
prvih mesecih na usposabljanje v tujino poslala 2 osebi, še 10 oseb pa je v procesu izbora. V 2 letih
projekta mora fakulteta na usposabljanje v tujino poslati 50 oseb.
UP IAM
UP IAM je v letu 2011 izvajal 3 projekte 7. okvirnega programa EU, 1 projekt DG Sanco Evropske
unije, 2 projekta iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 ter 1 projekt na
področju izboljšanja delovnega okolja, ki ga financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
preko Evropskih strukturnih skladov.
V letu 2011 se je UP IAM prijavil še na 6 projektov evropskega sodelovanja, ki so trenutno v
ocenjevanju.
UP IAM je raziskovalna članica, zato v tabeli »Kazalniki mednarodna« nismo prikazovali rezultatov, saj
lahko navedemo samo »Število tujih državljanov, redno zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih
učiteljev, visokošolskih sodelavcev ali raziskovalcev - v % delovnega časa (FTE).« Na UP IAM je
matično zaposlenih 7 tujih raziskovalcev ali 6,3 FTE in 2 nematično zaposlena tuja raziskovalca, to je
0,4 FTE.
Opomba: Kazalniki mednarodne mobilnosti so predstavljeni v podpoglavju 9.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v
evropskih projektih na področju izobraževanja poglavja 9. Univerza v številkah
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5.4.2 Evropski in drugi mednarodni projekti
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati število prijavljenih
projektov članice na
mednarodne znanstvenoraziskovalne razpise

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM
Število mednarodnih
projektov v okviru EU v letu
2010: 39

Število mednarodnih
projektov v okviru EU v letu
2011: 85

UP FHŠ – Realizirano

(UP FHŠ: 9, UP FM: 8, UP
FTŠ Turistica: 1, UP
FAMNIT: 0, UP FTŠ
Turistica: 1, UP VSŽI: 2, UP
ZRS: 14, UP PINT: 4)

(UP FHŠ: 11, UP FM: 10,
UP FAMNIT: 1, UP PEF: 1,
UP FTŠ Turistica: 1, UP
FVZ: 3, UP ZRS: 51, UP
IAM: 7)

UP FHŠ je izvajala 11
mednarodnih projektov.

Obrazložitev:

UP FM - Realizirano
UP FAMNIT - Nerealizirano
Obrazložitev:
UP FAMNIT se ni prijavila
na noben mednarodni razpis
oziroma se je prijavila v
sodelovanju z UP IAM in se
rezultati vodijo pod UP IAM.
UP PEF – Realizirano
Obrazložitev:
UP PEF je pridobila 4
mednarodne projekte.
UP FTŠ Turistica –
Realizirano
Obrazložitev:
Izvajala sta se 2
mednarodna projekta.
UP FVZ – Realizirano
UP ZRS – Delno realizirano
Obrazložitev:
UP ZRS je izvajal 22
projektov in oddal prijave 43
mednarodnih projektov.
UP IAM – Delno realizirano
Obrazložitev:
5 projektov je teklo, 3 pa so
bili prijavljeni v okviru novih
razpisov in rezultati še niso
objavljeni.

Število prijav na
mednarodne razpise (7. OP,
LLL, drugi v letu 2010): 64

Število prijav na
mednarodne razpise v letu
2011: 44

(UP FHŠ: 4, UP FM: 4, UP
PEF: 1, UP FTŠ Turistica: 4,
UP VSŽI: 2, UP ZRS: 42,
UP PINT: 4).

(UP FHŠ: 6, UP FM: 4, UP
FAMNIT: 2, UP PEF: 3, UP
FTŠ Turistica: 2, UP ZRS:
12, UP PINT: 15)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2010: 6

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2011: 9

(UP FHŠ: 1, UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, FTŠ Turistica: 0,
UP ZRS: 0, UP PINT: 3)

(UP FM: 2, UP FAMNIT:
1,UP FTŠ Turistica:1, UP
ZRS: 1, UP PINT: 4)

Pojasnilo:
Podatki niso preverljivi, ker
združujejo tudi podatke, ki
so že zajeti v zgornji
kategoriji. Zato se upošteva
le kazalnike oz. podatke
glede mednarodnih
projektov v okviru EU
(zgoraj).
Nerealizirano:
Obrazložitev:
Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v letu
2011: 5
(UP FM: 2, UP FAMNIT: 0,
UP FTŠ Turistica:0, UP
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
ZRS: 0, UP IAM: 3)

Večja prepoznavnost
raziskovalnih dosežkov UP

UP FHŠ
Prijave za mednarodne
raziskovalne štipendije v letu
2010: 1 odobrena prijava

Izvedba raziskovalnega
bivanja za odobreno
štipendijo,1 nova prijava

Realizirano

UP FHŠ, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP FVZ, UP ZRS, UP IAM

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

Sodelovanje z drugimi
raziskovalnimi skupinami v
tujini

Število znanstvenih
sestankov, konferenc v letu
2010, ki jih organizira
univerza: 19

Število znanstvenih
sestankov, konferenc v letu
2011, ki jih organizira
univerza: 27

(UP FHŠ: 3, UP FM: 3, UP
FAMNIT: 4 ,UP PEF: 2, UP
FTŠ Turistica: 6 , UP ZRS:
6, UP PINT: 3)

(UP FHŠ: 3, UP FM: 3, UP
FAMNIT: 4, UP PEF2, UP
FTŠ Turistica: 2, UP VSŽI:
2, UP ZRS: 7, UP IAM: 4)

Nerealizirano
Obrazložitev:
Realizirano je bilo 23
konferenc: UP FHŠ: 3, UP
FM: 3, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 1, UP FTŠ Turistica: 2,
UP VSŽI: 2, UP ZRS: 6, UP
IAM: 3.

UP FHŠ
Sodelovanje z UP ZRS in
ostalimi članicami UP pri
postavljanju meril in
strateških ciljev

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanje z UP ZRS in
ostalimi članicami UP pri
doseganju strateških ciljev

Realizirano

UP ZRS
UP ZRS uspešno sodeluje s
številnimi mednarodnimi
raziskovalnimi ustanovami

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi ustanovami in
vzpostavljeni stiki z novimi

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 so raziskovalci
UP ZRS nadaljevali z
uspešnim sodelovanjem z
tujimi raziskovalnimi
ustanovami.
Nove stike so raziskovalci
vzpostavljali predvsem v
okviru mednarodnih
konferenc, bilateral,
gostovanj v tujini ter skupnih
kandidatur na mednarodnih
in ARRS projektih.

Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore
naravnega in kulturnega
stika

Mednarodni znanstvenostrokovni centri kot
organizacijske enote UP
in/ali članic UP niso
vzpostavljeni

Vzpostavljena 2
mednarodna znanstvenostrokovna centra kot
organizacijski enoti UP in/ali
članic UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 se je v okviru
mednarodnega projekta
Shared Culture izoblikovala
nova organizacijska enota
UP ZRS - Center za
beneško zgodovino in
kulturno dediščino, v
katerega delovanju so
udeleženi vsi partnerji na
projektu.

Komentar:
UP FHŠ
V letu 2011 se je na UP FHŠ izvajalo 11 mednarodnih projektov, od tega 7 projektov programa LLP, 2
projekta programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013,1 projekt Operativnega
programa IPA Slovenija Hrvaška 2007-2013 in 1 projekt EU Canada Programme for cooperation in
higher education, training and youth. UP FHŠ jev letu 2011 prijavila 6 EU projektov.
UP FM
V letu 2011 se je na UP FM izvajalo 8 mednarodnih projektov, od tega 4 projekti LLP, 2 projekta 7.
Okvirnega programa, 1 projekt Programa Srednja Evropa in 1 projekt v okviru programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013.
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UP PEF
Na UP PEF so se v letu 2011 izvajali 4 mednarodni projekti, od tega 3 projekti LLP, 1 projekt
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 in 1 projekt v okviru strukturnih skladov
ES (ESS).
UP FTŠ Turistica
V letu 2011 so izvajali 2 mednarodna projekta, 1 projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija Italija 2007-2013 in 1 projekt v okviru programa LLP.
UP FVZ
Na UP FVZ so v letu 2011 izvajali 2 mednarodna projekta, in sicer 1 projekt v okviru programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 in 1 projekt v okviru MNT ERA.NET.
UP ZRS
V letu 2011 se je na UP ZRS izvajalo 22 projektov, od tega 8 projektov v okviru programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, 4 projekti Operativnega programa IPA Slovenija Hrvaška
2007-2013, 1 projekt v okviru programa IPA Jadranska pobuda 2007-2013, 2 projekta v okviru
Entrepreneurship and Innovation Programme, 2 projekta v okviru Erasmus for Young Entrepreneurs,
1 projekt LLP, 1 projekt Austrian Science and Research Liaison Office (ASO Ljubljana), 1 projekt
Evropske Komisije, 1 projekt v okviru programa transnacionalnega sodelovanja JV Evropa 2007-2013
in 1 projekt ESS.
UP IAM
UP IAM je v letu 2011 izvajal 7 projektov od tega 3 projekte 7. Okvirnega programa in 2 projekt
Svropskih strukturnih skladov in 1 projekt v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija
2007-2013 in 1 projekt EU Public Health Agency.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati objavljanje v
priznanih mednarodnih
revijah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Objave kakovostnih
znanstvenih člankov v tujih
revijah (1,79 objav
znanstvenih del na
raziskovalca v letu 2010)

Povečati objave
kakovostnih znanstvenih
člankov v tujih revijah (1,85
objav znanstvenih del na
raziskovalca)

Realizirano

UP FM
Število objav v SCI (2010,
14)

Povečati število objav za
10%

Realizirano
Obrazložitev:
18 člankov.

UP PEF
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15- 2010: 25

Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS KUP_15 2011: 30

Realizirano

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI-2010: 6
in AHCI – 2010: 2

Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2011: 8 in
AHCI 2011: 3

Delno realizirano

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca –

V letu 2011 je načrtovano
povečanje povprečnega

Delno realizirano

Obrazložitev:
Število točk po metodologiji
SICRIS na registriranega
raziskovalca: 41.

Obrazložitev:
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI 2011: 4
in AHCI 2011: 1.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
2000-2010: 2,39

Ciljna vrednost v letu 2011
števila citatov na
registriranega raziskovalca
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
2,01.

UP FTŠ Turistica
Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva v letu
2010: 10

Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v revije
s faktorjem vpliva v letu
2011: 12

Realizirano

UP FVZ
Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI: vrednost v
letu 2010 znaša 129

Uspešnost po metodologiji
ARWU (Academic Ranking
of World Universities), ki
vključuje še: število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
v revijah, ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI bo znašala
130

Realizirano
Obrazložitev:
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI,
znaša za 5-letno obdobje
(2006 – 2011: 134).
Število objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI
je v letu 2011 znašalo 18.

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS
aktivno objavljajo v številnih
priznanih mednarodnih
revijah

Povečanje števila objav
raziskovalcev v priznanih
mednarodnih revijah v letu
2011

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 so raziskovalci
UP ZRS v revijah,
indeksiranih v bazah SCIE,
SSCI in A&HCI, objavili 58
izvirnih znanstvenih člankov.

UP IAM
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS =41,13 točk

Povečanje števila točk za
3%

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI in AHCI =
43 objav

Povečanje števila objav za
3%

Povprečno število citatov na
registriranega raziskovalca
(zadnjih 10 let) =71,4

Povečanje števila citatov na
registriranega raziskovalca
za 3%

Nerealizirano
Obrazložitev:
Do povečanja ni prišlo
zaradi spremenjenega
razmerja, novo zaposleni so
bili raziskovalci, ki še nimajo
večjega števila točk.
Delno realizirano
Obrazložitev:
16,33% porast.

Nerealizirano
Obrazložitev:
Do povečanja ni prišlo
zaradi spremenjenega
razmerja, novo zaposleni so
bili raziskovalci, ki še nimajo
večjega števila točk.

Sodelovanje z mladimi
slovenskimi doktorji

UP FM
Število raziskovalcev, ki so

Ohraniti stanje iz leta 2010

Nerealizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
znanosti, ki se po študiju v
tujini vračajo v Slovenijo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
študirali v tujini in so
zaposleni na UP FM v letu
2010: 1

Ciljna vrednost v letu 2011

137

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Vsebina projektov ni
zahtevala dodatnega kadra
iz tujine.

UP ZRS
V letu 2010 je bila zaposlena
1 raziskovalka, financirana iz
sredstev Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in
štipendije

Pridobitev novih sredstev za
izmenjave v okviru razpisa
Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije.

Nerealizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 ni bila izvedena
prijava na razpis Javnega
sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije. Prijava se
načrtuje za 2012.

UP IAM
V letu 2010 je UP IAM
sodeloval s 4 doktorji
znanosti

Povečati število za 3%

Delno realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 ni bilo novih
zaposlitev.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Zagotoviti infrastrukturne
pogoje za razvoj
mednarodnih dejavnosti UP
in članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Odsotnost CMS UP

Vzpostavljen CMS UP

Realizirano

UP FM
UP FM nima ustreznega
informacijskega sistema za
izvedbo evropskih projektov

Nabava informacijskega
sistema za vodenje
evropskih projektov

Realizirano
Obrazložitev:
Po 1. fazi testiranja
identificirane aplikacije za
vodenje projektov je bilo
ugotovljeno, da le-ta delno
zadovoljuje potrebe UP FM
in je ni mogoče učinkovito
integrirati v obstoječi IS.
Izvedena identifikacija
trenutnih procesov kot
osnova za razvoj lastne
aplikacije.

UP FVZ
Preoblikovanje Pravil
delovanja UP VŠZI je v teku

Preoblikovanje Pravil o
delovanju UP VŠZI ter v
okviru tega vzpostavitev
Komisije za mednarodno
sodelovanje UP VŠZI

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pravila o delovanju UP VŠZI
oz. UP FVZ so
preoblikovana, Komisija za
mednarodno sodelovanje
UP VŠZI bo ustanovljena v
začetku 2012.

UP ZRS
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
V mesecu aprilu pridobitev
dveh strateških projektov v
okviru Programa
čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013
(Sigma 2 in Shared Culture),
v okviru katerih se deloma
financirata investiciji v
Kampus Livade (CMK) in
prenova Palače Baseggio v
Kopru

Ciljna vrednost v letu 2011
Dokončanje gradnje CMK,
dokončanje prenove palače
Baseggio
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Gradnja CMK: kljub
prekinitvi gradbene pogodbe
z glavnim izvajalcem
Gradbeno podjetje Grosuplje
d.d., zaradi nastopa
insolventnosti in kasnejšega
stečaja, se dela na objektu
nadaljujejo s posameznimi
izvajalci, vendar se bo
zaradi navedenega rok za
dokončanje del podaljšal.
Obnova palače Baseggio:
gradbena dela na objektu
palača Baseggio so se
pričela v letu 2010. Ob
začetku izvajanja
obnovitvenih del se je
izkazalo nekaj novih odkritij
(nove stenske poslikave iz
obdobja baroka, možnost
ohranitve lesenih stropov
ipd.), zaradi katerih je Zavod
za varstvo kulturne
dediščine – Restavratorski
center na investitorja
naslovil zahtevo za
spremembo projekta obnove
palače Baseggio, na katero
je investitor pristal. Na
podlagi novih odkritij so bile
pridobljene spremembe
kulturnovarstvenih pogojev s
strani Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Območne
enote Piran, na podlagi
katerih je bila izdelana
dokumentacija PGD in PZI
sprememb ter pridobljena
pravnomočna sprememba
gradbenega dovoljenja. Na
podlagi navedenega bo
investitor z izvajalcem
izvedel postopek s pogajanji
za novo naročena kasnejša
dela. Zaključek prenove se
pričakuje v drugi polovici leta
2012.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Oblikovanje skupnega
študijskega programa z
univerzami iz tujine

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
V letu 2010 podpisana 2
sporazuma o skupnih
študijskih programih

Podpis 2 novih sporazumov
o skupnih študijskih
programih

Delno realizirano
Obrazložitev:
Podpisan sporazum o
skupnem študijskem
programu Latinsko-ameriške
študije (koordinirala POŠ
UP).

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF
Število skupnih študijskih

Število skupnih študijskih

UP FHŠ – Delno realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
programov s tujimi
univerzami:
leto 2010: 1 (UP FHŠ: 1, UP
FM: 0, UP FAMNIT:0, UP
PEF: 0)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

programov s tujimi
univerzami:

Obrazložitev:

leto 2011: 5 (UP FHŠ: 3, UP
FM: 1, UP FAMNIT: 1
(Varstvo narave, 2. st., z
Univerzo v Trstu), UP PEF:
1)

Trije skupni študijski
programi s tujimi univerzami
so v postopku priprave oz.
sprejema na organih UP,
niso pa še akreditirani.
UP FM - Nerealizirano
Obrazložitev:
Priprava zahteva več časa
od predvidenega.
UP FAMNIT – Realizirano
Obrazložitev:
Vsebinska priprava je
potekala v sodelovanju z
Univerzo v Trstu, vendar je
bilo dogovorjeno, da se v
prvi fazi pripravi samostojne
programe, šele kasneje
skupni program.
UP PEF - Nerealizirano
Obrazložitev:
Projekt je prevzela UP FHŠ.

Oblikovanje predlogov za
razrešitev zakonskih ovir k
internacionalizaciji UP

Oblikovanje novih študijskih
programov na podlagi
raziskovalnega del inštitutov.

UP REKTORAT
Ni izoblikovanih predlogov
sprememb za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Delno realizirano
Obrazložitev:
V obliki pripomb na NPVŠ
so bili predlogi posredovani
na MVZT, predvidena
realizacija zakonskih
sprememb v letu 2011 ni bila
izvedena.

UP ZRS
V letih 2009 in 2010 so
raziskovalci UP ZRS Ikarus
oblikovali in pridobili
akreditacijo študijskega
programa Aplikativna
kineziologija I. in II. st. ter
oddali v postopek
akreditacije na NAKVIS
študijski program III. stopnje
in elaborat za ustanovitev
UP FENIKS – Fakultete za
Ergonomske in kineziološke
študije

Začetek izvajanja
študijskega programa
Aplikativna kineziologija III.
st. in potrditev elaborata UP
FENIKS – Fakultete za
Ergonomske in kineziološke
študije.

Realizirano
Obrazložitev:
V študijskem letu 2011/12 je
pričel z izvajanjem program
3. stopnje doktorskega
študija Aplikativne
kineziologije.
Dne 20.10.2011 je bila s
strani NAKVIS-a podeljena
akreditacija visokošolskega
zavoda UP FENIKS za
obdobje 7 let. Nadaljevali se
bodo postopki za sprejem na
vladi in vpis v razvid
visokošolskih zavodov.

Komentar:
UP FHŠ
Izvedba prvega letnika skupnega doktorskega študijskega programa »Upravljanje različnosti /
Diversity management« se v letu 2011 ni realizirala. Postopek je še vedno v fazi akreditacije.
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5.4.3 Drugi mednarodni projekti in aktivnosti
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Uveljaviti se kot referenčna
univerza za prostore
naravnega in kulturnega
stika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sporazumi z univerzami in
inštituti v letu 2010: 37

Novi sporazumi z univerzami
in inštituti

Realizirano

UP se postopoma uveljavlja
kot prepoznavna univerza v
slovenskem in
mednarodnem prostoru

Vse večja prepoznavnost
UP v slovenskem in
mednarodnem prostoru

Realizirano

3 prijavljeni mednarodni
projekti na temo prostorov
naravnega in kulturnega
stika

3 prijavljeni (in 1 odobren)
mednarodni projekti na temo
prostorov naravnega in
kulturnega stika

Delno realizirano
Obrazložitev:
Prijavljeni 3 projekti: Living
Landscape, Serviti, YouCult, ki so še v fazi
evalvacije.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Prijava 2 projektov na
razpise programa
teritorialnega sodelovanja za
območje Alp v letu 2010

Pridobitev in izvajanje 1
projekta

Sodelovanje na
mednarodnih dogodkih, v
letu 2010 še ni bilo
tovrstnega sodelovanja

Sodelovanje na
mednarodnih dogodkih, v
letu 2011: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Prijavljena sta bila 2
projekta, ki pa nista bila
odobrena.

UP FHŠ
Realizirano
Obrazložitev:
Sodelovanje in aktivna
udeležba na Premio
nazionale di letteratura per
ragazzi »Mariele Ventre« v
sodelovanju s Circolo
Culturale “Silvio Spaventa
Filippi” Premio letterario
Basilicata, Univerzo iz
Vidma in Università di
Roma, Potenza, maj 2011.
UP ZRS
Ni vzpostavljenega sistema
sodelovanja

Pridobitev (so)financiranja
uveljavljenih raziskovalcev iz
tujine

Nerealizirano
Obrazložitev:
Prijava ni bila uspešna.

Sodelovati v uredniških
odborih priznanih tujih
znanstvenih revij

UP ZRS
Ni vzpostavljenega sistema
sodelovanja

Sodelovanje članov
inštitutov v uredniških
odborih tujih revij

Realizirano
Obrazložitev:
Člani posameznih inštitutov
UP ZRS sodelujejo v
uredniških odborih številnih
mednarodnih revij (Issues in
Ethnology and Anthropology
(Univerza v Beogradu),
Schopenhauer Gesellschaft,
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Rad vojvođanskih muzeja,
Novi Sad, Srbija, Arhaia,
Beograd, Srbija, SCI reviji
Mammalia).

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izboljšanje postopkov glede
vodenja projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
Inštituti UP ZRS so v letu
2010 aktivno sodelovali z
novo ustanovljeno pisarno
za mednarodne projekte v
okviru UP ZRS, pri pripravi
prijav in administrativnem
delu izvajanja mednarodnih
projektov

Nadaljevanje sodelovanja
raziskovalcev s projektno
pisarno pri pripravi prijav in
izvajanju projektov

Realizirano
Obrazložitev:
Center za upravljanje
projektov je bil vključen v
upravljanje 12tih tekočih
mednarodnih projektov, pri
ostalih je izvajal aktivnosti
strokovne podpore. Aktivno
je sodeloval pri pripravi
projektnih predlogov na
razpise za mednarodne
projekte. CUP je nadgradil in
optimiziral nekatere
postopke pri prijavah in
izvajanju projektov, v
sodelovanju z ostalimi
službami UP ZRS.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Vzpostavitev programa
sodelovanja z IFCN pri
Ambasadi Francije (podpis
dogovora za financiranje
literature)

Nadaljevanje s programom
sodelovanja:

Realizirano

- dogovor o gostujočih
profesorjih,
- obisk prof. Geneviève
Zarate, april 2011;
- izvedba Tedna
frankofonije: 15. – 25. marec
2011

Spodbujati jezikovno
raznolikost v sodelovanju z
veleposlaništvi in MOK

Spodbujati jezikovno
raznolikost v sodelovanju z
veleposlaništvi in MOK:
obisk Valterja Mavriča,
direktorja Urada za
prevajanje EU; organiziranje Evropskega
dneva jezikov: 26.
september 2011;

Realizirano
Obrazložitev:
Obisk Valterja Mavriča,
direktorja Urada za
prevajanje EU.
Organizacija Evropskega
dneva jezikov 26.9.2011.

- animacija mesta Koper,
prireditve namenjene učenju
in poučevanju jezikov na
CJMK
V LPD 2011 te aktivnosti
niso bile predvidene

V LPD 2011 te aktivnosti
niso bile predvidene

Dodatno realizirano:
- Intervju na radiu AGORA
(zamejski radio na
avstrijskem Koroškem). 2
urna oddaja, 10.00-12.00,
intervju posnet 17.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
septembra 2011, Tomaž
Grušovnik;
- Strokovna ekskurzija
študentov ADS v
Makedonijo med 15. -23. 4.
2011, ogledi najdišč in
terensko delo v sodelovanju
z Muzejem Makedonije iz
Skopja;
- Strokovna ekskurzija
študentov ADS v Srbijo, 24.
29. 10. 2011, ogledi najdišč
in terensko delo v
sodelovanju z Inštitutom za
arheologijo iz Beograda;
- Poletna šola muzeologije,
Piran, 2. – 5. 6. 2011 –
izvedba mednarodnega
modula – predavateljica iz
Museumsakademie
Joanneum, Dr. Bettina
Habsburg-Lothringen.

UP FVZ
Predstaviti raziskovalno delo
in raziskovalne dosežke v
bazah podatkov za iskanje
partnerjev evropskih
projektov – izdaja publikacije
UP VŠZI: v letu 2010
publikacija ni bila izdana
(vrednost kazalnika: 0)

Predstaviti raziskovalno delo
in raziskovalne dosežke v
bazah podatkov za iskanje
partnerjev evropskih
projektov:
- Izdaja ene (1) publikacije
UP VŠZI,
- Prijava na Cordis

Predavanja v okviru
Ciklusov raziskovalnih
predavanj UP VŠZI: v letu
2010 je bilo izvedenih 5
predavanj

Predavanja v okviru
Ciklusov raziskovalnih
predavanj UP VŠZI – v letu
2011 bo izvedenih 6
predavanj

Realizirano
Obrazložitev:
UP FVZ sicer ni objavila
publikacije in se prijavila na
Cordis, je pa na svoji spletni
strani objavila izčrpen
pregled področij
raziskovanja in dosedanjih
projektov v angleškem
jeziku.
Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 je bilo izvedenih
6 predavanj v sklopu Ciklusa
raziskovalnih predavanj UP
FVZ.

UP ZRS

Uveljaviti se kot priznan
akter mednarodnega
sodelovanja

UP ZRS ima že
vzpostavljeno obširno mrežo
partnerstev za prijavljanje na
razpise EU po področjih
raziskovanja

Ohranitev in širitev mreže
partnerjev (domačih in tujih)
za prijavljanje na razpise EU
glede na področja
raziskovanja

V letu 2010 so raziskovalci
UP ZRS predstavili novo
izdane knjige, sodelovali na
številnih posvetih v Sloveniji
in tujini ter predstavljali
odmevnejša dela

Širitev mreže partnerjev
(domačih in tujih) za
prijavljanje na razpise EU
glede na področja
raziskovanja

Trenutna spletna stran UP
ZRS je v postopku prenove

Vzpostavitev
informacijskega sistema za
mednarodno promocijo
znanstvenih strok na UP

Realizirano
Obrazložitev:
Z namenom ohranitve in
širitve mreže partnerjev je
potekala organizacija
mednarodnih konferenc ter
udeležbe na številnih
delavnicah za pripravo
evropskih projektov.

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 je pričela
delovati nova spletna stran
UP ZRS.

REKTORAT UP, UP FTŠ Turistica, UP FVZ
Članstvo UP v nacionalnih in
mednarodnih združenjih,

Vključevanje v nove in
članstva v mednarodnih

REKTORAT UP Realizirano
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(REKTORAT: 9, UP FTŠ
Turistica: 4, UP VSŽI: 3)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
UP FTŠ Turistica –
Nerealizirano
Obrazložitev:
Pomanjkanje finančnih
sredstev.
UP FVZ – Realizirano
Obrazložitev:
UP FVZ sodeluje v treh
mednarodnih programih in
združenjih (mrežah):
Florence European Network
(zdravstvena nega), DIETS
2 (Thematic Network
Dietetics - dietetika) in
Aspher (javno zdravje).

UP FHŠ, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP FVZ, UP IAM
Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih – 2010: (UP
FAMNIT; UP PEF: 7, UP
FTŠ Turistica: 9, UP VSŽI:
19, UP PINT: 11

Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
mednarodnih posvetih in
seminarjih – 2011: 1 UP
FHŠ: 13, UP FAMNIT:
29,UP PEF: 10, UP FTŠ
Turistica: 8, UP VSŽI: 27,
UP PINT: 20

UP FHŠ – Realizirano
UP FAMNIT - Realizirano
UP PEF - Realizirano
UP FTŠ Turistica – Delno
realizirano
Obrazložitev:
V obsegu finančnih
možnosti.
UP FVZ – Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaposleni UP FVZ so se v
letu 2011 udeležili 17
mednarodnih znanstvenih
sestankov, od tega dveh (2)
v organizaciji UP FVZ .
UP IAM - Realizirano

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT
Število organiziranih poletnih
šol v letu 2010: 2 (UP FHŠ:
1, UP FM: 1)

Število organiziranih poletnih
šol v letu 2011: 5 (UP FHŠ:
1, UP FM: 3, UP FAMNIT:1)

UP FHŠ - Realizirano
UP FM – Realizirano
UP FAMNIT - Realizirano

UP FHŠ, UP FAMNIT
Gostujoča predavanja v
tujini v letu 2010: UP FHŠ 13

Gostujoča predavanja v
tujini v letu 2011: UP FHŠ 14

UP FHŠ - Realizirano

Število tujih gostujočih
predavateljev (Oddelek za
matematiko): 3

Povečati število tujih
gostujočih predavateljev
(Oddelek za matematiko): 6

UP FAMNIT - Realizirano

UP FAMNIT
Usposabljanja učiteljev in
sodelavcev z Oddelka za
biodiverziteto

Udeležba na 2
usposabljanjih učiteljev in
sodelavcev z Oddelka za
biodiverziteto

Realizirano

Povečati število obiskov tujih
predavateljev in študentov z
namenom vzpostavljanja
meduniverzitetnega
sodelovanja (Oddelek za

Izvedeni obiski 1 tujega
predavatelja in 2 doktorskih
študentov in vzpostavljene
nove možnosti za
meduniverzitetno

Realizirano
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

sodelovanje (Oddelek za
biodiverziteto)
UP ZRS

UP ZRS je v letu 2010
izvajal 5 projektov
teritorialnega sodelovanja. V
evalvaciji je bilo še 35
projektov

Nadaljevanje uspešnega
izvajanja obstoječih
projektov in pridobitve novih,
ki so v postopku evalvacije.
Uspešne prijave na nove
razpise, ki bodo objavljeni v
letu 2011.

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 je UP ZRS
pridobil 9 novih projektov na
programih teritorialnega
sodelovanja, tako je v letu
2011 skupno izvajal 14
projektov. V 4 projektih (2
strateških in 2 standardnih
projektih teritorialnega
sodelovanja Slovenija- Italija
2007-2013) nastopa kot
vodilni partner. Izvedli so
tudi številne prijave na
razpise teritorialnega
sodelovanja, trenutno imajo
v evalvaciji 34 projektov.
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5.4.5 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
V nadaljevanju so podane ocene stanja posameznih članic UP za področje mednarodne dejavnosti.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih kratkoročnih ciljev na področju na ravni univerze je podana
v poglavju 8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.
UP FHŠ
Število prijav raziskovalnih-razvojnih projektov se povečuje, kar se sklada s strategijo članice. Poleg
tega pa bodo predavatelji na UP FHŠ še naprej sodelovali kot raziskovalci na projektih, ki jih prijavlja
UP ZRS. Na tak način je oblikovana tudi dolgoročna strategija UP FHŠ, in sicer z ene strani kot tesno
sodelovanje na raziskovalnih projektih z UP ZRS, hkrati pa pridobivanje lastnih raziskovalnih
projektov, predvsem s področja izobraževanja, čezmejnega sodelovanja in razvojnih prioritet UP FHŠ.
V letu 2011 so izvajali 12 projektov ter jih prijavili 6, od tega 2 nista bila odobrena, 4 prijave pa so še v
fazi evalvacije. V letu 2012 načrtujejo enako število mednarodnih projektov (18), predvsem na račun
uspešnih prijav, ki so v evalvaciji.
UP FHŠ je vodilni partner v treh projektih, in sicer na projektu Heritage Live, OP IPA SlovenijaHrvaška 2007-2013 in poletni šoli META humanistika 2011 ter META humanistika 2012. Projekti, v
katerih je bila UP FHŠ partner, so: JezikLingua, EDUKA-Vzgajati k različnosti, oba Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013; EUNoM in Linguanet World Wide, oba LLP
Languages; Marina, HOPE: Giving hope to victims of abuse through vocational guidance and
counselling, oba LLP Leonardo da Vinci; Brigde, LLP Grundtvig; The Canadian-European Univon
Conflict Analysis and Resolution Program. V letu 2012 se načrtuje skupaj 8 projektov v izvajanju in 10
prijav na razpise.
V letu 2011 je UP FHŠ organizirala 4 mednarodne znanstvene konference: O Tomažu Šalamunu;
znanstveni sestanek 4. Melikovi dnevi na temo Upravljanja morja in zaledja; Jezik in medkulturnost, v
sodelovanju z Univerzo Ca' Foscari Benetke; konferenca v okviru projekta EUNoM: Managing
multilingual and multiethnic societies and institutions.
Predavatelji fakultete so v vlogi predavateljev UP FHŠ in raziskovalcev UP ZRS v veliki meri
sodelovali na mednarodnih konferencah v tujini in Sloveniji (56). Udeležba na konferencah se je
povečala predvsem zato, ker se udeležujejo konferenc kot raziskovalci, zaposleni na UP ZRS,
nastopijo pa tudi v vlogi predavateljev UP FHŠ. Nastopi oz. udeležba je odvisna predvsem od
finančnih sredstev, povabil, ter možnosti obiska konferenc v sklopu mednarodnih projektov.
V letu 2011 so sodelavci UP FHŠ sodelovali na Premio nazionale di letteratura per ragazzi »Mariele
Ventre«, Potenza in na Workshop Magdalensberg 2011, mednarodna arheološka delavnica za
doktorske študente (Magdalensberg, Piran, Aquileia). Udeležba na mednarodni arheološki delavnici je
načrtovana tudi v letu 2012.
UP FHŠ uspešno sodeluje z UP ZRS predvsem pri organizaciji poletne šole META humanistika in
izvedbi projekta Heritage Live. Posredno članici sodelujeta pri vseh projektih, saj so številni učitelji in
sodelavci na UP FHŠ hkrati tudi raziskovalci na UP ZRS.
UP FM
UP FM se vključuje v različne programe mednarodnih mobilnosti. V študijskem letu 2010/11 je bila
fakulteta vključena v programe VŽU/Erasmus, CEEPUS ter Norveški finančni mehanizem. Največ
izmenjav je bilo v sklopu Erasmus mobilnosti, sledile so izmenjave prek programa CEEPUS.
Trenutno je fakulteta vključena v dve CEEPUS mreži, Amadeus in Applied Economics and
Management. V CEEPUS mrežo Applied Economics and Management se je fakulteta vključila leta
2010, prve izmenjave so se začele v študijskem letu 2010/11. Fakulteta ima sklenjenih že več kot 80
bilateralnih sporazumov za VŽU/Erasmus izmenjave s tujimi partnerskimi institucijami. Na tak način
omogoča izmenjavo vsakemu študentu UP FM, ki se za to odloči. UP FM ponuja večje število
predmetov v angleškem jeziku. V študijskem letu 2010/11 je ponujala 17 predmetov v angleškem
jeziku, s čimer privablja tudi večje število incoming študentov.
UP FM že več let sodeluje v različnih mednarodnih projektih, vsako leto organizira mednarodno
znanstveno konferenco MIC – Management International Conference, s čimer si prizadeva povečati
sodelovanje s tujimi raziskovalci. UP FM vsako leto organizira tudi mednarodno poletno šolo, ki privabi
na slovensko obalo mlade s celotne Evrope.
UP FM bo tudi v letu 2012 nadaljevala z zgoraj navedenimi aktivnostmi. UP FM ocenjuje, da je za
izvajanje mednarodne dejavnosti fakultete v prihodnjih letih izrednega pomena pridobitev
mednarodne zunanje akreditacije, na kateri UP FM dela že od leta 2010 in jo načrtuje pridobiti do
konca leta 2013.
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UP FAMNIT
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je ena od temeljnih usmeritev UP FAMNIT. Učno
in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM, s katerim fakulteta tesno sodeluje, je izrazito
mednarodno: raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Madžarske, Bosne in Hercegovine in Italije,
doktorski študenti pa iz Srbije, Kitajske, ZDA in drugod. Fakulteta ima tudi raziskovalne povezave s
Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in z drugimi državami. V zadnjih letih
se je pomembno povečalo število tujih študentov zlasti na doktorskem študiju, nekaj tujih študentov pa
študira tudi na dodiplomskem študiju, zlasti na programih Matematika ter Računalništvo in informatika.
Fakulteta sodeluje v številnih bilateralnih projektih (tudi v sodelovanju z UP IAM).
Visokošolski učitelji in sodelavci so se tudi v letu 2011 aktivno udeleževali mednarodnih znanstvenih
konferenc in posvetov ter poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih
konferencah so nastopili tudi kot vabljeni (keynote) govorci. Prav tako so predavali na tujih univerzah
kot vabljeni gostujoči učitelji. V letu 2011 je zaposlena na Oddelku za matematiko zaključila
šestmesečno podoktorsko usposabljanje na Ohio State University, Columbus, ZDA (Fullbrightova
štipendija), asistent na Oddelku za matematiko je bil na štirimesečnem raziskovalnem usposabljanju
na ugledni ameriški univerzi University of Wisconsin – Madison, ki se uvršča v sam vrh ameriških
univerz (štipendija AD FUTURE). V zadnjih letih se je pomembno povečalo tudi število tujih študentov,
zlasti na doktorskem študiju, nekaj tujih študentov pa študira tudi na dodiplomskem študiju. Prav tako
fakulteta postopoma povečuje število Erasmus študentov.
Predvsem na Oddelku za matematiko je v letu 2011 gostovalo večje število tujih predavateljev, tako jih
je bilo kar 13 več od prvotno načrtovanih 6.
Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. V letu 2011 velja
izpostaviti soorganizacijo Sedme slovenske mednarodne konference iz teorije grafov na Bledu (7th
Slovenian International Conference on Graph Theory), v sodelovanju z UP IAM. Gre za največjo
mednarodno konferenco s področja teorije grafov v svetovnem merilu. Konferenca je v Slovenijo
privabila skoraj 300 uveljavljenih raziskovalcev, pa tudi perspektivnih mladih doktorskih in
podoktorskih študentov iz 41 držav iz celega sveta (Avstralija, Avstrija, Belgija, Brazilija, Kanada,
Kitajska, Hrvaška, Češka, Danska, Egipt, Francija, Nemčija, Madžarska, Indija, Indonezija, Iran, Izrael,
Italija, Japonska, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Nigerija, Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, Južna Koreja, Rusija, Saudska Arabija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Španija,
Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Uganda, Velika Britanija, ZDA). Pri organizaciji konference so
sodelovali še DMFA Ljubljana, UL FMF in UL PEF.
Konferenci na Bledu je v juniju in začetku julija 2011 sledila mednarodna Poletna šola iz algebraične
teorije grafov (Summer School in Algebraic Graph Theory) v organizaciji UP FAMNIT in UP IAM, ki je
že drugo leto zapored potekala na Rogli. Poletna šola je bila namenjena predvsem mlajšim
raziskovalcem. Udeležilo se je je 79 udeležencev iz 19 držav (Avstralija, Belgija, Kanada, Kitajska,
Danska, Iran, Izrael, Japonska, Mehika, Nova Zelandija, Portugalska, Rusija, Južna Koreja, Slovaška,
Slovenija, Južna Afrika, Španija, Velika Britanija, ZDA).
Fakulteta prek svojih učiteljev in raziskovalcev aktivno sodeluje na različnih področjih, vezanih na
mednarodno okolje: kot soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica
Contemporanea«, ki je v letu 2011 dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI; pri organizaciji
mednarodnih konferenc: že sedmič so soorganizirali Mednarodno konferenco o teoriji grafov in
Poletno šolo Algebraične teorije grafov. V letu 2011 je tudi Oddelek za psihologijo organiziral
konferenco - 2. Mednarodno konferenco TRIPLE I.
Na razpisu za Erasmus mobilnost za leto 2011/12 je fakulteta uspela k prijavi privabiti več študentov in
učiteljev kot v preteklih letih.
Fakulteta postopoma povečuje tudi število visokošolskih institucij v tujini, s katerimi sodeluje v
programu Erasmus, saj je v letu 2011 sklenila 5 novih bilateralnih sporazumov, v prihodnje pa
namerava tovrstne sporazume sklepati predvsem za študijska področja, za katera primanjkuje
sporazumov.
Pri vsem tem se fakulteta še vedno srečuje s pomanjkanjem podpornega kadra na področju
mednarodnega sodelovanja in mobilnosti. Trenutno namreč fakulteta nima oblikovane strokovne
službe za področje mednarodnega sodelovanja, kar se načrtuje urediti v letu 2012, v kolikor bodo
zagotovljena finančna sredstva. Prav tako se v letu 2012 načrtuje nadgraditev Študentskega
informacijskega sistema za vodenje mobilnosti in za pregled menijev v angleškem jeziku, kar bo
gostujočim učiteljem in študentom izboljšalo pogoje dela/študija na fakulteti.
Fakulteta načrtuje nadaljevati z aktivnostmi na področju mednarodnega uveljavljanja in sodelovanja in
s tem še okrepiti mednarodne povezave in prepoznavnost fakultete v mednarodnem okolju.
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UP PEF
UP PEF je na področju mednarodne dejavnosti in sodelovanja v evropskih projektih v letu 2011
nadaljevala z izvajanjem projekta, ki je financiran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
šolstvo in šport z naslovom Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in
izobraževanju. Temeljni namen projekta je oblikovanje strokovnih podlag in nove strategije dela in
programov, ki bodo prispevali k zagotavljanju kakovostnega znanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami v vzgojo in izobraževanje s ciljem njihovega učinkovitejšega vključevanja v
preduniverzitetno vzgojo in izobraževanje ter boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja
njihovega položaja na trgu dela. V tem projektu je UP PEF poslovodeči konzorcijski partner, sodeluje
pa še Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.
UP PEF je uspešno zaključila projekt, ki je prav tako financiran iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za šolstvo in šport z naslovom Kulturna zavest in izražanje. Po 3 fazah izvedbe projekta je
UP PEF v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji v izobraževanje uspela vključiti 620 učiteljev in
vzgojiteljev, ki se ukvarjajo s kulturnimi in z umetniškimi dejavnostmi ter s pismenostjo različnih
predmetnih področij v najširšem smislu in z vzgojo mladih in vseživljenjskim učenjem.
Posebej velja izpostaviti, da je UP PEF v letu 2011 pridobila štiri mednarodne projekte, kar izrazito
presega zastavljene cilje. V okviru programa Vseživljenjskega učenja (Gruntvig) je UP PEF nosilka
projekta Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People (ENABLE). Prav tako v okviru
programov Vseživljenjskega učenja pa je soizvajalka naslednjih projektov: European Policy Network
on School Leadership (EPNSL) in Collaboration of Schools and communities for sustainable
development (CODES). V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija je UP PEF kot soizvajalka
pričela z izvajanjem projekta Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske
pestrosti na čezmejnem območju.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica je v letu 2011 sledila trendu vključevanja v mednarodno izobraževalno in znanstveno
raziskovalno ter razvojno svetovalno sfero. Nadaljevali so z izvajanjem prenovljenih programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa LLP (Program
Vseživljenjsko učenje). V letu 2011 so gostili več študijskih obiskov, povečali prihod tujih študentov ter
posameznih napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz in nadaljevali z izvedbo poletne
šole v okviru programa Erasmus. Cilj je spodbuditi domače predavatelje in zaposlene v večjo
mednarodno mobilnost. Tudi na področju vključevanja domačih študentov so nadaljevali z
naraščajočim trendom učne mobilnosti ter prakse v tujini.
Leto 2011 je prineslo poglobljeno sodelovanje z institucijami ter skupno prirejanje projektov na
področju izobraževanja in turizma. Nadaljevali so z aktivnim vključevanjem v Evro-mediteranske
pobude in vzpostavitev sodelovanja v projektih navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na
področju mednarodne dejavnosti je UP FTŠ Portorož - Turistica v letu 2011 še posebej spodbujala
visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne sodelavce pri vključevanju v mednarodne
izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in razvojno-svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem
nivoju je bil realiziran cilj UP FTŠ Turistice bistvenega povečanja sodelovanja in prijav projektov
čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo, Hrvaško. S podpisi novih sporazumov o sodelovanju v letu
pa tudi z Madžarsko.
Sodelovanje poteka tudi z UN WTO ter ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja
in turizma. Problematika na področju delovanja mednarodnega sodelovanja nastaja predvsem v
kadrovskih spremembah in krčenju kadrov zaradi zakonskih omejitev pri zaposlovanju kadrov. Glede
na povečan obseg dela bi bilo potrebno zagotoviti zadostno število zaposlenih.
Posebno pozornost UP FTŠ Turistica posveča vključevanju v mednarodne raziskovalne projekte. Z
aktivnim pristopom k razvoju znanstvenih in strokovnih vsebin na širokem področju turizma, ki je
ekonomsko ena pomembnejših panog slovenskega gospodarstva, se je UP FTŠ Turistica že dodobra
uveljavila v slovenskem prostoru, svoj pomen pa želi utrditi tudi v mednarodnem prostoru.
V letu 2011 je UP FTŠ Turistica izvajala naslednje mednarodne raziskovalne projekte:
1. T-lab - Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije – trajanje projekta
10.11.2011 - 9. 11.2014, nosilec projekta je Slovenska Turistična organizacija, UP FTŠ Turistica je
partner na projektu;
2. Wellness Istra – trajanje projekta 1.10.2009 – 30.9.2011, nosilec projekta je Občina Piran, UP FTŠ
Turistica je partner na projektu, sofinancer projekta SVLR in IPA.
UP FTŠ bo še naprej zasledovala cilje internacionalizacije in razvoja mednarodne povezanosti v EU in
po svetu.
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UP FVZ
V okviru programa VŽU/Erasmus je bilo izpeljanih 9 outgoing in 2 incoming mobilnosti študentov z
namenom praktičnega usposabljanja. Prav tako so bile izpeljane 3 outgoing in 3 incoming mobilnosti
pedagoškega osebja z namenom poučevanja ter 1 incoming mobilnost nepedagoškega osebja z
namenom usposabljanja. Načrtovana mobilnost nepedagoškega osebja z namenom usposabljanja ni
bila izpeljana, saj se zaradi omejenega števila razpoložljivih mobilnosti za celotno UP nihče ni prijavil
na razpis. V okviru projekta DIETS 2 ni bila izpeljana nobena mobilnost pedagoškega osebja. V okviru
projekta Erasmus HAE IP 2011 so bile izpeljane 4 krajše (dvotedenske) outgoing mobilnosti študentov
z namenom študija in 1 mobilnost pedagoškega osebja.
UP FVZ je bila v letu 2011 aktivna na področju znanstveno-raziskovalnega mednarodnega
sodelovanja. V letu 2011 je izvajala štiri mednarodne projekte:
- Znanstveno raziskovalno sodelovanje s Finsko (Bilaterala SLO - FIN), v katerem je univerza
vodilni partner: Klasifikacija periprotetičnih tkiv glede na patološke mehanizme odgovorne za
omajanje sklepnih protez, vodja: dr. Andrej Cör (trajanje projekta 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012),
- Projekt SURFUNCTI, v katerem je UP FVZ sodelujoči partner, nosilec projekta v Sloveniji je
Inštitut Jožefa Štefana, vodja projekta v Sloveniji je dr. Ingrid Milošev, vodja projekta na UP FVZ je
dr. Andrej Cör (trajanje projekta 1. 2. 2010 - 31. 1. 2013),
- Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 INTERREG: strateški projekt
TRANS2CARE (Konkurenčnost in na znanju temelječa družba), ki ga je univerza kot sodelujoči
partner pridobila v letu 2011, nosilec projekta je Università degli studi di Trieste (vodja: dr.
Francesco Peroni), vodja projekta na UP FVZ je dr. Maja Čemažar (1. 4. 2011 - 30. 9. 2014),
- Cost Action: European network for development of electroporation-based technologies and
treatments (Acronym EP4Bio2Med), v katerem univerza nastopa kot sodelujoči partner. Projekt je
UP FVZ pridobila 1. decembra 2011. Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko (vodja: dr. Damijan Miklavčič), vodja projekta na UP FVZ je dr. Maja Čemažar.
- Mednarodno sodelovanje poteka tudi preko sodelovanja UP FVZ v programu Florence European
Network na področju zdravstvene nege, na področju dietetike v okviru DIETS 2 (Thematic
Network Dietetics), na področju javnega zdravja pa v okviru združenja Aspher.
V letu 2011 je UP FVZ aktivno delala na prijavah novih mednarodnih projektov. V skladu s tem so v
januarju 2012 pridobili nov projekt bilateralnega sodelovanja s Finsko (vodja projekta dr. Andreja
Istenič Starčič).
Poleg navedenega projekta je UP FVZ v letu 2011 prijavila še naslednje mednarodne projekte:
- MNT ERA NET – Nanodent (vodja projekta na strani UP FVZ: dr. Andrej Cör, v sodelovanju z
Inštitutom Jožef Štefan),
- MNT ERA NET – Nano4bone (vodja projekta na strani UP FVZ: dr. Andrej Cör, v sodelovanju z
Inštitutom Jožef Štefan),
- Marie Curie Initial Trening Networks – Foodchallenge (vodja projekta na strani UP FVZ: dr.
Tamara Poklar Vatovec, v sodelovanju z UP Fakulteto za management),
- NEAR: Networking for Elderlies: Access to Services the Local Social Resources (Program
transnacionalnega sodelovanja v 2007-2013: Območje Alp), ki ga je UP FVZ prijavljala skupaj z
drugimi članicami UP.
UP FVZ je tako v letu 2011 prijavila 5 novih mednarodnih projektov, od katerih je bil en sprejet v
začetku januarja 2012 (bilateralno sodelovanje s Finsko), ostali projekti so bili zavrnjeni. Ne glede na
to, lahko ocenimo, da je na področju mednarodnega znanstveno-raziskovalnega sodelovanja UP FVZ
dosegla in presegla zastavljene cilje za leto 2011.
V letu 2012 bo UP FVZ nadaljevala in intenzivirala promocijo znanstvenih dosežkov raziskovalcev in
drugih delavcev UP FVZ v okviru Ciklusov raziskovalnih srečanj UP FVZ. S Ciklusom raziskovalnih
srečanj UP FVZ bo v letu 2012 pričela mlada raziskovalka, ki se je članici pridružila v novembru 2011,
na temo Uporaba gensko spremenjenih mikroorganizmov v genski terapiji raka (dr. Čemažar Maja in
Nataša Tešič).V letu 2011 je bilo izvedenih 6 tovrstnih srečanj:
- Vpliv podajnosti prilagodljivih anestezijskih dihalnih sistemov na doveden dihalni volumen (Igor
Karnjuš, mag. zdr. neg.),
- Imunohistološke metode in metoda Western prenos (dr. Julija Hmeljak),
- Verižna reakcija s polimerazo (Mitja Rak, mladi raziskovalec),
- Testi za ugotavljanje metastatskega potenciala celic (dr. Vesna Todorović),
- Elektrofiziološke metode (dr. Mihaela Jurdana),
- Testi za ugotavljanje protitumorskega učinka (dr. Maja Čemažar).
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UP ZRS
Na UP ZRS so v letu 2011 izvajali 22 mednarodnih projektov sofinanciranih iz programov EU oziroma
kohezijske politike. V 6 od njih UP ZRS nastopa kot vodilni partner.
V letu 2011 so uspešno zaključili 2 mednarodna projekta, projekt Gymnasium2 in projekt Meridium.
Uspešni so bili tudi pri pridobitvi novih projektov, tako so v letu 2011 pridobili 8 novih mednarodnih
projektov, od tega kar 7 projektov na programih teritorialnega sodelovanja. Kot vodilni partner
nadaljujejo z izvedbo dveh strateških projektov na Programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013, projekta Sigma 2 in Shared Culture, v okviru katerih se sofinancirata tudi investiciji v
infrastrukturo, in sicer gradnja Centra mediteranskih kultur v okviru prvega stolpiča Kampusa Livade in
prenova Palače Baseggio. Na obeh investicijskih projektih je prišlo do spremembe terminskega načrta
izvedbe del, ki pa se v letu 2011 nadaljujejo. Pri novogradnji Centra Mediteranski kultur se kljub
prekinitvi gradbene pogodbe z glavnim izvajalcem Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., zaradi nastopa
insolventnosti in kasnejšega stečaja, dela na objektu nadaljujejo s posameznimi izvajalci, vendar se
bo zaradi prej navedenega rok za dokončanje del podaljšal. Gradbena dela na objektu palača
Baseggio so se pričela v letu 2010. Ob začetku izvajanja obnovitvenih del se je izkazalo nekaj novih
odkritij (nove stenske poslikave iz obdobja baroka, možnost ohranitve lesenih stropov...), zaradi
katerih je Zavod za varstvo kulturne dediščine – Restavratorski center na investitorja naslovil zahtevo
za spremembo projekta obnove palače Baseggio, na katero je investitor pristal. Na podlagi novih
odkritij so bile pridobljene spremembe kulturnovarstvenih pogojev s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Piran, na podlagi katerih je bila izdelana dokumentacija PGD in PZI
sprememb ter pridobljena pravnomočna sprememba gradbenega dovoljenja. Na podlagi navedenega
bo investitor z izvajalcem izvedel postopek s pogajanji za novo naročena kasnejša dela. Zaključek
prenove se pričakuje v drugi polovici leta 2012.
UP ZRS je v letu 2011 krepil mrežo partnerstev za prijavljanje na razpise EU in na podlagi že
obstoječe mreže partnerstev prijavljal projekte na vse evropske razpise, tako je imel do vključno 31.12.
2011 v postopku evalvacije 51 projektnih prijav, v skupni vrednosti preko 74 mio €, od katerih je 11,6
mio € predvidenih za UP ZRS.
V letu 2011 je UP ZRS projektno pisarno, ki je delovala v okviru uprave UP ZRS, preoblikoval v
samostojno organizacijsko enoto Center za upravljanje projektov (CUP) z namenom še dodatne
okrepitve administrativne podpore in nadzora prijavljanja in izvajanja mednarodnih projektov.
Novoustanovljeni center je bil v letu 2011 vključen v upravljanje 12-tih tekočih mednarodnih projektov,
pri ostalih je izvajal aktivnosti strokovne podpore. Aktivno je sodeloval pri pripravi projektnih predlogov
na razpise za mednarodne projekte. CUP je nadgradil in optimiziral nekatere postopke pri prijavah in
izvajanju projektov, v sodelovanju z ostalimi službami UP ZRS.
Načrtovane aktivnosti UP ZRS na področju mednarodnega sodelovanja so, kot doslej, tudi v prihodnje
pospešeno in uspešno prijavljanje na mednarodne projekte in izvajanje le-teh v sodelovanju med
raziskovalci in strokovnim osebjem CUP-a.
UP IAM
V letu 2011 lahko UP IAM delovanje na področju mednarodne dejavnosti in sodelovanja v evropskih
projektih oceni kot odlično. Tako je bil UP IAM posebno uspešen na naslednjih področjih:
- organizacije mednarodnih konferenc in poletnih šol: v (so)organizaciji z UP FAMNIT je potekala
doktorska poletna šola Algebraic Graph Theory Summer School na Rogli, ki je štela prek 80
udeležencev, pa tudi mednarodni konferenci: »7th Slovenian International Conference on Graph
Theory« (Bled, 19. 6. - 25. 6. 2011), največja konferenca s področja teorije grafov na svetu, katere
se je udeležilo prek 280 raziskovalcev iz 42 različnih držav ter Triple I »Integrating science and art
– an examination of innovative approaches to mood disorders and suicide« (Koper, 5. in 6. maj
2011);
- raziskovalci so se udeležili številnih mednarodnih konferenc, tako kot slušatelji kot tudi z
vabljenimi predavanji in na ta način promovirali delo inštituta ter navezali pomembne stike z
domačimi in predvsem tujimi strokovnjaki;
- mobilnost raziskovalcev: poteka predvsem preko projektov mednarodnega znanstvenega
sodelovanja, ki so financirani s strani ARRS; tako so v letu 2011 izvajali 9 bilateralnih projektov (z
ZDA, Rusijo, Kitajsko, Belgijo, Madžarsko, Korejo, Slovaško in Dansko) in 12 projektov promocije
slovenske znanosti (Nemčija, Nova Zelandija, Bolgarija, Kanada, Izrael, Mehika, Avstralija,
Španija in Švica), pridobili pa še 3 nove bilateralne projekte (pričetek v 2012) – zabeleženo je torej
tako povečano sodelovanje kot tudi občutno povečanje prijav, kar seveda pomeni občutno
okrepitev odnosov in sodelovanja s tujimi organizacijami in raziskovalci;
- uspešno so izvajali evropske projekte; izpostaviti velja projekt e-health (Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013), v okviru katerega so bili s strani (italijanskega) vodilnega
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partnerja zaprošeni za izvajanje koordinacije slovenskih partnerjev, projekt Safeport (enak
program) pa so pridobili kot strateški partner Luke Koper d.d., kar kaže na odlično dosedanje
sodelovanje, pomeni pa ne le okrepitve partnerstva z lokalnim okoljem, temveč tudi odlično
priložnost za prenos znanja na tuja, italijanska pristanišča, partnerje na projektu;
- zelo uspešno se je zaključil projekt Seyle v okviru 7. okvirnega programa, saj je raziskovalna
skupina presegla zastavljene cilje in v okviru sorodnega partnerstva (enak vodilni partner) se je
konec leta 2011 pričel tudi projekt We-stay, kar pomeni, da so v okviru projekta dosegli izgradnjo
in okrepitev partnerstva s tujimi organizacijami;
- zabeležili so tudi precejšnje povečanje prijav na evropske projekte in zanimanje raziskovalcev
zanje, kar nedvomno spodbujajo, v primeru pridobivanja novih projektov pa je ključna tudi ureditev
kadrovske podhranjenosti strokovnih služb.
Priložnosti za nadaljnji razvoj vidi UP IAM predvsem pri razširitvi števila prijav in projektov na
posameznika oziroma posamezne delovne skupine, saj opažajo koncentracijo na določenih področjih
ter skupinah. Ob tem je pomembna aktivnost tudi povečanje sodelovanja z mladimi slovenskimi
doktorji znanosti, ki se po študiju v tujini vračajo v Slovenijo, saj na tem področju vidijo pomembno
povezavo med mednarodno uspešnostjo in raziskovalno odličnostjo na samem inštitutu.
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5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
5.5.1 Univerzitetna knjižnica
Osnovni in strateški cilji UP UK v letu 2012 bodo usklajeni s Srednjeročno razvojno strategijo Univerze
na Primorskem do 2013, med katerimi naj izpostavimo predvsem doseganje materialnih standardov
primerljivih z UL in UM.
Cilji UP UK so:
- izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke;
- izobraževanje uporabnikov in spodbujanje informacijske pismenosti in strokovne in osebne rasti
uporabnikov in zaposlenih;
- zagotavljanje enostavnega dostopa knjižnice, knjižničnih storitev in informacijskih virov;
- uporaba inovativne tehnologije za doseganje produktivnosti in učinkovitosti;
- spodbujanje komunikacije in sodelovanja s knjižnicami drugih članic (fakultet) in drugimi
izobraževalnimi ustanovami ter lokalnim okoljem;
- spodbujanje ustvarjalne misli in dinamične organizacije, ki se odziva na spremembe ciljev in
potreb univerze in okolja;
- nenehno izboljšanje učinkovitosti knjižnice z vrednotenjem uspešnosti in učinkovitosti delovanja
knjižnice;
- status in vloga knjižnice v knjižnično-informacijskem sistemu in mednarodnem prostoru.
UP UK je s sklepom o ustanovitvi sprejel Senat UP že spomladi leta 2008. Dne 8.5.2008 je bila na
MVZT posredovana Vlogo za ustanovitev UP UK (z dne 2.4.2008, št. 0716-26/2008), skupaj z
Elaboratom o ustanovitvi UP UK in pobudo za spremembo Odloka o ustanovitvi UP, v kateri bi bila UP
UK navedena kot nova članica Univerze na Primorskem. S tem dejanjem bi bili vzpostavljeni formalni
pogoji za ustanovitev in financiranje UP UK. 19. oktobra 2011 je na 32. redni seji je Državni zbor
Republike Slovenije potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem. S tem se je zaključil formalni postopek in ustanovljeni sta bili dve novi članici: Fakultete
za grajeno okolje in Univerzitetna knjižnica. Objava o spremembi statuta Univerze na Primorskem, ki
je vezane na Univerzitetno knjižnico je bila v Uradnem listu RS objavljena 28. 11. 2011 (Ur. l.
96/2011). V treh mesecih po objavi v Uradnem listu RS je potrebno oblikovati organe nove članice,
Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem. Ker v 2011 še niso bili oblikovani organi UP UK,
večino kratkoročnih ciljev v 2011, ni bilo realiziranih.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

152

Tabela 25: Uporabniki in storitve

KNJIŽNICA

Aktivni člani:
visokoš. učitelji in
sodelavci

Aktivni člani:
študenti

Aktivni člani: drugi

Aktivni člani:
skupaj

Člani: pravne
osebe

Izvedena dela:
skupaj (SICRIS)

Št. kreiranih
zapisov: skupaj
(SICRIS)

Št. redaktiranih
zapisov: skupaj
(SICRIS)

Bibliografska
obdelava: SKUPAJ
(SICRIS)

Izposoja: SKUPAJ

Medknjižnična
izposoja: SKUPAJ

90

996

61

1.147

35

93

360

217

577

5.355

102

Fakulteta za humanistične
študije
Fakulteta za management in
Pedegaoška fakulteta

168

1.558

278

2.004

242

135

1.240

915

2.155

9.665

441

Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije

83

584

4

671

0

67

239

101

340

2.741

10

Fakulteta za turistične študije
- Turistica

76

996

22

1.094

125

21

521

52

573

8.249

280

Fakulteta za vede o zdravju

52

723

14

789

18

5

153

35

188

4.638

41

Znanstveno-raziskovalno
središče

115

128

14

257

2

100

639

268

907

2.727

180

Knjižnice UP

584

4.985

393

5.962

422

421

3.152

1.588

4.740

33.375

1.054

Tabela 26: Finance

KNJIŽNICA

Fakulteta za humanistične študije
Fakulteta za management in
Pedegaoška fakulteta

Odhodki (v
Odhodki (v
EUR) –
Prihodki (v
Odhodki (v Odhodki (v Odhodki (v Odhodki (v
Odhodki (v
Odhodki (v stroški
EUR) –
Prihodki (v
EUR):
EUR) –
EUR) –
EUR) –
EUR) –
EUR) –
Prihodki (v Prihodki (v
EUR) –
dejavnosti stroški
Prihodki (v
EUR):
lastni
stroški
stroški
stroški
stroški
stroški
EUR): drugi
EUR):
stroški
dejavnosti
:
EUR): ARRS m atična prihodki iz
dela: bruto dela: delo
dela:
dela:
dejavnosti
viri
SKUPAJ
dela:
program s : stroški
ustanova
javne
osebni
po
avtorska študentsk
: skupaj
skupaj (a)
obratovanj
ki
službe
dohodki
pogodbi
pogodba
o delo
(b)
a
m aterialni
stroški
43.839
1.663
697
46.199
23.586
0
0
7.920
31.506
8.901
6.240
15.141
39.380

Odhodki (v
EUR) –
investicijs
ki stroški:
investicije

Odhodki (v
Odhodki (v
Odhodki (v
Odhodki (v
EUR) –
Odhodki (v
EUR) –
EUR) –
EUR) –
nakup
EUR) –
izobraževa
investicijs
nakup
gradiva:
SKUPAJ
nje
ki stroški:
gradiva: od tega za
(a+b+c)
zaposleni
skupaj (c)
skupaj
elektrons
h
ke vire

0

0

0

46.647

6.847

1.337

448

0

0

0

135.762

33.350

31

1.012

0

39.979

26.431

3.973

627

4.267

121.479

6.686

3.330

135.763

89.690

0

0

6.692

96.382

35.239

Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije

70.826

0

43

0

70.869

36.534

0

0

184

36.718

3.261

Fakulteta za turistične študije Turistica

66.429

34.681

1.900

0

103.010

61.478

0

0

4.951

66.429

31.960

4.621

36.581

0

0

0

103.010

31.512

813

448

Fakulteta za vede o zdravju

78.879

0

2.508

0

81.387

28.089

13.380

0

0

41.469

38.916

0

38.916

1.002

0

1.002

81.387

38.354

4.714

782

Znanstveno-raziskovalno središče

2.312

66.097

23

0

68.432

52.966

0

0

0

52.966

15.156

310

15.466

0

0

0

68.432

13.791

1.337

534

266.552

222.257

12.823

4.027

505.660

292.343

13.380

0

19.747

325.470

133.433

15.312

148.745

1.002

0

1.002

475.217

150.285

12.206

3.851

Knjižnice UP

4.141

Odhodki (v
EUR) –
investicijs
ki stroški:
vzdrževanj
e in nakup
oprem e

3.261
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5.5.2 Knjižnična dejavnost univerze in članic
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Oblikovanje in dopolnjevanje
vsebine za vzpostavitev
virtualne knjižnice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP UK
Spletna predstavitev in
vstopne točke do vsakega
elektronskega vira posebej

Vzpostavljen enoten
metaiskalnik za iskanje po
vseh virih hkrati

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP FAMNIT
Delovanje virtualne knjižnice
ni vzpostavljeno

Vzpostavljene dopolnjene
vsebine za delovanje
virtualne knjižnice

Realizirano

UP FHŠ
Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice

Vzpostavitev vsebine za
delovanje virtualne knjižnice

Realizirano

UP FM
Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice

Vzpostavljanje iskalnika po
vsebini besedil v virtualni
knjižnici

Delno realizirano

UP FTŠ Turistica
Virtualna knjižnica še ni
vzpostavljena

Vzpostavitev vsebine za
delovanje virtualne knjižnice

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
ni bilo sredstev za
vzpostavitev delovanja
virtualne knjižnice

Spremljanje znanstvene
uspešnosti in odmevnosti
sodelavcev

UP UK
Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in seznamov
citiranosti

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti in
odmevnosti

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP FTŠ Turistica
Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Realizirano
Obrazložitev:
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov.

UP ZRS
Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in seznamov
citiranosti

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti in
odmevnosti

Realizirano
Obrazložitev:
Ažurirano dopolnjevanje
podatkov v sistemu
COBISS, preverjanje
znanstvene uspešnosti v
sistemu SICRIS ter WoS,
sodelovanje s področnimi
OSIC-i

UP FAMNIT, UP IAM
Vnos in redakcija 221
zapisov

Vnos in redakcija približno
200 zapisov

Realizirano
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
538 kreiranih/redigiranih
zapisov (članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija cca.
350 zapisov

Realizirano

UP FM
Vnos in redakcija 1.496
zapisov

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600 zapisov

Realizirano

UP FTŠ Turistica
264 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija cca.
300 zapisov

Realizirano.
Obrazložitev:
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov

UP FVZ
Organizacija za vnos
zapisov

Organizacija in vnos zapisov
v COBISS, izdelava
knjižničark FVZ

Realizirano
V letu 2011 je bilo izdelano
81 vnosov za bibliografije
raziskovalcev

UP PEF
Vnos in redakcija 1.496
zapisov

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600 zapisov

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je dosegel in presegel
načrtovano ciljno vrednost

UP ZRS
Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Realizirano

Članki – 411

Članki – 450

Monografije – 57

Monografije – 65

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Izv. dela – 90

Izv dela – 100

Članki – 572

Obrazložitev:

Monografije – 71
Izv dela – 116
Razširitev dostopa do baz
podatkov

UP FAMNIT, UP IAM
Zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot: 2

Prirast zakupljenih oz.
nabavljenih elektronskih
enot: 2

Realizirano

Informiranje zaposlenih s
trendi v znanstvenih revijah
po SCI faktorju in primerjava
dosežkov raziskovalne
uspešnosti
UP FTŠ Turistica
Letni prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

Povečanje števila
elektronskih virov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Ohranjen dostop do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz. Zaradi
varčevalnih ukrepov ni bilo
sredstev za povečanje
nakupa elektronskih virov.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Že zakupljene baze
podatkov

Dostop do Cinahl full text in
do The Cochrane Library

Realizirano
Obrazložitev:
Zagotavljali smo samostojni
dostop Do Cinahl full text in
do The Cochrane Library in
ostalih konzorcijsko
zakupljenih baz

Razširitev in sodelovanje z
založniško dejavnostjo

UP FAMNIT, UP IAM
Zasnova za vzpostavitev
izdajanja skripta, učbenikov
in drugih strokovnih
publikacij

Izdane skripta, učbeniki in
publikacije

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Bibliografska obdelava novih
izdaj učnega gradiva ter
strokovnih in znanstvenih
publikacij

Bibliografska obdelava novih
izdaj učnega gradiva ter
strokovnih in znanstvenih
publikacij

Realizirano
Obrazložitev:
Ažurna bibliografska
obdelava vseh novih izdaj
učnega gradiva ter
strokovnih in znanstvenih
publikacij.

UP FVZ
Vzpostavitev izdajanja
učbenikov in drugih
strokovnih publikacij

Prodani učbeniki in
publikacije

Nerealizirano
Obrazložitev:
Nismo izdali učbenikov za
prodajo

UP ZRS
Vnos 130 člankov v COBISS
ter bibliografska obdelava
15 monografij. 2 reviji
založbe Annales indeksirani
v bazah WoS in Scopus

Pridobivanje in
posredovanje informacij
uporabnikom knjižnice

Vnos 140 člankov v COBISS
ter bibliografska obdelava
15 monografij. 3 revije
založbe Annales indeksirane
v bazah WoS in Scopus

Realizirano
Obrazložitev:
Vnos 111 člankov v COBISS
ter bibliografska obdelava
14 monografij. 3 revije
založbe Annales indeksirane
v bazah WoS in Scopus

UP FHŠ
Zagotavljanje informacij za
uporabnike knjižnice

Uporabniki knjižnice dobijo
želene informacije

Realizirano

UP FM
Spremljanje, ugotavljanje
informacijskih potreb
uporabnikov

Izvedba organiziranih in
individualnih izobraževanj

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Ažurna nabava aktualnega
strokovnega knjižničnega
gradiva.

Ažurna nabava aktualnega
strokovnega knjižničnega
gradiva.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Posredovanje gradiva in
informacij uporabnikom.

Posredovanje gradiva in
informacij uporabnikom.

V letu 2010 je bilo v knjižnici
izvedenih 30.138 transakcij.

V letu 2011 načrtujemo
33.152 transakcij.

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov v
letu 2011 ni bilo nabave
aktualnega strokovnega
knjižničnega gradiva. Sproti
so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bilo v knjižnici
izvedenih 30.457 transakcij.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Realizirano
Posredovanje informacij
uporabnikom knjižnice FVZ

Še boljše posredovanje
informacij uporabnikom FVZ

Obrazložitev:
Uspešno posredovanje
informacij uporabnikom FVZ

UP PEF
Spremljanje in ugotavljanje
informacijskih potreb
uporabnikov
Skrb za tehnično opremo

Realizirano

UP FM, UP PEF
Na voljo 11 računalnikov za
uporabnike

Nabava novega knjižnega
gradiva ter nakup tuje
znanstvene literature in baz
podatkov

Izvedba organiziranih
individualnih izobraževanj.

Na voljo 11 zmogljivejših
računalnikov za uporabnike

Delno realizirano

UP PEF
Ponudba 10.050 enot
knjižnega in neknjižnega
gradiva ter 101 naslovov
serijskih publikacij

Nabavljeno novo knjižno
gradivo, uspešna prijava na
razpis za pridobitev sredstev
za nakup znanstvene
literature in baz podatkov.

Realizirano

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Okrepiti prepoznavnost UK
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
UP UK

UK UP formalno še ni
ustanovljena

UK UP zastopana v
temeljnih dokumentih in
telesih UP;

Nerealizirano
Obrazložitev:

UK UP kot del nacionalnega
vzajemnega bibliografskega
sistema COBISS
Na spletni strani UP
predstavljene posamezne
knjižnice članic UP

Izobraževanje strokovnih
sodelavcev UK UP

Izobraževanje uporabnikov
za samostojno delo v
knjižnici

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Na spletni strani UP
predstavljen celoten
knjižnično informacijski
sistem UP z UK UP in s
posameznimi knjižnicami
članic

UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP UK
Zaposleni v UP UK: 0

Zaposleni v vodstvu UP UK
ter osnovno strokovno
osebje z zahtevano
strokovno izobrazbo

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP UK
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2010: 0

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2011: 4

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP FAMNIT, UP IAM
0 organiziranih izobraževanj
za uporabnike

Samostojna in aktivna
uporaba COBISS/OPAC
sistema in baz podatkov

Realizirano

Samostojno iskanje po
internetu
UP FHŠ
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5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

2 organizirani izobraževanji
v sodelovanju s
predavateljem predmeta
MERI

4 organizirana izobraževanja
v sodelovanju s
predavateljem predmeta
MERI
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano

UP FM
Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike 6

Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike 10

Izobraževanja za delo z
informacijskimi viri – bazami
podatkov niso organizirana

Periodično organizirana
izobraževanja, vaje in delo z
informacijskimi viri – bazami
podatkov

Delno realizirano

UP FTŠ Turistica
Knjižnično informacijski
praktikum: organizirana 4
izobraževanja

Samostojna uporaba
sistema COBISSOPAC in
elektronskih baz podatkov

Realizirano
Obrazložitev:
Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
Letnika ter vsakodnevno
individualno usposabljanje
uporabnikov.

UP FVZ
Predavanja se izvajajo v
okviru predmeta Informatika
v zdravstveni negi.
Vsakodnevno osebno
izobraževanje uporabnikov
za uporabo baz podatkov in
iskanja po COBISS

Samostojna in aktivna
uporaba COBISS/OPAC
sistema in baz podatkov.
Samostojno iskanje po
internetu

Realizirano
Obrazložitev:
Predavanja se izvajajo v
okviru predmeta Informatika
v zdravstveni negi. Izvaja se
vsakodnevno posamično
izobraževanje uporabnikov
za uporabo baz podatkov in
iskanja po COBISS-u.
Izdelali smo dve brošuri z
naslovi: Praktični napotki za
uporabo Knjižnice UP VŠZI
in Kako iskati po bazah
podatkov

UP PEF
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
3

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
6

Delno realizirano

UP ZRS
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2010 - 0

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2011 - 2

Realizirano
Obrazložitev:
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
v 2011 – 4 (povečano je
število izobraževanj
uporabnikov, ki smo ga
izvajali v sodelovanju z
nosilci pedagoških
predmetov v okvirih različnih
študijskih programov)

Prirast knjižničnega gradiva

UP FAMNIT, UP IAM
Letni prirast tiskanih enot
gradiva (558 enot) in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot (2 enoti)

Obdelano gradivo

Realizirano

Razpoložljivost temeljnega
gradiva za študijske
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

programe
Prirast knjižničnega gradiva
Medknjižnična izposoja

UP FAMNIT, UP IAM
Vzpostavitev dostopa do
gradiva, ki ga knjižnica nima

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima

6 posredovanj gradiva
drugim knjižnicam

Posredovanje gradiva
drugim knjižnicam

Realizirano

UP FHŠ
89 medknjižničnih transakcij
(izposodili 47 enot gradiva iz
drugih knjižnic, 42 enot
gradiva posodili drugim
knjižnicam)

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje

Realizirano

UP FM
120 medknjižničnih
transakcij

Predvidenih 150
medknjižničnih transakcij

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Posojeno gradivo drugim
knjižnicam 206 enot in
izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic 83 enot

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic: 59 enot. V druge
knjižnice je bilo posojeno
123 enot lastnega
knjižničnega gradiva. Vedno
več uporabnikov išče
gradivo po elektronskih
bazah podatkov in po spletu.

UP FVZ
Vzpostavitev dostopa do
gradiva, ki ga knjižnica nima.

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima.

V letu 2010 opravljenih (30.
11. 2010) 30 zahtevkov

Izvedba 35 zahtevkov

120 medknjižničnih
transakcij

Predvidenih 150
medknjižničnih transakcij

Realizirano
Obrazložitev:
Za uporabnike Knjižnice
VŠZI smo izvedli 58 enot
medknjižnične izposoje.
Tujim knjižnicam smo
posodili 17 enot gradiva

UP PEF
Realizirano

UP ZRS
Posojeno: 3 članki, 9
monografij

Posojeno: 5 člankov, 12
monografij

Izposojeno:49 kopij, 113
monografij

Izposojeno:65 kopij, 120
monografij

Delno realizirano
Obrazložitev:
Posojeno: 2 članka, 9
monografij
Izposojeno:63 kopij, 110
monografij

Zagotovitev dodatnih
prostorov knjižnice

UP FAMNIT, UP IAM
Prostor knjižnice v 2011: 14
m2
Čitalnica: 0 m2
Št. računalniških mest: 0

Pridobitev dodatnih
prostorov za knjižnico in
čitalnico ter računalniških
mest

Nerealizirano
Obrazložitev:
Prostorska stiska celotne
fakultete, zato tudi samih
knjižničnih prostorov; v etočki fakultete je dostop do
računalnikov
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Zagotavljanje, spremljanje in
izboljševanje kakovosti dela
v knjižnici

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
1076 aktivnih članov, letni
prirast 648 enot gradiva

1150 aktivnih članov, letni
prirast 800 enot gradiva

Delno realizirano

UP FM
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953.

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
6

Število organiziranih
izobraževanj 10

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

1.299 aktivnih uporabnikov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, ter
zaradi vedno večje
dostopnosti gradiva v
elektronskih bazah in na
spletu je manjše število
aktivnih uporabnikov v
knjižnic.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
4

Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
praktikum za študente 1.
letnika.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov.

UP FVZ
776 aktivnih uporabnikov
knjižnice

860 aktivnih uporabnikov
knjižnice

Realizirano
Obrazložitev:
898 aktivnih uporabnikov
knjižnice

757 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

850 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Realizirano
Obrazložitev:
872 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva in 2
samostojno nabavljeni
elektronski bazi (Cinahl full
text, The Cochrane library)

Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva in 2
samostojno nabavljeni
elektronski bazi (Cinahl full
text, The Cochrane library)

Realizirano

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki
(2.376 na ravni FVZ (The
Cochrane library in CINAHL)
in 34.392 na ravni UP

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
predvidevamo 5%
povečanje pregledanega
gradiva v elektronski obliki

Nerealizirano

4 računalniki, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko
dostopajo do informacij

5 računalnikov, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko
dostopajo do informacij

Realizirano

Obrazložitev:
Letni prirast: 534 enot
knjižnega in neknjižnega
gradiva ter ohranitev
obstoječega stanja
zakupljenih baz podatkov

Obrazložitev:
na nivoju UP smo pregledali
34.392 gradiva

Obrazložitev:
7 računalnikov, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko
dostopajo do informacij

UP PEF
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150

Realizirano

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Delno realizirano število
organiziranih izobraževanj

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
3

Število organiziranih
izobraževanj 6

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij v 2010 - 1

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij v 2011 - 2

Obrazložitev:

UP ZRS

Skrb za prirast relevantnega
knjižničnega gradiva

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij v 2011 - 1

UP FHŠ
Prirast 648 enot gradiva

Prirast za 800 enot

Delno realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FM
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 339 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 375 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12.

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Nakup gradiva, letni prirast
690 enot gradiva

Zaradi varčevalnih ukrepov v
letu 2011 ni bilo nabave
aktualnega strokovnega
knjižničnega gradiva. Sproti
so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot

Prirast 800 enot

UP FVZ
Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva in 2
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot (Cinahl full
text, The Cochrane library)

Obdelano gradivo.
Razpoložljivost temeljnega
gradiva za študijske
programe. Prirast knjižnega
gradiva. Sodelovanje z
zaposlenimi pri nabavi
novega gradiva.

Realizirano
Obrazložitev:
Obdelanega je bilo vseh 534
izvodov gradiva. Nakupi so
bili izvedeni v sodelovanju z
zaposlenimi.

UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 1.786 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 11

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 2.000 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Delno realizirano

UP ZRS
Nakup knjižničnega gradiva
v 2010:

Nakup knjižničnega gradiva
v 2011:

Delno realizirano

Serijske publikacije - 10
Monografske publikacije 150

Serijske publikacije - 11
Monografske publikacije 180

Nakup knjižničnega gradiva
v 2011:

Obrazložitev:

Serijske publikacije – 11,
Monografske publikacije –
126
Bibliografska obdelava
knjižničnega gradiva

UP FHŠ
Katalogizirano,
inventarizirano gradivo 648 enot

Obdelano gradivo,
postavljeno na police

Realizirano

UP FM
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 339 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 375 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Letni prirast tiskanih enot
gradiva: 690 enot

Obdelano gradivo,
postavljeno na police po
prostem pristopu

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov v
letu 2011 ni bilo nabave
aktualnega strokovnega
knjižničnega gradiva. Sproti
so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
2011 je bil letni prirast 463
enot.

UP FVZ
Realizirano.
Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva. Obdelava
gradiva

Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva. Obdelano
gradiva

Obrazložitev:
Vso gradivo (534 enot) je
bilo sproti bibliografsko
obdelano

UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 1.786 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 11

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 2.000 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Delno realizirano

UP ZRS
Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2010 – 859 (650
naslovov)

Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2011 – 900 (680
naslovov)

Nerealizirano
Obrazložitev:
Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2011 – 613 enot
(518 naslovov)
Bistvena negativna
odstopanja od zastavljenih
ciljev je opaziti pri prirastu
tiskanih enot gradiva, kjer je
bilo zaradi pomanjkanja
prostora v knjižnici potrebno
omejiti dotok gradiva

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

UP FHŠ
538 kreiranih/redigiranih
zapisov (članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija cca.
350 zapisov

Realizirano

UP FM
Vnos in redakcija 1.496
zapisov

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600 zapisov

Realizirano

UP FTŠ Turistica
264 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija
bibliografskih zapisov cca
300

Delno realizirano
Obrazložitev:
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov

UP FVZ
Organizacija za vnos
zapisov v COBISS s strani
knjižničark UP FVZ.

Izobraževanja knjižničark v
bazi COBISS.
Pridobitev licence in ostalih
tečajev za vnos bibliografij.

Realizirano.
Obrazložitev:
Obe zaposleni v knjižnici sta
pridobili licenco za vnos za
vzajemno katalogizacijo.
Ena knjižničarka je pridobila
tudi privilegije za vnašanje
bibliografij. Vnos bibliografij
opravljala zaposlena
knjižničarka UP FVZ.

UP PEF
Vnos in redakcija 1.496

Vnos in redakcija za

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Omogočanje dostopa do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
zapisov

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

predvidenih 1.600 zapisov
UP UK

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2010 (ocena) – 16.550

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2011 – 17.250

Zakupljene baze s strani UK
UP

Ohranitev obstoječega

Realizirano

UP FHŠ
Realizirano

UP FM
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%

Ni podatka

UP FTŠ Turistica
Zakupljene baze s strani UP

Ohranitev obstoječega

Realizirano
Obrazložitev:
Ohranjen dostop do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz

UP FVZ
Dne 30. 11. 2010 še ni
podatka o statistiki o uporabi

Še boljši pogoji za
omogočanje dostopa do erevij in podatkovnih baz

Realizirano
Obrazložitev:
Uporabnikom smo omogočili
že obstoječe dostope do erevij in baz podatkov. Za dve
bazi smo zagotovili tudi
oddaljen dostop. Na nivoju
UP smo pregledali 34.392
gradiva

UP PEF
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv
Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%.

Ni podatka. (Kazalniki se
merijo na celotni UP, do
sedaj še ni podatka.)

UP UK
Ločene baze uporabnikov
knjižnic UP; ločen vpis v
vsako knjižnico UP

Enotna baza uporabnikov,
enoten in enkraten vpis
uporabnikov v UK UP,
enotna izkaznica za UK UP

Nerealizirano

Knjižnična zbirka in
izposojevališče AK UP ni
aktivni del knjižničnega
sistema UP in nacionalnega
vzajemnega
bibliotekarskega sistema
COBISS

AK UP postane aktivni del
knjižničnega sistema UP in
nacionalnega vzajemnega
bibliotekarskega sistema
COBISS

Nerealizirano

UK UP formalno še ni
ustanovljena in vsi kazalniki
za knjižnično dejavnost so
vezani na posamezne
knjižnice članic UP

Formalna ustanovitev UK
UP in posledično prenos
nekaterih kazalnikov v
pristojnost UK UP

Nerealizirano

Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

Obrazložitev:

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2011 – 6.450

UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) v
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5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

2011 – 5.895
UP FM
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953.

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
6

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
10

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

1.299 aktivnih uporabnikov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, ter
zaradi vedno večje
dostopnosti gradiva v
elektronskih bazah in na
spletu je manjše število
aktivnih uporabnikov v
knjižnic.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4
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5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
4
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
letnika.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov.

UP FVZ
776 aktivnih uporabnikov
knjižnice

860 aktivnih uporabnikov
knjižnice

Realizirano
Obrazložitev:
898 aktivnih uporabnikov
knjižnice

4 računalniki, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko
dostopajo do informacij

5 računalnikov preko katerih
lahko v knjižnici dostopajo
do informacij

Realizirano
Obrazložitev:
7 računalnikov preko katerih
lahko uporabniki v knjižnici
dostopajo do informacij

Odprtost 38h tedensko

Odprtost 38h tedensko

Realizirano
Obrazložitev:
Odprtost 38h tedensko

dostop do kakovostnih baz
podatkov

Dostop do kakovostnih baz
podatkov

Realizirano
Obrazložitev:
Zagotavljanje dostopa do
kakovostnih baz podatkov

Kakovostna strokovna
literatura

Kakovostna strokovna
literatura

Realizirano
Obrazložitev:
Nabava kakovostne
strokovne literature

UP PEF
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953.

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840.

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
3

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
6

Realizirano

UP ZRS
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2010 - 252

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2011 - 275

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2011 - 250

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) v
2010 – 237

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) v
2011 - 240

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2011 - 250Število
aktivnih uporabnikov iz
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5.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) v
2011 - 228

Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2010 – 859 enot
(650 naslovov)

Letni prirast tiskanih enot
gradiva v 2011 – 900 enot
(680 naslovov)

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice v 2011 - 250Letni
prirast tiskanih enot gradiva
v 2011 – 613 enot (518
naslovov)

Vzpostavitev in ažurno
posodabljanje spletne strani
knjižnice

UP FTŠ Turistica
Spremljanje vsebin in
posodabljanje spletne strani
knjižnice

Zagotavljanje ažurnih in
aktualnih vsebin na spletni
strani

Realizirano
Obrazložitev:
Vsebina spletnih strani je
bila sproti ažurirana

UP FVZ
Spletna stran je v fazi
posodabljanja. Ažurno
vsakodnevno vnašanje
novosti

Vzpostavljena je ažurno
posodobljena spletna stran
knjižnice. Novosti se vsak
dan ažurirajo

Delno realizirano
Obrazložitev:
Novosti se vsak dan
ažurirajo, toda ni
vzpostavljena nova spletna
stran fakultete - knjižnice

UP ZRS
Knjižnica predstavljena na
spletni strani UP ZRS

Predstavitev knjižnice v
okviru UP ZRS vendar bolj v
ospredju;

Realizirano

Posodobljene vsebine;

V okviru nove spletne strani
UP ZRS je dostop do
knjižnice neposredno iz
začetnega menija; vsebine
so posodobljene, podatki o
dostopnih e-virih so
posodobljeni

Enotna vstopna točka do evsebin

Obrazložitev:

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Ustanovitev in začetek
delovanja UK UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP UK
UK UP formalno še ni
ustanovljena

Formalna ustanovitev UK
UP

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

0 sredstev za izvajanje
dejavnosti UK UP v 2010

Pridobitev javnih sredstev za
izvajanje knjižnične
dejavnosti UK UP kot javne
službe v 2011

Realizirano

UK UP nima prostorov in
opreme za izvajanje
dejavnosti v 2010

Vzpostavljeni prostorski
pogoji in osnovna oprema za
vodstvo UK UP v 2011

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UK UP ni del nacionalnega
vzajemnega bibliografskega
sistema COBISS v 2010

UK UP aktivni del
nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema
COBISS v 2011

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
formalno ustanovljena

Izobraževanje strokovnih
sodelavcev

Razširitev dostopa do
elektronskih revij in baz
podatkov

Prijava na razpis ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz
podatkov

UP UK
0 zaposlenih v UK UP

Zaposleni v vodstvu UK UP
ter osnovno strokovno
osebje z zahtevano
strokovno izobrazbo

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP UK
Članstvo v 9 konzorcijih
zbirk e-revij in 4 baz
podatkov

Članstvo v 10 konzorcijih
zbirk e-revij in 4 baz
podatkov

Realizirano

UP UK
Pridobljena sredstva za
sofinanciranje nabave
serijskih publikacij na
javnem razpisu ARRS v
2010

Povečati znesek
pridobljenih sredstev za
sofinanciranje nabave
serijskih publikacij na
javnem razpisu ARRS v
2011

Nerealizirano
Obrazložitev:
Sredstva ARRS niso bila
povečana

UP FAMNIT, UP IAM
Zakup oz. nabava
elektronskih enot: 2

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

Realizirano

UP FHŠ
7 naročenih revij

Ohranitev stanja, naročenih
7 revij

Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih
ali nabavljenih elektronskih
enot: 0

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Realizirano
Obrazložitev:
Iz naslova razpisa ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz
podatkov so bila pridobljena
sredstva v višini 500,00
EUR.

UP FVZ
Prijava 4-ih revij, pridobljena
sredstva v višini 500 €

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

Realizirano
Obrazložitev:
Prijavili smo 4 revije in z
njimi zbrali 15T, od ARRS
smo prejeli 450€

Ohranitev stanja
UP ZRS
Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih s
sofinanciranjem ARRS v
2010 – 6

Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih s
sofinanciranjem ARRS v
2011 – 7

Delno realizirano
Obrazložitev:
Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih s
sofinanciranjem ARRS v
2011 – 6
Razpoložljiva sredstva za
razpis ARRS niso
omogočala povečanja
obsega nabave

Tehnološka prenova in
prehod na platformo

UP UK
Uporaba različnih

Uporaba vseh razpoložljivih

Nerealizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
COBISS 3

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
segmentov COBISS3 v
posameznih knjižnicah UP

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

segmentov COBISS3 v
knjižnicah UP in UP UK
UP FAMNIT, UP IAM

Uporaba COBISS3
segmenta v izposoji in zalogi
gradiva

Uporaba COBISS3
segmenta v katalogizaciji,
izposoji in zalogi gradiva

Delno nerealizirano
Obrazložitev:
Segment za katalogizacijo s
strani IZUMa še ni bil
vzpostavljen

UP FHŠ
Uporablja se
COBISS3/Zaloga,
COBISS3/Medknjižnična
izposoja še ne

COBISS3/Medknjižnična
izposoja

Nerealizirano

UP FM
Uporaba Cobiss3/Zaloga

Predvidena izobraževanja
za segmente
COBISS3/Medknjižnična
izposoja, COBISS3/Izposoja

Delno realizirano

UP FTŠ Turistica
COBISS3 Zaloga in
COBISS3 Serijske
publikacije

COBISS3 Izposoja

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
ni bilo sredstev za
izobraževanje ter za nabavo
programske opreme
COBISS3

UP FVZ
Uporabljamo COBISS
3/Zaloga, COBISS 3/
Upravljanje aplikacij

Prehod na COBISS 3 /
Medknjižnična izposoja,
COBISS3/ Zaloga serijskih
publikacij

Realizirano
Obrazložitev:
Uporabljamo COBISS
3/Zaloga, COBISS 3/
Upravljanje aplikacij

UP PEF
Uporaba Cobiss3/Zaloga

Predviden prehod na
COBISS3/Medknjižnična
izposoja. COBISS3/Izposoja

Ni realizirano
Obrazložitev:
Postopki so začasno
preloženi zaradi testiranja
programskega okolja ter
načrtovanja potrebnih
izobraževanj, ki se jih
morajo udeležiti zaposleni v
knjižnici

UP ZRS
2010 - COBISS3 moduli
zaloga in medknjižnična
izposoja

Vpis novih uporabnikov in
izposoja gradiva

2011 - COBISS3 moduli
katalogizacija, zaloga,
izposoja in medknjižnična
izposoja

Delno realizirano
Obrazložitev:
Cilj niso izpolnjeni v celoti,
saj tehnološka platforma
COBISS3, ki jo razvija
IZUM, v letu 2011 še ni
omogočala prehoda v vseh
segmentih

UP UK
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice

Povečano število aktivnih
uporabnikov knjižnic članic

Nerealizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Ciljna vrednost v letu 2011
UP ter UK UP
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena

UP FAMNIT, UP IAM
- 650 aktivnih uporabnikov
knjižnice
- 650 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Povečati število uporabnikov
knjižnice in števila
izposojenega gradiva

Realizirano

UP FHŠ
Vpis novih študentov v
oktobru 2011 ter med letom

Vpis novih študentov v
oktobru 2011 ter med letom

Realizirano

UP FM
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

1.299 aktivnih uporabnikov.

Delno realizirano
Obrazložitev:

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, je
manjše število aktivnih
uporabnikov v knjižnici
UP FVZ

776 aktivnih uporabnikov
knjižnice
757 aktivnih uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Povečati število uporabnikov
knjižnice in števila
izposojenega gradiva

Realizirano
Obrazložitev:
898 aktivnih uporabnikov
knjižnice872 aktivnih
uporabnikov iz visokošolskih
zavodov (zaposleni in
študenti)
Opravljenih 8192 transakcij
v Cobiss/Izposoji (izposoja,
rezervacija, podaljšanje)

UP PEF

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev
knjižnice

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Realizirano

UP UK
0 zaposlenih v UP UK

Zaposleni v vodstvu UK UP
ter osnovno strokovno
osebje

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP UK v 2011 še ni bila
formalno ustanovljena
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT, UP IAM
Vzpostavitev boljše
organizacije dela in
kakovostne knjižnične
dejavnosti

Boljša organizacija dela in
kakovostna knjižnična
dejavnost

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Zagotavljanje kakovostne in
uporabnikom prijazne
knjižnično informacijske
dejavnosti

Kakovostna knjižnična
dejavnost

Realizirano
Obrazložitev:
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov
Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
letnika. .
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice

UP ZRS
1 zaposleni v 2010

2 zaposlena v 2011

Delno realizirano.
Obrazložitev:
1 zaposleni v 2011

Omogočanje dostopa do
obstoječih elektronskih revij
in podatkovnih baz

UP UK
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2010 (ocena) – 16.550

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki v
2011 – 17.250

Realizirano

UP FAMNIT, UP IAM
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
30.178

10 % povečan obseg
pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Realizirano

UP FHŠ
34.392 (UP v celoti)

10 % višja uporaba

Realizirano

UP FM
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%.

Ni podatka

UP FTŠ Turistica
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
ni še podatka o uporabi

10 % večja uporaba.

Realizirano
Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki:
34.392 pogledov.
Podatek velja za UP.

UP FVZ
Dne 30. 11. 2010 še ni
podatka o statistiki o uporabi

Še boljši pogoji za
omogočanje dostopa do erevij in podatkovnih baz

Realizirano
Obrazložitev:
Uporabnikom smo omogočili
že obstoječe dostope do erevij in baz podatkov. Za dve
bazi smo zagotovili tudi
oddaljen dostop. Na nivoju
UP smo pregledali 34.392
gradiva.

UP PEF
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv
Omogočiti iskanje po vseh
dostopnih elektronskih virih
preko ene vstopne točke
(metaiskalnik)

Povečanje števila
pregledanega gradiva v
elektronski obliki za vsaj 10
%.

Ni podatka
(Merijo se na celotni UP, do
sedaj še ni podatka.)

UP UK, UP FAMNIT, UP IAM
Ni dostopa do elektronskih
virov preko metaiskalnika

Preko metaiskalnika
omogočen dostop do
elektronskih virov

Realizirano

UP FHŠ
Metaiskalnik v testni fazi

Učinkovito delovanje
metaiskalnika

Delno realizirano

UP FM
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv,
metaiskalnik ni vzpostavljen

Dostop do informacijskih
virov preko metaiskalnika

Nerealizirano

UP FTŠ Turistica
Vzpostavitev dostopa do
elektronskih virov preko
metaiskalnika.

Dostop do gradiva preko
metaiskalnika.

Realizirano
Obrazložitev:
Navajanje uporabnikov na
uporabo Metaiskalnika

UP FVZ
Iskalnik je v testni fazi.
Preverjanje delovanje
metaiskalnika

Dostop do gradiva preko
metaiskalnika

Delno realizirano
Obrazložitev:

Učinkovito delovanje

Iskalnik je še vedno v testni
fazi. Preverjanje delovanja
metaiskalnika

UP PEF
Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki –
podatek ni dosegljiv,
metaiskalnik ni vzpostavljen
Omogočiti oddaljen dostop
do elektronskih
informacijskih virov

Dostop do gradiva preko
metaiskalnika

Ni realizirano

UP UK, UP FAMNIT, UP IAM
Vzpostavitev oddaljenega
dostopa do elektronskih
informacijskih virov

Oddaljen dostop do
elektronskih virov

Nerealizirano:
Obrazložitev:
Ni prišlo do tehnične izvedbe
oddaljenega dostopa na UP
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Trenutno še nimamo
oddaljenega dostopa

Vzpostavitev oddaljenega
dostopa

Nerealizirano

UP FM
Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov ni možen

Delujoč oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov

Nerealizirano

UP FTŠ Turistica
Vzpostavitev oddaljenega
dostopa do elektronskih
informacijskih virov

Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
ni bilo sredstev za
vzpostavitev oddaljenega
dostopa do elektronskih
informacijskih virov

UP FVZ
Vzpostavitev oddaljenega
dostopa do elektronskih
informacijskih virov

Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov

Realizirano
Obrazložitev:
Vzpostavljen oddaljen
dostop do baz Proquest in
ISI Web of knowledge

UP PEF
Oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov ni možen

Nerealizirano

UP FAMNIT, UP IAM

Katalogizacija gradiva
Prirast
- tiskano gradivo: 558
naslovov / 1616 izvodov
- elektronsko gradivo:2
(baza MathSciNet; Journal
Citation Reports)
Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Delujoč oddaljen dostop do
elektronskih informacijskih
virov

Obdelano in razvrščeno
gradivo

Realizirano

Večji pregled nad
knjižničnem gradivom

UP FHŠ
1076 aktivnih članov, letni
prirast 648 enot gradiva

1150 aktivnih članov, letni
prirast 800 enot gradiva

Delno realizirano

UP FM
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953.

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
6

Število organiziranih
izobraževanj 10

Realizirano

UP FTŠ Turistica
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

Ciljna vrednost v letu 2011
1.299 aktivnih uporabnikov
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, ter
zaradi vedno večje
dostopnosti gradiva v
elektronskih bazah in na
spletu je manjše število
aktivnih uporabnikov v
knjižnic.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
4

Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
letnika.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov.
UP FVZ

776 aktivnih uporabnikov
knjižnice

860 aktivnih uporabnikov
knjižnice

Realizirano
Obrazložitev:
898 aktivnih uporabnikov
knjižnice

4 računalniki, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko
dostopajo do informacij

5 računalnikov preko katerih
lahko v knjižnici dostopajo
do informacij

Realizirano
Obrazložitev:
7 računalnikov preko katerih
lahko uporabniki v knjižnici
dostopajo do informacij

Odprtost 38h tedensko

Odprtost 38h tedensko

Realizirano
Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
odprtost 38h tedensko

Dostop do kakovostnih baz
podatkov

Dostop do kakovostnih baz
podatkov

Realizirano
Obrazložitev:
Zagotavljanje dostopa do
kakovostnih baz podatkov

Kakovostna strokovna
literatura

Kakovostna strokovna
literatura

Realizirano
Obrazložitev:
Nabava kakovostne
strokovne literature

UP PEF

Bibliografska obdelava
knjižničnega gradiva

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 1.953

Število aktivnih uporabnikov
knjižnice 2.150

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.669

Število aktivnih. uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti) 1.840

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike
3

Število organiziranih
izobraževanj 6

Delno realizirano

UP FHŠ
Katalogizirano,
inventarizirano gradivo - 648
enot

Obdelano gradivo,
postavljeno na police

Realizirano

UP FM
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 339 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 375 in število
zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot 12

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Letni prirast tiskanih enot
gradiva: 690 enot

Obdelano gradivo,
postavljeno na police po
prostem pristopu

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov v
letu 2011 ni bilo nabave
aktualnega strokovnega
knjižničnega gradiva. Sproti
so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.

UP FVZ
Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva. Obdelava
gradiva

Letni prirast: 400 tiskanih
enot gradiva. Obdelano
gradiva

Realizirano
Obrazložitev:
Vso gradivo (534 enot) je
bilo sproti bibliografsko
obdelano

UP PEF
Letni prirast tiskanih enot
gradiva 1.786 in število
zakupljenih ali nabavljenih

Letni prirast tiskanih enot
gradiva 2.000 in število
zakupljenih ali nabavljenih

Delno realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
elektronskih enot 11

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

elektronskih enot 12
UP FHŠ

538 kreiranih/redigiranih
zapisov (članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija cca.
350 zapisov

Vnos in redakcija 1.496
zapisov

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600 zapisov.

Realizirano

UP FM
Realizirano

UP FTŠ Turistica
264 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija
bibliografskih zapisov cca
300

Nerealizirano
Obrazložitev:
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov

UP FVZ
Organizacija za vnos
zapisov v COBISS s strani
knjižničark UP FVZ

Izobraževanja knjižničark v
bazi COBISS.
Pridobitev licence in ostalih
tečajev za vnos bibliografij.

Realizirano.
Obrazložitev:
Obe zaposleni v knjižnici sta
pridobili licenco za vnos za
vzajemno katalogizacijo.
Ena knjižničarka je pridobila
tudi privilegije za vnašanje
bibliografij. Vnos bibliografij
opravljala zaposlena
knjižničarka UP FVZ.

UP PEF
Vnos in redakcija 1.496
zapisov

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600 zapisov

Realizirano

UP FHŠ

Medknjižnična izposoja
89 medknjižničnih transakcij
(izposodili 47 enot gradiva iz
drugih knjižnic, 42 enot
gradiva posodili drugim
knjižnicam)

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje

Realizirano

UP FM
120 medknjižničnih
transakcij

Predvidenih 150
medknjižničnih transakcij.

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Posojeno gradivo drugim
knjižnicam 206 enot in
izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic 83 enot

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede na
povpraševanje

Realizirano.
Obrazložitev:
Izposojeno gradivo iz drugih
knjižnic: 59 enot. V druge
knjižnice je bilo posojeno
123 enot lastnega
knjižničnega gradiva. Vedno
več uporabnikov išče
gradivo po elektronskih
bazah podatkov in po spletu.

UP FVZ
Vzpostavitev dostopa do
gradiva, ki ga knjižnica nima.

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima.

V letu 2010 opravljenih (30.

Izvedba 35 zahtevkov

Realizirano
Obrazložitev:
Za uporabnike Knjižnice
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
11. 2010) 30 zahtevkov

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
VŠZI smo izvedli 58 enot
medknjižnične izposoje.
Tujim knjižnicam smo
posodili 17 enot gradiva

UP PEF
120 medknjižničnih
transakcij
Organizacija strokovnih
delavcev knjižnice

Vzpostavitev in ažurno
posodabljanje spletne strani
knjižnice

Predvidenih 150
medknjižničnih transakcij

Realizirano

UP FVZ
Vzpostavitev boljše
organizacije in delitve dela in
zagotavljanje kakovostne
knjižnične dejavnosti

Boljša organizacija dela in
kakovostna knjižnična
dejavnost

Realizirano
Obrazložitev:
Nova sistematizacija
delovnih mest. Obe
bibliotekarki sta bili deležni
potrebnih izobraževanj
(Cobiss licenca)

UP PEF
Obstoječa spletna stran s
preusmeritvijo na spletno
stran UP FM

Nova, posodobljena in
informativna spletna stran s
privlačno grafično podobo
Ažurirani podatki

Realizirano

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

1.299 aktivnih uporabnikov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, ter
zaradi vedno večje
dostopnosti gradiva v
elektronskih bazah in na
spletu je manjše število
aktivnih uporabnikov v
knjižnic.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
4

Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
praktikum za študente 1.
letnika.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostaviti uporabnikom
prijazen, kakovosten in
kompetenten knjižnično
informacijski sistem UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.181

1.299 aktivnih uporabnikov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice: 1.055
Svetovanje in pomoč
uporabnikom pri iskanju
knjižničnega gradiva.
Sproti so bile bibliografsko
obdelane lastne izdaje in
obvezni izvod ustanovediplomske naloge. V letu
2011 je bil letni prirast 463
enot.
Ažurna bibliografska
obdelava člankov,
monografij in izvedenih del.
Kreiranih in redaktiranih 136
bibliografskih zapisov
Zabeleženih je bilo 6.648
obiskov knjižnice
Zaradi manjšega števila
študentov v letu 2011, ter
zaradi vedno večje
dostopnosti gradiva v
elektronskih bazah in na
spletu je manjše število
aktivnih uporabnikov v
knjižnic.

Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 1.033

Nerealizirano
Obrazložitev:
Število aktivnih uporabnikov
iz visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti): 990

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike:
4

Izvedena so bila 4
organizirana izobraževanja
Knjižnično informacijski
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
praktikum za študente 1.
letnika.
Vsakodnevno individualno
usposabljanje uporabnikov.

Povečati prepoznavnost
knjižnice v lokalnem okolju

UP FTŠ Turistica
Vpis večjega števila drugih
zunanjih uporabnikov

Večje število zunanjih
uporabnikov

Nerealizirano
Obrazložitev:
Obstoječe stanje, v lokalnem
okolju ni interesa za tovrstno
študijsko literaturo

Dolgoročni cilj: 7. Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Okrepiti prepoznavnost
UK UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
UK UP še ni ustanovljena

UK UP zastopana v
temeljnih dokumentih in
telesih UP

Realizirano.

UK UP kot del nacionalnega
bibliografskega sistema

UP UK zastopana v
temeljnih dokumentih in
telesih UP.

Obrazložitev:

V novembru 2011 je bila s
potrditvijo v DZ RS
ustanovljena UP UK kot
članica univerze tudi zaradi
posebnega zavzemanja in
udejstvovanja strokovnih
služb UP ZRS. UP UK je
vključena v Statut UP,
nadaljnji postopki
formalizacije delovanja UP
UK pa do konca leta 2011
še niso bili izvedeni

Komentar
UP UK
UP UK je s sklepom o ustanovitvi sprejel Senat UP že spomladi leta 2008. Dne 8.5.2008 je bila na
MVZT posredovana Vlogo za ustanovitev UP UK (z dne 2.4.2008, št. 0716-26/2008), skupaj z
Elaboratom o ustanovitvi UP UK in pobudo za spremembo Odloka o ustanovitvi UP, v kateri bi bila UP
UK navedena kot nova članica Univerze na Primorskem. S tem dejanjem bi bili vzpostavljeni formalni
pogoji za ustanovitev in financiranje UP UK. 19. oktobra 2011 je na 32. redni seji je Državni zbor
Republike Slovenije potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem. S tem se je zaključil formalni postopek in ustanovljeni sta bili dve novi članici: Fakultete
za grajeno okolje in Univerzitetna knjižnica. Objava o spremembi statuta Univerze na Primorskem, ki
je vezane na Univerzitetno knjižnico je bila v Uradnem listu RS objavljena 28. 11. 2011 (Ur. l.
96/2011). V treh mesecih po objavi v Uradnem listu RS je potrebno oblikovati organe nove članice,
Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem. Ker v 2011 še niso bili oblikovani organi UP UK,
večino kratkoročnih ciljev v 2011, ni bilo realiziranih.
UP FAMNIT in UP IAM
UP FAMNIT, UP IAM / Knjižnica TeMeNa je namenjena zadovoljevanju informacijskih, izobraževalnih
in znanstveno-raziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev ter ostalih zaposlenih na UP
FAMNIT in UP IAM. Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike. Knjižnično dejavnost
izvajamo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu ter ustreznimi podzakonskimi akti. Knjižnica nabavlja,
obdeluje in izposoja gradivo predvsem s področij naravoslovja, tehnike, medicine ter psihologije.
Knjižnica vodi izposojo gradiva v sistemu COBISS3. V knjižnico se je vpisalo 787 študentov in 94
zaposlenih, skupaj 883 aktivnih uporabnikov. Za potrebe medknjižnične izposoje se je vpisalo tudi 13
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pravnih oseb. Za potrebe raziskovanja in izvedbo študijskih programov je bilo v letu 2011 nakupljenih
173 enot gradiva (367 izvodov) in omogočen elektronski dostop do MathSciNet ter do Journal Citation
Reports. Za potrebe bibliografije raziskovalcev (vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti
sodelavcev) je bilo vneseno 197 zapisov. V zvezi s tem knjižnica redno sodeluje s področnimi OSIC-i.
Knjižnica ima omejena sredstva za nakup gradiva in je še vedno na začetku delovanja (z omejenim
številom gradiva za vse študijske programe, ki se izvajajo na fakulteti), zato je in bo gradivo dostopno
predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce UP IAM in
UP FAMNIT.
Knjižnica bo tudi v prihodnje podpira študijski in raziskovalni proces, tako da bo izvaja svojo dejavnost
predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur
bo omogočen dostop do osnovnih storitev. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje
informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se bo tudi v prihodnje
opravljalo v sistemu COBISS vodenje bibliografij za visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce.
UP FHŠ
Načrt za prihodnje leto predstavlja zgolj oceno prihodnjega stanja, ker pa je težko povsem natančno
oceniti točno število uporabnikov, število novih enot gradiva, prihaja do manjših odstopanj med
načrtom in realizacijo. Na splošno je realizacija nekoliko manjša od načrtov. Letni prirast gradiva je
letos manjši od načrtovanega v veliki meri zaradi pomanjkanja sredstev (naročamo samo najnujnejše
gradivo) ter zaradi daljše bolniške odsotnosti bibliotekarke. Tako je bil del gradiva, ki je bilo kupljeno ali
pridobljeno z darovi v letu 2011, katalogiziran, inventariziran šele v začetku leta 2012. Tu gre
izpostaviti kadrovski primanjkljaj, v odsotnosti edine strokovne delavke, nobeno od strokovnih del ni
opravljeno (npr. katalogizacija gradiva, bibliografije…). Nujna bi bila kadrovska okrepitev, na katero se
opozarja že vrsto let, vendar nikoli ni realizirana zaradi pomanjkanja sredstev. V odsotnosti strokovne
sodelavke se izvaja le izposoja gradiva, za katero skrbi sodelavka študentka, vsa ostala dela pa niso
opravljena.
Število aktivnih uporabnikov knjižnice je tudi nekoliko manjše. Precej pa se je povečalo število
kreiranih in redigiranih zapisov za bibliografije (monografije, članki, izvedena dela), teh je bilo skupaj
538.
Knjižnica se je prijavila na razpis ARRS za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov.
Prijavili smo 7 tujih znanstvenih revij in dobili znesek v višini 2.118,45 EUR.
Kategorija članov tuji državljani: vsi tuji državljani, ki so vpisani v knjižnico, so hkrati tudi študenti.
Nekateri od teh so pri nas na ERASMUS izmenjavi.
Kategorij članov srednješolci in upokojenci ne vodimo posebej, vključeni sta med druge uporabnike,
kamor spadajo tudi pravne osebe.
Organizirano izobraževanje za uporabnike: organizirali smo 2 izobraževanji (ob prisotnosti asistenta
za predmet Metodologija in epistemologija raziskovanja z informatiko). V primeru, da organiziramo
samostojno, se študenti izobraževanja ne udeležijo. Število organiziranih izobraževanj je manjše od
načrtovanega zaradi usklajevanj urnika predavanj/vaj.
Medknjižnična izposoja v letu 2011 znaša: iz drugih knjižnic smo si izposodili 47 enot gradiva, tj. 45
monografij in 2 članka, iz naše knjižnice smo ostalim knjižnicam izposodili 42 enot gradiva tj. 40
monografij in 2 članka. Skupaj znaša medknjižnična izposoja 89 enoti gradiva, kar je 13 enot manj kot
v letu 2010.
Izobraževanja: bibliotekarka se v letu 2011 ni udeležila nobenega strokovnega izobraževanja.
UP FM
Cilj dviga kakovosti dela v knjižnici UP FM je bil realiziran. Knjižnica UP FM je v letu 2011 dosegla
večino pomembnejših načrtovanih ciljev.
Predvsem na področju vnosa in priprave bibliografij raziskovalcev je knjižnica dosegla in presegla
predvideni cilj. Z dobrim sodelovanjem z raziskovalci in OSIC-i je knjižnica tako vnesla 1.644 zapisov
ustrezne kakovosti in tako doprinesla pomembne kazalnike kakovosti raziskovalnega dela na UP FM.
Cilj dviga kakovosti pri delu z uporabniki knjižnice, pri spremljanju in ugotavljanju informacijskih potreb
uporabnikov in izobraževanju uporabnikov za samostojno delo v knjižnici je bil realiziran z
organiziranimi izobraževanji študentov 1. letnika ter individualnimi obiski posameznikov. Nekoliko
manjši oz. ničen je bil odziv ob organiziranih periodičnih izobraževanjih, ki jih je knjižnica razpisovala
dvakrat mesečno in o tem obveščala uporabnike ter zbirala njihove prijave.
Skrb za prirast knjižnega gradiva in cilj nabave novega relevantnega gradiva je bil realiziran. Knjižnica
UP FM je v letu 2011 obogatila knjižnično zbirko z osnovnimi ter najnovejšimi dosežki literature s
področja managementa, ekonomskih ved, podjetništva, itd. Zaradi programa varčevanja je knjižnica
skrbno izbirala gradiva v predlagan nakup, deloma je nakup poskusila nadomestiti z medknjižnično
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izposojo, predvsem za gradivo, ki ni temeljnega pomena za izobraževalno in znanstveno raziskovalno
delo članice.
V letu 2011 se je UP FM prijavila na razpis Agencije RS za raziskovalno dejavnost in tako potrdila
članstvo v konzorcijih, prek katerih je na ta način obnovila letni dostop do tujih baz podatkov in se na
razpisu uvrstila na seznam prejemnikov finančnih sredstev za nakup nove tuje znanstvene periodike.
Cilj kakovostnega izvajanja medknjižnične izposoje v knjižnično informacijskem sistemu Slovenije ter
knjižnično informacijskem sistemu Univerze na Primorskem kot pridobivanje gradiva, ki ga knjižnica ne
poseduje, je bil realiziran. Olajšani in dorečeni so bili tudi nekateri postopki med knjižnicami članic
Univerze na Primorskem s ciljem doseči čim višjo stopnjo poenotenosti v skrbi za kakovost članice in s
tem neposredno celotne Univerze na Primorskem. Medknjižnična izposoja relevantnega gradiva je
tako nadomestila nakup literature, ki ni nujno potrebna, in na ta način omogočila prihranek sredstev.
Cilj prehoda na nekatere segmente platforme COBISS3 je bil v letu 2011 delno realiziran. V
sodelovanju z IZUM – Institutom informacijskih znanosti Maribor in knjižnicami ostalih članic Univerze
na Primorskem je bil cilj prehoda na nekatere segmente COBISS3 začasno prestavljen v prihodnost
zaradi testiranj okolja. Izvaja se načrtovanje izobraževanj za bodoče postopke pri prehodih v različne
segmente. Knjižnica UP FM je v letu 2011 prešla v segment COBISS3/Inventura in prvič v novem
segmentu uspešno opravila inventurni popis gradiva.
Cilj omogočanja oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov ni bil realiziran. V tem je
knjižnica odvisna od Računalniškega informacijskega centra UP.
Knjižnica UP FM se je začela srečevati s težavo pomanjkanja prostora in razmeroma majhnega števila
zaposlenih kadrov, ki pa z leti postaja vedno bolj pereča in je vsekakor povezana s povečanjem
vpisanih uporabnikov knjižnice ter vedno večjemu povpraševanju in obsegu vodenja in priprav osebnih
bibliografij raziskovalcev. V skupni knjižnici UP FM IN UP PEF je strokovna sodelavka zaposlena za
skrajšan delovni čas 20 ur/teden iz naslova starševskih pravic, preostalo polovico dopolnjujemo s
pomočjo študentskega dela, ki se je izkazalo kot nujno potrebno, še vedno pa študent lahko opravlja
samo določena opravila, ki niso vezana na licenco v COBISS-u, pri čemer je oteženo izvajanje
strokovnih bibliotekarskih nalog, možna organizacijska struktura pa ne omogoča prilagajanja novim
smernicam, ki se na področju bibliotekarstva vedno bolj uveljavljajo kot podpora delovanja univerz.
Cilj omogočanja dostopa do obstoječih elektronskih revij in podatkovnih baz je bil subjektivno
realiziran (ugotavljanje dostopov z individualnim spremljanjem dostopov uporabnikov), objektivno pa
knjižnica ugotavlja pomanjkanje povezovalnega člena, t.j. odgovorne osebe, ki bi prevzela in vodila
administrativne in ostale postopke v zvezi s članstvom v konzorcijih ter dejanskim ugotavljanjem
števila pregledanega gradiva v elektronskih obliki. Postopki so sedaj razpršeni po članicah, kljub temu,
da se članice vključujejo v konzorcije v skupnem imenu Univerze na Primorskem. V letu 2011 so bili
tudi izvedeni postopki za nabavo tujih znanstvenih revij preko javnih naročil, naročnine na znanstvene
revije pa so pogoj za obstoj konzorcijev in s tem posledično omogočajo dostop do elektronskih
informacijskih virov. Oddaljen dostop do elektronskih revij ni bil realiziran. Pri tem je knjižnic UP FM
odvisna od Računalniškega informacijskega centra Univerze na Primorskem.
UP FVZ
V letu 2011 smo presegli načrtovano število aktivnih uporabnikov 883, saj je aktivno obiskalo knjižnico
898 študentov. Včlanilo se je več dodiplomskih rednih študentov kot je bilo načrtovano (načrtovano
število 500, vpisanih 547), toda manj podiplomskih študentov (načrtovanih 65, vpisanih 52). Število
zaposlenih, ki so aktivno obiskovali knjižnico je bilo 52. V knjižnico se je vpisalo manjše število
dodiplomskih izrednih študentov 221, kot je bilo načrtovanih - 260. Število drugih uporabnikov je višje
(26 uporabnikov).
V preteklem letu smo fond knjižnice povečali za 529 enot knjižnega gradiva (načrtovanih je bilo 400
enot). Kupili smo 192 enot knjižnega gradiva in 2 enoti neknjižnega gradiva. V dar smo prejeli 144
enot knjižnega in 3 enote neknjižnega gradiva. Evidentirali smo 99 diplomskih nalog in 30 enot
študijskega gradiva. Tekoče smo prejemali 57 naslovov domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revij
z različnih področij. V letu 2011 smo dostopali do baz podatkov: WileyOnline Library, CInahl,
SpringerLink, Science, Webo of Science, Proquest in JSTOR, ScienceDirect in The Cochrane Library.
V samostojno zakupljeni bazi The Cochrane library smo iz našega IP-naslova v letu 2011 proizvedli
1048 iskanj in našli 415 naslovov s polnim tekstom. V drugi samostojno zakupljeni bazi Cinahl smo
naredili 5262 iskanj in skupaj našli 1961 člankov s polnim tekstom (več tabela Statistika iskanj zgoraj)
V letu 2011 smo se ponovno (že peto leto zapovrstjo) prijavili na javni razpis za sofinanciranje nakupa
tuje znanstvene literature pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Kljub višjemu dosegu števila točk kot prejšnja leta, smo v razpisu pridobili le 450€. Sredstva smo
porabili pri nakupu tujih serijskih publikacij.
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Avgusta 2011 so bila v čitalnici knjižnice izvedena gradbena dela. Polovica čitalnice je bila preurejena
v študentsko sobo, prejšnja študentska soba pa služi za kabinet za učitelje dietetike. Knjižnica je hkrati
pridobila dodatna računalniška mesta na hodniku nasproti knjižnice (5 mest). V čitalnico je bilo
preseljeno tudi delovno mesto ene bibliotekarke.
V letu 2011 sta bibliotekarki pridobili licenci za vzajemno katalogizacijo. Ena bibliotekarka je pridobila v
mesecu novembru 2011 privilegije za vpisovanje bibliografij. To je pomenilo pomembno prelomnico za
Knjižnico UP FVZ, saj od novembra 2011 lahko zagotavlja vse storitve za svoje uporabnike
samostojno in ne rabi zunanje strokovne pomoči.
Knjižnica UP FVZ je v novembru skupaj z ostalimi knjižnicami članic UP, prvič izvedla javni razpis za
nakup strokovnih tujih revij za leto 2012 in baz podatkov.
V decembru 2011 je knjižnici uspelo zagotoviti, s pomočjo Instituta informacijskih znanosti Maribor,
oddaljen dostop do baz Proquest in ISI Web ob Knowledge.
Knjižnica je bila v letu 2011 odprta od ponedeljka do petka ter, v času predavanj izrednih študentov,
tudi ob sobotah, zaradi prilagoditve izrednim študentom.
UP PEF
Cilj dviga kakovosti dela v knjižnici UP PEF je bil realiziran. Knjižnica UP PEF je v letu 2011 dosegla
večino pomembnejših načrtovanih ciljev.
Predvsem na področju vnosa in priprave bibliografij raziskovalcev je knjižnica dosegla in presegla
predvideni cilj. Z dobrim sodelovanjem z raziskovalci in OSIC-i je knjižnica tako vnesla 1.644 zapisov
ustrezne kakovosti in tako doprinesla pomembne kazalnike kakovosti raziskovalnega dela na UP PEF.
Cilj dviga kakovosti pri delu z uporabniki knjižnice, pri spremljanju in ugotavljanju informacijskih potreb
uporabnikov in izobraževanju uporabnikov za samostojno delo v knjižnici je bil realiziran z
organiziranimi izobraževanji študentov 1. letnika ter individualnimi obiski posameznikov. Nekoliko
manjši oz. ničen je bil odziv ob organiziranih periodičnih izobraževanjih, ki jih je knjižnica razpisovala
dvakrat mesečno in o tem obveščala uporabnike ter zbirala njihove prijave.
Skrb za prirast knjižnega gradiva in cilj nabave novega relevantnega gradiva je bil realiziran. Knjižnica
UP PEF je v letu 2011 pridobila širok nabor novega knjižnega gradiva ter tako obogatila knjižnično
zbirko z osnovnimi ter najnovejšimi dosežki literature s področja pedagogike, glasbe, jezikoslovja,
matematike, itd. V letu 2011 se je UP PEF prijavila na razpis Agencije RS za raziskovalno dejavnost in
tako potrdila članstvo v konzorcijih, prek katerih je na ta način obnovila letni dostop do tujih baz
podatkov in se na razpisu uvrstila na seznam prejemnikov finančnih sredstev za nakup nove tuje
znanstvene periodike.
Cilj kakovostnega izvajanja medknjižnične izposoje v knjižnično informacijskem sistemu Slovenije ter
knjižnično informacijskem sistemu Univerze na Primorskem kot pridobivanje gradiva, ki ga knjižnica ne
poseduje, je bil realiziran. Olajšani in dorečeni so bili tudi nekateri postopki med knjižnicami članic
Univerze na Primorskem s ciljem doseči čim višjo stopnjo poenotenosti v skrbi za kakovost članice in s
tem neposredno celotne Univerze na Primorskem. Medknjižnična izposoja relevantnega gradiva je
tako nadomestila nakup literature, ki ni nujno potrebna, in na ta način omogočila prihranek sredstev.
Cilj prehoda na nekatere segmente platforme COBISS3 je bil v letu 2011 delno realiziran. V
sodelovanju z IZUM – Institutom informacijskih znanosti Maribor in knjižnicami ostalih članic Univerze
na Primorskem je bil cilj prehoda na nekatere segmente COBISS3 začasno prestavljen v prihodnost
zaradi testiranj okolja. Izvaja se načrtovanje izobraževanj za bodoče postopke pri prehodih v različne
segmente. Knjižnica UP PEF je v letu 2011 prešla v segment COBISS3/Inventura in prvič v novem
segmentu uspešno opravila inventurni popis gradiva.
Cilj omogočanja oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov ni bil realiziran. V tem je
knjižnica odvisna od Računalniškega informacijskega centra UP.
Cilj vzpostavitve in ažurno posodobljene spletne strani knjižnice kot del spletne strani UP PEF je bil
realiziran. Uporabniki s povratno informacijo zagotavljajo uporabnost in delovanje spletne strani, preko
katere uporabljajo knjižnični katalog ter uporabljajo storitve programa Moja knjižnica, kar je nedvomno
pokazatelj dviga ravni kakovosti delovanja članice.
Cilj zagotavljanja, spremljanja in izboljševanja kakovosti dela v knjižnici UP PEF je vsekakor ena
pomembnejših smernic delovanja knjižnice. V letu 2011 so bile poglavitne spremembe povečanje
števila vpisanih študentov ter zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP PEF. Knjižnica se je
začela srečevati s težavo pomanjkanja prostora in razmeroma majhnega števila zaposlenih, ki pa z leti
postaja vedno bolj pereča in je vsekakor povezana s povečanjem vpisanih uporabnikov knjižnice ter
obsežnim prirastom knjižničnega gradiva, ki služi podpori izobraževalnemu in raziskovalnemu delu UP
PEF ter vedno večjemu povpraševanju in obsegu vodenja in priprav osebnih bibliografij raziskovalcev.
V knjižnici UP PEF je strokovna sodelavka zaposlena za skrajšan delovni čas od polnega 20 ur/teden
iz naslova starševskih pravic, preostalo polovico dopolnjujemo s pomočjo študentskega dela, ki se je
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izkazalo kot nujno potrebno, še vedno pa študent lahko opravlja samo določena opravila, ki niso
vezana na licenco v COBISS-u, pri čemer je oteženo izvajanje strokovnih bibliotekarskih nalog, možna
organizacijska struktura pa ne omogoča prilagajanja novim smernicam, ki se na področju
bibliotekarstva vedno bolj uveljavljajo kot podpora delovanja univerz.
Cilj omogočanja dostopa do obstoječih elektronskih revij in podatkovnih baz je bil subjektivno
realiziran (ugotavljanje dostopov z individualnim spremljanjem dostopov uporabnikov), objektivno pa
knjižnica ugotavlja pomanjkanje povezovalnega člena, t.j. odgovorne osebe, ki bi prevzela in vodila
administrativne in ostale postopke v zvezi s članstvom v konzorcijih ter dejanskim ugotavljanjem
števila pregledanega gradiva v elektronskih obliki. Postopki so sedaj razpršeni po članicah, kljub temu,
da se članice vključujejo v konzorcije v skupnem imenu Univerze na Primorskem. V letu 2011 so bili
tudi izvedeni postopki za nabavo tujih znanstvenih revij preko javnih naročil, naročnine na znanstvene
revije pa so pogoj za obstoj konzorcijev in s tem posledično omogočajo dostop do elektronskih
informacijskih virov.
Nekateri dodatni kazalniki za to področje so navedeni tudi v poglavju 9. Članica v številkah – 9.4
Knjižnična dejavnost
UP ZRS
Rezultati načrtovani za leto 2011 so bili v večini postavk izpolnjeni, v nekaterih primerih je zaradi
objektivnih okoliščin opaziti negativni trend, v nekaterih pa so doseženi cilji višji od pričakovanih.
Predvsem je opazno bistveno negativno odstopanje od zastavljenih ciljev pri prirastu tiskanih enot
gradiva, kjer je bilo zaradi pomanjkanja prostora v knjižnici potrebno omejiti postavitev gradiva na
knjižnične police. Poudariti je potrebno, da se dotok gradiva v letu 2011 ni spremenil, vendar smo bili
večji del prisiljeni skladiščiti v začasnih prostorih. Prostorska stiska, na katero opozarjamo že nekaj let,
se tako vedno bolj odraža v letnih statističnih podatkih.
Razveseljiv je podatek o organiziranih programih izobraževanja uporabnikov, ki smo ga v knjižnici UP
ZRS pričeli izvajati v prvem semestru štud.leta 2011/2012 za študente različnih študijskih programov v
sodelovanju z nosilci predmetov.
V letu 2011 je bibliotekar pripravnik zaključil pripravništvo z uspešno opravljenim bibliotekarskim
izpitom, pristopil pa je tudi že k nekaterim programom doizobraževanja za nadaljnje delo v
bibliotekarski stroki in vse tudi uspešno zaključil.
Vodja knjižnice UP ZRS se je tekom leta redno in aktivno udeleževal sej NSKD ter Strokovnega telesa
ARRS za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature in baz podatkov. V pričetku leta 2011 je bil
imenovan za predstavnika univerz v UO IZUM ter se v okviru tega udeležil več rednih in dopisnih sej v
Ljubljani in Mariboru. O svojih aktivnostih je kolikor mogoče redno poročal vodjem knjižnic članic UP
na sestankih, ki jih je skliceval in vodil prav s tem namenom.
Na 1. srečanju članov konzorcijev CTK je vodja knjižnice UP ZRS predstavil članstvo UP v konzorcijih
e-revij ter nekatere pozitivne učinke na univerzi, ki iz tega izhajajo.
Za potrebe priprave projektne dokumentacije je vodja knjižnice UP ZRS pripravil prostorske predloge
za projekt univerzitetne knjižnice v okviru objekta univerzitetne in osrednje knjižnice v kampusu Sonce
v Kopru. Predlog je predstavil na usklajevalnem sestanku investitorjev, projektantov in uporabnikov.
Na podlagi sklepa, sprejetega na predstavitvi, je v maju 2011 organiziral strokovno ekskurzijo po
nekaterih univerzitetnih knjižnicah Škotske.
V okviru sodelovanja v nacionalnih strokovnih združenjih se je vodja knjižnice udeležil posvetovanja
ZBDS v Mariboru ter konference COBISS prav tako v Mariboru.
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5.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Kratkoročni cilji Študentskih domov Univerze na Primorskem so temeljili na srednjeročnem razvojnem
načrtu UP za obdobje do leta 2013 in na prioritetah v letih 2011. Na njihovi podlagi je bila dejavnost
UP ŠD usmerjena v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v študentskih domovih glede na število
vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki delujejo na Primorskem, in se na
ta način približevala standardom Univerz v Ljubljani in Mariboru na področju zagotavljanja
nastanitvenih kapacitet. Tako so UP ŠD prispevali h krepitvi prepoznavnosti UP in njenega prispevka k
razvoju lokalnega in širšega okolja.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 z
večjim številom ležišč

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
V letu 2011 imajo UP ŠD
skupaj 1365 ležišč in
subvencij.

Ciljna vrednost v letu 2011
Povečanje števila ležišč in
subvencij za 100.

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
MVZT kljub pozivom ni
realiziral povečanja števila
študentskih ležišč oz.
dodatnih subvencij v javnih
in zasebnih domovih in ni
prišlo do adaptacije in
prevzema 3. zgradbe na
Cankarjevi 5.

V letu 2011 imajo UP ŠD
225 ležišč v lastnem
upravljanju.

Začetek gradnje novih
študentskih domov v
kampusih Livade in Sonce.

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pripravljena je inv.
dokumentacija za gradnjo
študentskih domov

V letu 2011 UP ŠD ne
upravljajo z najetimi
zmogljivostmi

Pridobitev ležišč in
nepremičnin z namenom
upravljanja.

Nerealizirano
Obrazložitev:
ŠD niso pridobili dodatnihprimernih kapacitete za
najem.

V letu 2011 imajo UP ŠD en
družinski apartma

V letu 2011 naj bi UP ŠD
imeli dva družinska
apartmaja

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 z
večjo pestrostjo ponudbe
nastanitvenih zmogljivosti

V letu 2011 imajo UP ŠD en
apartma za študente s
posebnimi potrebami

V letu 2011 naj bi UP ŠD
usposobili še drugi apartma
za študente s posebnimi
potrebami.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP z
odpravo infrastrukturnih ovir
za obdobje do leta 2013

V letu 2011 so UP ŠD delno
odpravili arhitekturne ovire
za študente s posebnimi
potrebami

Priprava parkirnih prostorov,
klančin in ročajev za lažje
dostope v ŠD.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 za
nemoteno delovanje
izvajanja dejavnosti

V letu 2011 so UP ŠD izvedli
prioritetne naloge iz načrta
za IVD (prve tri prioritete)

Sprotno vzdrževanje
nepremičnin in opreme v ŠD
Portorož in ŠD Koper.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 za
nemoteno finančno
poslovanje

V letu 2011 so UP ŠD krili
primanjkljaj z naslova
sofinanciranja pisarne

UP ŠD se z MVZT dogovori
o obsegu sofinanciranja

Nerealizirano
Obrazložitev:
Na MVZT je bilo
posredovano več pozivov za
spremembo višine sredstev
za delovanje pisarne ter
posredovano več dokazil o
neustreznosti financiranja.
MVZT vira - kljub več
obljubam, ni povečal.
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Dolgoročni cilj 7. Postati prepoznaven univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 z
večjim številom subvencij pri
zasebnikih

UP ŠD so posredovali v letu
2011 750 subvencij za
bivanje pri zasebnikih

UP ŠD naj bi v letu 2011
posredovali najmanj 800
subvencij za bivanje pri
zasebnikih

Nerealizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP z
večjo ponudbo in vrsto ležišč
za obdobje do leta 2013

V letu 2011 UP ŠD niso
imeli najetih prostorov

Upravljanje večjega števila
in vrst ležišč

Nerealizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
nemoteno delovanje za
obdobje do leta 2013

V letu 2011 so UP ŠD
izvajali dejavnost z
zmanjšanim obsegom
sredstev

S povišanjem obsega
sredstev zagotoviti
nemoteno in kvalitetno delo
UP ŠD.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013

V letu 2011 so UP ŠD
posredovali pri
nastanjevanju tujih
študentov

Posredovanje pri
namestitvah mednarodnih
študentov.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev za
začasno nameščanje
zaposlenih UP v obdobju do
leta 2013

V letu 2011 UP ŠD so
posredovali pri
nastanjevanju gostujočih
profesorjev in raziskovalcev

Posredovanje pri
namestitvah gostujočih
profesorjev in raziskovalcev.

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do 2013

V letu 2011 so uporabljali
UP ŠD v letu 1999
postavljeno spletno stran

Zagotoviti učinkovitejši
dostop uporabnikom do
podatkov.

Delno realizirano

Obrazložitev:
Kljub prošnjam za
povečanje št. subvencij,
MVZT le tega pri razpisu ni
povečalo.

Obrazložitev:
ŠD niso pridobili dodatnihprimernih kapacitete za
najem.

Obrazložitev:
MVZT ni odobrilo dodatnih
pripadajočih sredstev, zato
so UP ŠD zagotovili
nemoteno delovanje iz
lastnih sredstev pridobljenih
s tržno dejavnostjo

Obrazložitev:
Spletna stran je bila
oblikovana, usklajujejo se le
še podrobnosti;

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 z
možnostjo razširitve
dejavnosti

V letu 2011 so UP ŠD
preverjali interes
potencialnih zasebnih
partnerjev

Opraviti pogovore s
potencialnimi zasebnimi
vlagatelji

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP s
promocijo za obdobje do leta
2013

V letu 2011 so UP ŠD
sodelovali v vseh
pomembnejših promocijski
akcijah UP in izvedli nekaj
lastnih aktivnosti

Povečati prepoznavnost
dejavnosti z lastno
promocijo v javnosti in
medijih in s sodelovanjem v
akcijah UP

Realizirano

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013 z
večjim številom subvencij pri
zasebnikih

UP ŠD so posredovali v letu
2011 750 subvencij za
bivanje pri zasebnikih

UP ŠD naj bi v letu 2011
posredovali najmanj 800
subvencij za bivanje pri
zasebnikih

Nerealizirano
Obrazložitev:
Kljub prošnjam za povečanje
št. subvencij, MVZT le tega
pri razpisu ni povečalo.

Tabela 27: Kazalniki za Študentske domove

Kazalnik

Študijsko leto 2010/2011

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2010/2011

% študentov univerze, ki bivajo v
študentskih domovih ali pri
zasebnikih v skladu s Pravilnikom o

15%

15 %
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Študijsko leto 2010/2011

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2010/2011

Kapaciteta študentskih domov**

221

221

Število tujih študentov, ki bivajo v
študentskih domovih***

4

4

Kazalnik

185

subvencioniranju bivanja študentov
*

Opombe:
*Podatek je optimalen, glede na vse vpisane študente UP. Študentje FPP in študentje Univerze v NG niso upoštevani.
**Kapacitete UP ŠD so v ŠD Portorož, ŠD Koper in stanovanju Izola.
***Tuji študentje so nastanjeni večinoma v dijaških domovih in pri zasebnikih oziroma koncesionarjih. V javnih domovih sicer
prednostno zagotavljamo bivanje študentom Cepusovega programa. Ostalim tujim študentom pa le v primeru, ko so ležišča v
javnih domovih še prosta (tudi v primerih odhodov naših študentov na mednarodno izmenjavo).
Povzetek vseh razpisanih študentskih ležišč:
v študentskih domovih v Kopru, Portorožu in študentskem stanovanju v Izoli je 221 ležišč (128+91+2);
v dijaških domovih v Kopru, Portorožu, Izoli in Novi Gorici je skupaj 370 ležišč (180+80+50+60);
v zasebnem študentskem domu je 180 ležišč (Presta-Nova Gorica);
pri zasebnikih je 730 subvencioniranih študentskih ležišč.
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5.6.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
UP ŠD si je prizadeval zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki naj bi ustrezale razvoju univerze in
zadoščale potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti. V okviru srednjeročnega
cilja UP, da bi do leta 2013 dosegli materialne standarde primerljive z univerzama v Ljubljani in
Mariboru, kar bo mogoče šele na podlagi pridobitve novih kapacitet z novo gradnjami. Vendar za
dodatno približevanje standardu UM in UL na tem področju, ki že zdaj presega 15 % pokritost, bo tudi
ob uresničevanju načrtovanih gradenj v kampusih Sonce in Livade še vedno treba zagotoviti dodatne
zmogljivosti z interventnimi odkupi ali najemi prostorov. UP ŠD je v sodelovanju z okoljem prispevala k
odličnosti univerze v ustvarjanju in prenosu znanja z zagotavljanjem ustreznih nastanitvenih
zmogljivosti tudi za profesorje in raziskovalce.
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5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
5.7.1 Upravne naloge kabineta rektorja in dekana/dekanje ter direktorja
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Promocija znanstvenih
dosežkov raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011
UP REKTORAT

Promocija doktorjev znanosti
UP

Promoviranje doktorjev
znanosti UP 2-krat letno
skladno s Študijskim
koledarjem UP

Realizirano

UP FHŠ
Znanstvene konference in
simpoziji

Doseganje odličnosti na
posameznih področjih
raziskovanja

Realizirano

UP PEF
Izvedba mednarodnega
znanstvenega sestanka,
2010; 2.

Povečati mednarodno
udeležbo iz izboljšati
predstavo o kakovosti UP
PEF.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Organiziran in izveden je bil
en znanstveni sestanek, saj
ARRS za drugega ni
odobrila sredstev za
sofinanciranje dogodka.

UP FTŠ Turistica
Sodelovanje v čezmejnih
projektih: 1

Sodelovanje v čezmejnih
projektih: 3

Delno realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 smo izvajali 2
projekta: WELLNESS ISTRA
in T-lab

Sodelovanje na
mednarodnih konferencah:

Sodelovanje na
mednarodnih konferencah: 8

Realizirano
Obrazložitev:
preseženo: na mednarodnih
konferencah je sodelovalo
11 ljudi

Prijava na kandidaturo za
mednarodne nagrade: 0

Prijava na kandidaturo za
mednarodne nagrade: 1

/

UP FVZ
Zagotavljanje ažurne objave
znanstvenih dosežkov na
spletni strani UP VŠZI ter
obveščanje drugih članic UP
in rektorata o znanstvenih
dosežkih raziskovalcev UP
VŠZI: v letu 2010 stalna
naloga

Zagotavljanje ažurne objave
znanstvenih dosežkov na
spletni strani UP VŠZI ter
obveščanje drugih članic UP
in rektorata o znanstvenih
dosežkih raziskovalcev UP
kot stalna naloga v letu 2011

Realizirano
Obrazložitev:
Ažurno obveščanje javnosti
o dosežkih UP VŠZI (UP
FVZ).

UP ZRS
Zadovoljujoča promocija
znanstvenih dosežkov glede
na trenutne zmožnosti,
(kadrovski potencial in
finančna sredstva).
Promocija znanstvenih
dosežkov bi se v določenih
delih lahko še izboljšala.
UP ZRS je prepoznavna v
lokalnem okolju kot dejavnik

Doseči večjo prepoznavnost
UP ZRS v lokalnem,
slovenskem ter širšem
mednarodnem prostoru.
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.
Obrazložitev:
Organizacija mednarodnih
znanstvenih sestankov,
konferenc, srečanj in
okroglih miz je potekalo vse
v skladu z načrtom za leto
2011.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
razvoja lokalnega okolja.

Ciljna vrednost v letu 2011

188

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Izvedena slavnostna
podelitev nagrad za
znanstveno odličnost –
Glasnik znanosti UP ZRS za
leto 2011, 25. maja 2011,
Pokrajinski muzej Koper.
Realizirano v skladu z
načrtom za leto 2011.
Ažurno in redno spremljanje
objav UP ZRS v medijih ter
napoved dogodkov izvedeno
v skladu za načrtom za leto
2011.

Ohraniti in nadaljevati
sodelovanje z okoljem,
lokalno skupnostjo pri
izvajanju raziskovalnih
projektov ter promocijo
rezultatov sodelovanja pri
izvajanju raziskovalnih
programov in projektov. Ter
s tem promocija znanstvenih
dosežkov.

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.
Obrazložitev:
Promocija znanstvenih
dosežkov glede na trenutne
zmožnosti, kadrovski
potencial in finančne vire.
Stiki z lokalnimi predstavniki
zakonodajne in izvršne
oblasti, zlasti primorsko
okolje, v skladu z načrtom
za leto 2011. Organizacija
dogodkov v sodelovanju z
lokalno skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov, je
bilo izvedeno skladno z
načrtom za leto 2011.

Spletna stran je v prenovi

Ohranjanje rednih stikov in
širjenje možnosti za
sodelovanje tudi na drugih
področjih

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.

Nova spletna stran UP ZRS
– vzpostavitev.

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.

S tem posredno večja
prepoznavnost UP ZRS v
lokalnem, slovenskem ter
širšem mednarodnem
prostoru

Obrazložitev:
Nova spletna stran UP ZRS
– vzpostavljena.

UP IAM
Aktivnosti za promocijo

Analiza stanja in priprava
strategije za promocijo

Delno realizirano
Obrazložitev:
promocijska strategija bo
pripravljena, oziroma
korigirana v letu 2012, saj so
jo prekinile večje
spremembe na inštitutu
(zamenjava imena, vodstva,
organiziranosti ipd.)

Razvoj kakovostnih
podiplomskih študijskih
programov v okviru POŠ UP

UP REKTORAT
Vzpostavitev delovanja POŠ
UP v letu 2010

Učinkovitejše delovanje in
večja prepoznavnost POŠ
UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Imenovana delovna skupina
za pripravo predloga
preoblikovanja POŠ UP
Pripravljen predlog
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
preoblikovanja POŠ UP, ki
vključuje opredelitev
zakonskih podlag,
poslanstva, cilje, področje
delovanja, model
organiziranosti, itd,
Zasnovani vzorci listin
(vzorec skupne diplome in
priloge k diplomi) in drugih
dokumentov (konzorcijska
pogodba) za pripravno
skupnih programov
Aktivno sodelovanje in
priprava predlogov za
dopolnitev Meril za
visokošolsko
transnacionalno
izobraževanje
Administrativna in vsebinska
koordinacija ter podpora pri
pripravi elaboratov in
pripadajoče dokumentacije:
v celoti izvedeno za 1
skupni program, delno
izvedeno za 2 skupna
programa
Spletna stran ni
vzpostavljena

Število skupnih akreditiranih
študijskih programov: 0

Število skupnih akreditiranih
študijskih programov: 2

Delno realizirano
Obrazložitev:
Od načrtovanih dveh (2)
programov je bila izvedena
priprava enega (1) skupnega
programa 2. stopnje in
uspešno zaključeni postopki
notranje akreditacije na UP.
Vloga programa
posredovana v postopek
akreditacije na NAKVIS

UP FHŠ
Programi so v fazi sprejema

Izvedba podiplomskih
študijskih programov

Delno realizirano

UP FTŠ Turistica
Izvajanje programa 2.
stopnje »Dediščinski
turizem« (partnerji FHŠ,
ZRS)

Oblikovanje in akreditacija
programa 2. stopnje
»Zdraviliški turizem«
(partnerji FVZ)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Oblikovana delovna verzija
programa; na strani FVZ ob
menjavi vodstva upad
interesa za realizacijo cilja.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Uresničevanje aktivnosti v
Rektorski konferenci RS
(RK RS)
Promocijske dejavnosti in
aktivnosti, vezane na razpis

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje v RK RS

Nadaljnje uspešno
sodelovanje UP v RK RS

Realizirano

UP REKTORAT
Ažurno obveščanje medijev

Večje število medijskih objav

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
za vpis v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
o aktivnostih UP, povezanih
s študijsko ponudbo

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba oz. sodelovanje na
7 promocijskih dogodkih

9 odmevnejših promocijskih
dogodkih

Realizirano

Izvedba predstavitev UP

Najmanj 3 uspešne
predstavitve UP

Realizirano
Obrazložitev:
SLOVIK, Celovec, v okviru
Zavoda za šolstvo idr.

Teden UP

Uspešna izvedba Tedna UP
v marcu 2011

Realizirano

UP PEF
Sejem Informativa '10, 2010;
1.

Večja prepoznavnost, večji
interes za vpis.

Realizirano.

Univerzitetni sejem – »Dnevi
znanja«, 2010, 1.

Večja prepoznavnost, večji
interes za vpis.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Priprave na dogodek so
potekale uspešno, izvedba
promocije pa ni potekala v
obliki sejma, temveč kot
obiski in gostovanja na
povabilo šol in drugih
institucij ter zavodov.

Skupna novinarska
konferenca na UP, 2010, 1.

Predstavitev študijskih
programov članic UP.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Oglasi v lokalnih in
nacionalnih medijih

oglasi v lokalnih in
nacionalnih medijih

Realizirano.

Informativni dnevi (Portorož,
Ljubljana, Radenci)

izdaja informativnih brošur

Realizirano:

informativni dnevi (Portorož,
Ljubljana, Radenci)

Obrazložitev:

Udeležba na sejmih,
predstavitvah, sestanki z
lokalnimi skupnosti

Realizirano

Udeležba na sejmih,
predstavitvah, sestanki z
lokalnimi skupnosti

Izdane prenovljene brošure
o programih 1. In 2. Stopnje.

Obrazložitev:
AlpeAdria, poslovna
konferenca Travel Zoom,
omizja FuTuristica.

UP FVZ
Izboljšanje prepoznavnosti
šole v družbenem okolju (v
letu 2010: tiskanje zloženke,
vzdrževanje ažurnosti
spletne strani šole, udeležba
na izobraževalnih sejmih)

Izboljšanje prepoznavnosti
šole v družbenem okolju v
letu 2011: tiskanje zloženke,
vzdrževanje ažurnosti
spletne strani šole, udeležba
na izobraževalnih sejmih

Realizirano.

Udeležba na mednarodnih in
domačih konferencah: v letu
2010 se je dekanja
udeležila treh (3)
mednarodnih konferenc, ene
(1) izmenjave v sklopu
ERASMUS in dveh (2)
domačih konferenc

Udeležba dekanje na treh
(3) mednarodnih
konferencah, eni (1)
izmenjavi v sklopu
ERASMUS in na dveh (2)
domačih konferencah

Realizirano.

Obrazložitev:
Realizirano v mesecih
januar, februar, marec.
Objava članka (intervju
dekanje) v Financah o
študiju dietetike.

Obrazložitev:
Dekanja se je udeležila: 4.
posveta z mednarodno
udeležbo Moja kariera, Quo
Vadis v Ljubljani,
Konference FOV –
organizacija prihodnosti, 8.
svetovnega zdravstvenega
kongresa v ZDA, 8.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
kongresa zdravstvene in
babiške nege Slovenije,
srečanja dekanov in
direktorjev zavodov za javno
zdravje ASPHER

Promocija odličnosti v
skladu s Pravilnikom o
priznanjih UP

Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Realizirano v mesecu marcu
2011

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom: v letu 2010
izvedba v mesecu juniju

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom.

Realizirano v mesecu juniju
2011

Prenova spletne strani (v
letu 2010 oblikovan predlog
prenove s strani
Uredniškega odbora UP
VŠZI s poudarkom na
privabljanju bodočih
študentov)

Prenova spletne strani (v
letu 2011 zaključek in zagon
nove spletne strani)

Oblikovanje celostne
grafična podobe ob
preoblikovanju UP VŠZI v
UP Fakulteto za vede o
zdravju (priprava izhodišč v
letu 2010)

Oblikovanje celostne
grafična podoba ob
preoblikovanju UP VŠZI v
UP Fakulteto za vede o
zdravju (zaključena celostna
grafična podoba)

V mesecu juniju 2011
Ni realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi dolgega čakanja na
uradno preoblikovanje VŠZI
v FVZ cilj ni bil realiziran
(preoblikovanje konec leta
2011), preneseno v plan za
leto 2012
Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi dolgega čakanja na
uradno preoblikovanje VŠZI
v FVZ je cilj delno realiziran
(preoblikovanje konec leta
2011), del procesov
preneseno v plan za leto
2012

REKTORAT UP
Priznanja UP za izjemne
dosežke

Podelitev priznanj UP
skladno s Pravilnikom o
priznanjih UP

Realizirano

Skrbništvo Komisije za
priznanja UP

Učinkovito delovanje
Komisije za priznanja UP

Realizirano

Imenovanje nove komisije
za mandatno dobo 4 let

Realizirano
Obrazložitev:
Nova komisija je bila
imenovana za obdobje 1 leta

Priznanja za najboljše
strokovno-administrativne
sodelavce: 0

Uvedba in podelitev priznanj
za najboljše strokovnoadministrativne sodelavce

Delno realizirano
Obrazložitev:
Neformalno je bila podeljena
nagrada najboljši strokovnoadministrativni sodelavki,
uvedba formalnega
nagrajevanja pa zahteva
sprejem pravilnika in
oblikovanje pogojev za
izbor, kar ni bilo izvedeno

UP PEF
Predlog za priznanje Zlata
plaketa UP, 2010; 1.

Spodbujanje k več
kandidaturam in realizacija
le-teh.

Realizirano.

Predlog za nagrado »Srečko
Kosovel« UP, 2010; 1

Spodbujanje k več
kandidaturam in realizacija
le-teh.

Realizirano.

UP FVZ
Predlaganje kandidatov za

Predlaganje treh (3)

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
priznanja UP: v letu 2010
predlagani trije (3)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011
kandidatov za priznanja UP
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Obrazložitev:
2 visokošolska učitelja UP
FV (od predlaganih 3) sta v
letu 2011 prijela priznanje
UP.

UP IAM
Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca
Promocija pedagoških
dosežkov visokošolskih
učiteljev

Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca

Realizirano

UP PEF
Nagrada za pedagoško
odličnost UP, 2010; 1.

Uspešna kandidatura in
končni izbor kandidata iz UP
PEF.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Vloga za kandidata je bila
uspešno pripravljena in
pravočasno oddana, vendar
predlagani kandidat ni bil
izbran.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 smo imeli 1
nagrajenko za pedagoško
odličnost

V letu 2011 bomo prijavili
prav tako 1

/

Izbor najbolje ocenjenega
učitelja

Izbor najbolje ocenjenega
učitelja

Realizirano
Obrazložitev:
Učiteljica leta 2011 je mag.
Daša Fabjan

UP FVZ
Predlaganje kandidatov za
priznanja UP: v letu 2010
predlagani trije (3)

Predlaganje treh (3)
kandidatov za priznanja UP

Realizirano.
Obrazložitev:
2 visokošolska učitelja UP
FV (od predlaganih 3) sta v
letu 2011 prijela priznanje
UP.

Objava člankov v strokovnih
revijah s področij
zdravstvene nege, dietetike
in medicinskih ved: v letu
2010 je dekanja objavila
članek v reviji Public Service
Review Science And
Technology, z namenom
promocije pedagoškega in
raziskovalnega dela UP
VŠZI.

Objava člankov v strokovnih
revijah s področij
zdravstvene nege, dietetike
in medicinskih ved: v letu
2011 bo dekanja objavila en
članek v strokovni reviji, z
namenom promocije
pedagoškega in
raziskovalnega dela procesa
UP VŠZI.

Delno realizirano.

Promocija UP VŠZI v drugih
nacionalnih in lokalnih
medijih: v letu 2010 se je
dekanja udeležila dveh (2)
vabljenih televizijskih
intervjujev ter številnih
radijskih intervjujev in
intervjujev v drugih medijih z
namenom promocije
pedagoške dejavnosti UP
VŠZI.

Promocija UP VŠZI v drugih
nacionalnih in lokalnih
medijih preko neposredne
udeležbe dekanje v tiskanih
in avdio-vizualnih medijih:

Realizirano.

načrtujemo 4 dogodke

Obrazložitev:
Objava članka v Financah o
študiju dietetike.

Obrazložitev:
Posredovanje izjav za
javnost ob vsaki večji
priložnosti (dan dekanje,
podelitev diplom,
mednarodni posvet »Javno
zdravje v 21. stoletju«,
akreditacija študijskega
programa 2. stopnje
Dietetika, informacija o
preoblikovanju v Fakulteto
za vede o zdravju,
informacija o izvolitvi novega
dekana UP FVZ, itd.)
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Promocija izjemnih
dosežkov študentov UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Teden UP PEF, 2010; 1.

Razširiti paleto dejavnosti za
promocijo dosežkov
študentov UP PEF.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 nismo dobili
nobenega nagrajenca

V letu 2011 nameravamo
prijaviti vsaj enega
kandidata

Realizirano
Obrazložitev:
Prijavljen je kandidat za
najboljšo mag. nalogo pri
mentorju dr. Jurinčiču

UP FVZ

Formalni zaključek študija
generacije

Predlaganje kandidatov –
študentov za priznanja UP; v
letu 2010 je bila predlagana
ena (1) študentka za
nagrado Srečko Kosovel

Predlaganje kandidatov –
študentov za priznanja UP; v
letu 2011 bosta predlagana
dva (2) študenta za nagrado
Srečko Kosovel

Realizirano.

Sprejem najboljših študentov
UP pri rektorju UP: v letu
2010 dva študenta (en na
dodiplomskem in en na
podiplomskem študijskem
programu)

Sprejem najboljših študentov
UP pri rektorju UP: v letu
2011 bo UP VŠZI predlagala
sprejem dveh najboljših
študentov UP VŠZI.

Realizirano.

Podeljevanje štipendij UP
najboljšim študentom: v
študijskem letu 2010/ 2011
prejemajo trije študentje
štipendijo iz štipendijskega
sklada UP.

V študijskem letu 2010/
2011 in 2011/ 2012 bodo
predvidoma trije (3)
študentje UP VŠZI prejemali
štipendijo iz štipendijskega
sklada UP.

Realizirano.

V letu 2010 je ob dnevu
prostovoljstva predsednik
države dr. Danilo Türk
sprejel študente UP VŠZI.

V letu 2011 promocija
prostovoljstva med študenti
UP VŠZI.

Realizirano.

Obrazložitev:
Predlagali smo dva študenta
za nagrado Srečko Kosovel,
ki sta nagrado prejela.

Obrazložitev:
Rektor je sprejel najboljše
študente UP VŠZI (FVZ).

Obrazložitev:
3 študenti so prejemali
štipendijo.

Obrazložitev:
Objava obvestil na spletni
strani fakultete o prostovoljni
dejavnosti študentov.

UP PEF
Slavnostna podelitev diplom
ob Tednu UP PEF, 2010; 1.

Promocija uspešnosti
diplomantov UP PEF in
pedagoškega poklica.

Realizirano.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izpolnjevanje članskih
obveznosti in pravic v
univerzitetnih mrežah v
geografsko-političnem
prostoru Alpsko-jadranske in
Donavske regije ter
Sredozemskega bazena

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje v Podonavski
rektorski konferenci (DRC)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic

Realizirano

Sodelovanje UP v The
Mediterranean Universities
Network for Sustainable
development (SD) focusing
on Education for Sustainable
Development (ESD)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic

Realizirano

Sodelovanje UP v
Mediterranean Universities
Union (UNIMED)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic

Realizirano

Sodelovanje v okviru
projekta
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Aktivno članstvo v
mednarodnih organizacijah:
4

Aktivno članstvo v
mednarodnih organizacijah:
5

Nerealizirano
Obrazložitev:
Nismo povečevali števila
članstev, zaradi varčevalnih
ukrepov

Informacijska brošura na
področju izobraževanja za
tuje študente: 0

Informacijska brošura na
področju izobraževanja za
tuje študente: 1

Realizirano
Obrazložitev:
Na UP je bila narejena
skupna brošura za
mednarodne študente)

mobilnost na področju
sredozemskega bazena:
študenti: 0 visokošolski
učitelji: 2
Izpolnjevanje pristojnosti UP
kot podpredsedujoče
univerze v RK Alpe-Jadran

mobilnost na področju
sredozemskega bazena:
študenti: 2 visokošolski
učitelji: 2

Realizirano
Obrazložitev:
Erasmus program

UP REKTORAT
Sodelovanje v Rektorski
konferenci Univerza Alpe
Jadran (AARC)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic
kot podpredsedujoča
univerza v AARC

Realizirano

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT

Promocija investicij UP
Promocija gradnje Kampusa
Livade in Kampusa Sonce

Uspešno promoviranje
gradnje Kampusa Sonce in
Kampusa Livade

Realizirano

UP FVZ
Promocija nove pridobitve
simulacijskega centra UP
VŠZI v letu 2010.

Nadaljevanje centra UP
VŠZI in Kampusa Livade.

Realizirano.
Obrazložitev:
Odziv na povabila po
potrebi.

UP ZRS
Učinkovita promocija
investicij UP ZRS v okviru
mednarodnih raziskovalnih
projektov.

Nadaljevanje promocije
investicij UP ZRS v okviru
mednarodnih raziskovalnih
projektov.

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.

Prepoznavnost UP ZRS v
lokalnem, slovenskem ter
širšem mednarodnem
prostoru.
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Učinkovito delovanje
kolegijev in Senata UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Administrativna podpora pri
vodenju Kolegija rektorja,
Kolegija dekanov in
direktorjev članic UP ter
Senata UP

Nadaljnja učinkovita
administrativna in logistična
podpora za vodenje Kolegija
rektorja, Kolegija dekanov in
direktorjev članic UP ter
Senata UP

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Komunikacija

Povezati organe članic na
nivoju UP

Realizirano

UP FVZ
Administrativna in logistična
podpora dekanji pri pripravi
na kolegije in Senat UP
Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Administrativna in logistična
podpora dekanji na kolegije
in Senat UP

Realizirano.

UP FHŠ
Skupni sestanki

Razviti centralističen model
organiziranosti in upravljanja

Delno realizirano

UP FAMNIT
Strokovna in administrativna
podpora pri izvajanju nalog
dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP, drugih
internih aktov ter pooblastil
rektorja UP za doseganje
strateških ciljev fakultete

Nadaljnja učinkovita
strokovna in administrativna
podpora pri izvajanju nalog
dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP, drugih
internih aktov ter pooblastil
rektorja UP za doseganje
strateških ciljev fakultete

Realizirano

Potreba po novih
zaposlitvah za učinkovito
izvajanje vseh nalog
tajništva fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, statuta UP, drugih
internih aktov za doseganje
strateških ciljev fakultete

Kadrovska okrepitev za
učinkovito izvajanje vseh
nalog tajništva fakultete v
skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, statuta UP,
drugih internih aktov za
doseganje strateških ciljev
fakultete

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi varčevalnih ukrepov
je bil realiziran le manjši del
predvidenih novih zaposlitev

UP FTŠ Turistica
Obstoječa organizacijska
navodila

Izpopolniti organizacijska
navodila

Realizirano.

Motivacijske delavnice:1

Motivacijske delavnice:2

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi obsežnejše
problematike smo v 2011
izvedli toliko več sej
Akademskega zbora, tudi z
gosti.

UP FVZ
Vodenje Kolegija dekanje
UP VŠZI (tedensko v letu
2010)

Vodenje Kolegija dekanje
UP VŠZI (tedensko v letu
2011)

Realizirano.
Obrazložitev:
Seje Kolegija dekanje so
potekale praviloma enkrat
na teden. Izvedenih je bilo
26 sej.

Vodenje Senata UP VŠZI (v
skladu s Pravili o delovanju
UP VŠZI praviloma enkrat
mesečno)

Vodenje Senata UP VŠZI (v
skladu s Pravili o delovanju
UP VŠZI; praviloma enkrat
mesečno)

Realizirano.
Obrazložitev:
Seje senata so potekale
redno (praviloma enkrat
mesečno) in v manjši meri
izredno ter dopisno. V letu
2011 je bilo izvedenih 13
rednih, 3 izredne, 5 dopisnih
in ena konstitutivna seja
Senata
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Vodenje Akademskega
zbora UP VŠZI (enkrat v letu
2010)

Letni posvet delavcev UP
VŠZI na temo zagotavljanje
odličnosti delovnih procesov
na UP VŠZI (nadgradnja
Srečanja zaposlenih UP
VŠZI, ki je bil izveden v letu
2010)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Vodenje Akademskega
zbora UP VŠZI (v letu 2011
so predvideni trije
akademski zbori).

Realizirano.

Prvi letni posvet delavcev
UP VŠZI na temo
zagotavljanje odličnosti
delovnih procesov na UP
VŠZI.

Ni realizirano.

Obrazložitev:
Sklicanih je bilo več sej
Akademskega zbora (3)
zaradi potreb volitev senata,
upravnega odbora,
predsednika akademskega
zbora in dekana.

Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja časa in
težav pri uskladitvi termina,
cilj ni bil realiziran

UP ZRS
Administrativna,
organizacijska in tehnična
podpora direktorju,
Znanstvenemu svetu ter
Upravnemu odboru UP ZRS.

Nadaljevanje z učinkovito
organizacijo, vodenjem,
usklajevanjem in
koordinacijo nalog.

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.

Pomoč pri pripravi gradiva,
organizaciji, usklajevanju,
posredovanju gradiva za
seje Upravnega odbora,
Znanstvenega sveta,
Kolegija predstojnikov UP
ZRS.
UP IAM
Izvajanje nalog direktorja v
skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, Statuta UP,
drugih internih aktov ter
pooblastil rektorja UP za
doseganje strateških ciljev
fakultete

Izvajanje nalog direktorja

Realizirano

Povečanje pripadnosti in
aktivnosti zaposlenih

Zaposleni niso dovolj
obveščeni o dogajanju na
UP PINT

Realizirano
Obrazložitev:
aktivnosti že potekajo,
potreben pa je premislek o
nadaljnjih korakih

Povezovanje pedagoških in
raziskovalnih aktivnosti na
podiplomskem študiju v
okviru POŠ UP

UP FHŠ
Raziskovalne skupine na
ravni univerze

Razvoj raziskovalnih skupin
na ravni univerze

Delno realizirano

UP FTŠ Turistica
Skupni strokovni svet
programa »dediščinski
turizem« - usklajevalni
sestanki:1

Skupni strokovni svet
programa »dediščinski
turizem« - usklajevalni
sestanki:3

Realizirano.

Usklajevalna delovna
skupina – ustanovitev – za
razvoj programa »Zdraviliški
turizem«

Realizirano.

UP FAMNIT

Promocijske aktivnosti
Načrt aktivnosti za promocijo
fakultete

Izvedena poljudna
predavanja s področja
matematike, računalništva,
naravoslovja in

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izvedena sta bila nova

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Spletna stran fakultete v
slovenščini in angleščini

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

biopsihologije skladno s
sprejetim načrtom promocije

ciklusa predavanj Izleti v
matematično vesolje in
Biološki večeri

Vsebinsko in oblikovano
izboljšana spletna stran
fakultete

Delno realizirano
Obrazložitev:
Pričete aktivnosti, ki bodo
realizirane v letu 2012

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj skupnih aktivnosti na
področju izobraževanja in
promocije z ustanovami
srednješolskega
izobraževanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Sodelovanje z ustanovami
sekundarnega izobraževanja

Povečanje učinkovitosti
sodelovanja z obalnimi
srednjimi šolami pri razvoju
in krepitvi aktivnosti
skupnega pomena in
promociji študijske ponudbe
UP

Realizirano
Obrazložitev:
Izveden skupen sestanek
Sodelovanje na različnih
promocijskih dogodkih

UP FHŠ
Sklenjenih 8 novih
dogovorov o sodelovanju pri
izvajanju študijske prakse

Večje število dogovorov o
sodelovanju pri izvajanju
študijske prakse

Realizirano

UP PEF
Informativni dan, 2010; 1.

Povečati interes za vpis.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 smo izvedli 1.
»Didaktično tržnico« za
področje turizma in tujih
jezikov stroke

Izvedba »Didaktične tržnice«
in ustanovitev Društva
učiteljev turizma

Realizirano.

UP FVZ

Vključevanje strateških
partnerjev iz gospodarstva in
negospodarstva pri razvoju
UP

V letu 2010 je bil izveden en
dogodek z namenom
promocije izobraževanja v
lokalni skupnosti: Dnevi
znanja v mesecu oktobra
2010

V letu 2011 bomo sodelovali
pri izvedbi enega dogodka z
namenom promocije
izobraževanja v lokalni
skupnosti.

Sodelovanje med strateškimi
partnerji in organizacijskimi
infrastrukturami UP pri
razvoju kakovostne študijske
in raziskovalne dejavnosti

Oblikovanje strategije
pospešenega vključevanja
strateških partnerjev v razvoj
izobraževanja, raziskovanja,
tehnološkega razvoja in
inovativnosti

Realizirano

UP REKTORAT
Delno realizirano
Obrazložitev:
Sprejeta Strategija
izobraževanja 2011-2015, ki
vključuje sodelovanje
partnerjev iz gospodarstva

UP FHŠ
Sklenjeni novi sporazumi o
medsebojnem sodelovanju

Sporazumi o medsebojnem
sodelovanju

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Vključevanje partnerjev iz
gospodarstva v razvojne
projekte: 0

Vključevanje partnerjev iz
gospodarstva v razvojne
projekte: 1

Realizirano.

Vključevanje strokovnjakov
iz gospodarstva v
izobraževalni proces:10

Vključevanje strokovnjakov
iz gospodarstva v
izobraževalni proces:12

Realizirano.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Ohranjati dobro sodelovanje
z Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Slovenije (v letu 2010 je UP
VŠZI gostila predsednico
Zbornice in izvedla
predstavitev dejavnosti)

Ohranjati dobro sodelovanje
z Zbornico zdravstvene in
babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Slovenije (nadaljevanje
tesnega sodelovanja v letu
2011)

Realizirano.

Ohranjati dobro sodelovanje
z učnimi zavodi UP VŠZI.

Ohranjati dobro sodelovanje
z učnimi zavodi UP VŠZI.

Realizirano.
Obrazložitev:
Redni letni sestanki z vsemi
večjimi učnimi bazami so bili
izvedeni.

UP IAM
Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta (2);
Vključevanje študentske
skupnosti pri izvajanju
promocijskih aktivnosti UP

Število projektov, v katerih
se sodeluje z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so daljši
od enega leta (3);

Realizirano

REKTORAT UP
Sodelovanje predstavnika
študentov v Promocijski
skupini UP

Sodelovanje predstavnika
študentov v Promocijski
skupini UP

Realizirano

Skupna izvedba
promocijskih dogodkov s
študenti UP
UP FHŠ
Študentska skupnost
posreduje pobude

Soorganiziranje
študentskega življenja na
fakulteti in izven

Realizirano

UP PEF
Sprejem in pozdrav brucem,
2010; 1.

Izboljšati predstavo
študentov o kakovosti in
privlačnosti.

Realizirano.

Teden UP PEF, 2010; 1.

Povečati sodelovanje
študentov pri promociji
fakultete.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Sodelovanje animacijske
skupine »Animacija
Turistica« na promocijskih
dogodkih UP

Sodelovanje animacijske
skupine »Animacija
Turistica« na promocijskih
dogodkih UP

Vključevanje študentov v
okviru predmeta
Management prireditev v
lokalno okolje

Vključevanje študentov v
okviru predmeta
Management prireditev v
lokalno okolje

Realizirano.

UP FVZ
V letu 2010 je bilo izvedenih
več dogodkov z namenom
promocije izobraževalnega
procesa UP VŠZI, v katere
so se vključevali študentje
UP VŠZI: Informativa 2010,
Dnevi zdravja v MOK (Zdravi
maj), ŠOUP bazar v okviru

Vključevanje študentov UP
VŠZI v promocijo
izobraževalnega procesa UP
VŠZI v sklopu najmanj petih
(5) dogodkov.

Realizirano.
Obrazložitev:
Študenti se aktivno
vključujejo v vse
promocijske aktivnosti
(sejem Informativa,
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Čiste desetke, promocija
članic Univerze na
Primorskem, Dnevi znanja v
mesecu oktobra 2010.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
informativni dnevi, dnevi
znanja, ŠOUP Bazar,
prostovoljstvo, pomoč pri
izvedbi dneva dekanje 2011,
podajanje izjav za medije,
itd.)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Enotna podoba UP za
predstavljanje doma in v
tujini

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Neenotna grafična podoba
UP

Sprejem celostne grafične
podobe UP (CGP UP)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Dve članici še nista potrdili
predloga nove grafične
podobe.

UP FHŠ
Razprava na Senatu UP
FHŠ

Sprejem stališča glede
spremembe imena UP

Delno realizirano

UP PEF
Publikacija UP PEF, 2010;
1.

Povečati prepoznavnost
fakultete in njenega
delovanja.

Ni realizirano.

Prenova spletne strani UP
PEF, 2010; 1.

Povečati prepoznavnost
fakultete doma in v tujini.

Realizirano.

Glede na sprejete
varčevalne ukrepe na UP
smo izdajo publikacije v
tiskani obliki prestavili.

UP FVZ
Oblikovanje celostne
grafična podobe ob
preoblikovanju UP VŠZI v
UP Fakulteto za vede o
zdravju (priprava izhodišč v
letu 2010)

Oblikovanje celostne
grafična podoba ob
preoblikovanju UP VŠZI v
Fakulteto za vede o zdravju
(zaključena celostna
grafična podoba)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi dolgega čakanja na
uradno preoblikovanje VŠZI
v FVZ je cilj delno realiziran
(preoblikovanje konec leta
2011), del procesov
preneseno v plan za leto
2012

UP ZRS
Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini.

Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini.

Nerealizirano

Celostna grafična podoba v
javnosti pri promocijskih
aktivnostih.

Celostna grafična podoba
UP še ni sprejeta in ni
realizirana.

Obrazložitev:

Priročnik o celostni grafični
podobi).
Pri nastopih v javnosti vseh
zaposlenih se upošteva
Pravilnik o uporabi, imena,
znaka, simbola, zastave in
himne UP
UP IAM
Enotna podoba UP in UP
PINT

Preimenovanje instituta ter
obveščanje interne javnosti,
partnerjev in širšega okolja o

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

preimenovanju
Izboljšanje prepoznavnosti
univerze v lokalnem,
nacionalnem in
mednarodnem okolju

UP REKTORAT
Sodelovanje z domačimi in
tujimi visokošolskimi in
drugimi partnerskimi
institucijami

Okrepitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi in drugimi
partnerskimi institucijami

Realizirano

Letna izdaja publikacije o
UP

Izdaja večjezične publikacije
o UP

Delno realizirano
obrazložitev:
Izdaja publikacije o UP
samo v slovenskem jeziku.

UP FHŠ
Prepoznavnost UP v okolju;
leto 2010: UP ni dovolj
prepoznavna v okolju
(KUP_43); leto 2010; UP ni
dovolj prepoznavna v okolju

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti
UP

Delno realizirano

UP PEF
Prepoznavnost UP PEF v
okolju; 2010; ni dovolj
prepoznavna v okolju .

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti.

Realizirano.
Obrazložitev:
- Učinkovita promocija.
- Uporaba enotne celostne
grafične podobe.
- Uspešna organizacija
dogodkov in učinkovito
obveščanje medijev.

UP FVZ
Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Realizirano v mesecu
marcu.

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom (v letu 2010
izvedba v mesecu juniju)

Izvedba dneva slavnostne
podelitve diplom.

Realizirano v mesecu juniju.

Prenova spletne strani (v
letu 2010 oblikovan predlog
prenove s strani
Uredniškega odbora UP
VŠZI s poudarkom na
privabljanju bodočih
študentov)

Prenova spletne strani (v
letu 2011 zaključek in zagon
nove spletne strani)

Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, konferenc,
kongresov (2010, vrednost:
5)

Število programov
neformalnega učenja:
štirinajst (14) izvedenih
programov oz. dogodkov
neformalnega učenja

Delno realizirano.

Zagotavljati tesno
sodelovanje z obstoječimi in
potencialnimi uporabniki

Zagotavljati tesno
sodelovanje z obstoječimi in
potencialnimi uporabniki

Realizirano.

(izvedba: junij 2011)
Ni realizirano.
Obrazložitev:
Zaradi dolgega čakanja na
uradno preoblikovanje VŠZI
v FVZ cilj ni bil realiziran
(preoblikovanje konec leta
2011), preneseno v plan za
leto 2012

Obrazložitev:
Poletne šole in okrogle mize
nismo realizirali, zaradi
nepričakovanih zapletov z
zagotavljanjem izvajalcev.
Realizirali smo 2 delavnici
za študente, 2 znanstvena
sestanka, 7 sklopov
neformalnih izobraževanj (5
zdravstvena nega in 2
prehransko svetovanje –
dietetika).

Obrazložitev:
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
znanja UP VŠZI (v letu 2010
so bile izvedene številne
aktivnosti na področju
zagotavljanja in izboljšanja
sodelovanja z učnimi bazami
in drugimi zdravstvenimi
domovi, bolnišnicami in
socialnimi zavodi na Obali in
širše, Zbornico zdravstvene
in babiške nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege; Strokovnim
združenjem nutricionistov in
dietetikov)

Ciljna vrednost v letu 2011
znanja UP VŠZI (v letu 2011
bodo izvedene številne
aktivnosti na področju
zagotavljanja in izboljšanja
sodelovanja z učnimi bazami
in drugimi zdravstvenimi
domovi, bolnišnicami in
socialnimi zavodi na Obali in
širše, Zbornico zdravstvene
in babiške nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege; Strokovnim
združenjem nutricionistov in
dietetikov)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
V večjih učnih bazah
opravljeni redni sestanki
vodstev.

UP ZRS
Prepoznavnost UP v okolju
(KUP_43); leto 2010; UP ni
dovolj prepoznavna v okolju

Izboljšati predstavo javnosti
o kakovosti in privlačnosti
UP

Sodelovanja z mediji ter
obveščanje javnosti o
dejavnostih UP ZRS je bilo
realizirano v skladu z
načrtom za leto 2011.

UP IAM
Prepoznavnost v lokalnem in
nacionalnem okolju

Povečati prepoznavnost

Delno realizirano
Obrazložitev:
Potrebna je ponovna
posodobitev zaradi
spremembe imena

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami

UP REKTORAT
Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov: 9

Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov: 5

Realizirano

Organizacija protokolarnih
srečanj

Učinkovita organizacija
protokolarnih srečanj

Realizirano

Sodelovanje UP v
Evropskemu združenju
univerz (The European
Universities Association,
EUA)

Nadaljevanje izpolnjevanja
članskih obveznosti in pravic

Realizirano

UP FHŠ
Sodelovanje z domačimi in
tujimi univerzami

Skupni projekti s fakultetami
drugih univerz

Realizirano

UP PEF
Srečanje treh slovenskih
pedagoških fakultet, 2010; 3.

Širitev prepoznavnosti
pedagoškega dela.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 je bila sklenjena
1 bilateralna pogodba o
sodelovanju

V letu 2011 pričakujemo, da
bomo v nacionalno
mobilnost poslali 2 študenta
in 1 visokošolskega učitelja
Sklenili bomo 1 bilateralno
pogodbo o sodelovanju

Delno realizirano
Obrazložitev:
nacionalna mobilnost še ni
zaživela, sklenili pa smo več
kot 1 bilateralno pogodbo.

UP ZRS
UP ZRS dobro sodeluje z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami.

Nadaljevanje sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in drugimi
institucijami.

Izvedeno in realizirano v
skladu z načrtom za leto
2011.
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Komentar:
UP FM
UP FM nima sistemizirane notranje organizacijske enote kabineta dekana.
UP IAM
Upravno-administrativne službe UP IAM v sodelovanju s sorodnimi in skupnimi službami na UP
FAMNIT opravljajo upravno-administrativne in strokovno tehnične naloge za izvajanje dejavnosti
inštituta.
Tabela 28: Pregled realiziranih dogodkov v letu 2011
Mesec

Januar

Februar

Dogodek

Vsebina

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Podpis štipendijskih pogodb
v okviru Štipendijskega
sklada UP

Štipenditorji in štipendisti

Realizirano

Novinarska konferenca

Tema: Uredba o financiranju
visokega šolstva

Realizirano

Izjava za javnost

37. seja Senata UP

Realizirano

Slavnostni podpis
sporazuma o pridruženem
članstvu Visoke šole za
dizajn

Pridruženo članstvo k UP

Realizirano

Novinarska konferenca

Predstavitev dodiplomskih
programov UP

Realizirano

Predstavitev dodiplomskih
programov UP po šolah v
zamejstvu

Predstavitev študijske
ponudbe UP

Realizirano

Srečanje dekanov članic UP
z ravnatelji primorskih
srednjih šol v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo Koper

Predstavitev študijske
ponudbe UP

Delno realizirano – dogodek
je bil izveden v septembru
2011, ko je Zavod za šolstvo
organiziral regijsko srečanje
ravnateljev srednjih šol. UP
so predstavile strokovne
službe.

Informativa 2011

Predstavitev UP

Realizirano

Predstavitev UP podjetjem v
okviru Primorske
gospodarske zbornice (PGZ)

Predstavitev možnosti
sodelovanja v okviru
Štipendijskega sklada UP

Nerealizirano

Predstavitev UP
Občinskemu svetu Mestne
občine Koper

Predstavitev UP,

Nerealizirano

možnosti sodelovanja v
okviru Štipendijskega sklada
UP

Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden.

Predstavitev UP Zavodu za
zaposlovanje

Predstavitev ponudbe UP

Nerealizirano

Univerzitetni sejem Dnevi
znanja

Predstavitev UP

Delno realizirano: po
pridobitvi

Izjava za javnost

38. seja Senata UP

Nerealizirano zaradi
sočasne novinarske
konference, ki je potekala
10.2.2011 – predstavitev
študijskih programov UP in
novosti.

Predstavitev projekta Banke
Koper Customer Satisfaction
University Award

Promocija sodelovanja UP z
Banko Koper - v sklopu
razpisa za najboljše delo –
možnost pripravništva in
zaposlitve na Banki Koper

Realizirano

Postavitev »temeljnega

Promocija UP in MOK

Nerealizirano

Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden.

Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Mesec

Dogodek

Vsebina

kamna Kampus Sonce«

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden.

Informativni dnevi

Predstavitev študijske
ponudbe UP

Realizirano

Teden univerze:

Predstavitev in promocija
UP

Realizirano

Izjava za javnost

39. seja Senata UP

Realizirano v sklopu Tedna
univerze.

Izjava za javnost

40. seja Senata UP

Nerealizirano

Predstavitev UP na Univerzi
Megatrend v Beogradu,
Srbija

Predstavitev UP

Nerealizirano

Novinarska konferenca

Predstavitev podiplomskih
programov UP in izdane
brošure Podiplomske šole
UP

Realizirano v juniju –
13.6.2011

Izjava za javnost

41. seja Senata UP

Realizirano

Športno srečanje zaposlenih

Zaposleni

Nerealizirano

Dogodek Obala, morje in
razvoju v okviru Melikovih
dni

Okrogla miza z novinarji

Realizirano

Izjava za javnost

42. seja Senata UP

Nerealizirano zaradi
sočasne novinarske
konference 13.6.2011

Izjava za javnost

43. seja Senata UP

Realizirano

Sodelovanje na Oživeli ulici
v Kopru

Predstavitev ponudbe UP

Realizirano

Informativni dnevi

Predstavitev študijske
ponudbe UP

Realizirano

Izjava za javnost

44. seja Senata UP

Realizirano

Dogodek Moje mesto je svet

Ob svetovnem dnevu jeziko,
26.9., organizira UP z UP
FHŠ, CJMK, ŠOUPom in
drugimi dogodek za več
javnosti.

Realizirano

Pozdrav bruckam in brucem
- začetek študijskega leta

Predstavitev UP

Realizirano

Promocija doktorjev znanosti
UP

Promocija UP

Realizirano

Izjava za javnost

1. seja Senata UP

Realizirano

- novinarska konferenca predstavitev aktivnosti ob
Tednu univerze,
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- Slavnostna akademija UP,
- Družabno srečanje
zaposlenih,
Marec

- Predstavitev
Akademskega pevskega
zbora UP (APZ UP),
- Promocija doktorjev
znanosti UP
- podpis treh obalnih občin
ob vstopu v Štipendijski
sklad UP

April

Maj

Junij

Julij
Avgust

September

Oktober

Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden zaradi neuskladitve
terminov srečanja.
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Mesec

Dogodek

Vsebina

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Volitve rektorja UP

Volitve

Realizirano

Rektorjev sprejem najboljših
študentov UP

Promocija UP

Nerealizirano

Rektorjev sprejem častnih
doktorjev in senatorjev

Promocija UP

Nerealizirano

Izjava za javnost

2. seja Senata UP

Realizirano

Prednovoletni sprejem
rektorja UP

Vsi deležniki

Realizirano

Izjava za javnost

3. seja Senata UP

Realizirano

Obrazložitev: dogodek ni bil
izveden zaradi odsotnosti
rektorja.

November

December
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5.7.2 Upravne naloge kadrovskega področja
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Transparentno delovanje
univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT
Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
niso skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
so skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Realizirana naloga.
Merila o izvolitvah v nazive
z navodili za njihovo
izvajanje so bila sprejeta na
senatu UP maja 2011.

UP IAM
Obstoječe izvajanje
raziskovalnega dela

Kakovostnejše izvajanje
raziskovalnega dela

Realizirano.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Transparentno delovanje
univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT
Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis niso
popolna,

Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis bodo točna
in pravilna

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP
ni posodobljen

Akt o sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na UP je
posodobljen

Delno realizirano.
Nadzor nad pravilnostjo
vhodnih podatkov za
obračun plač je bil izveden
pri cca 200 osebah,ob novih
vnosih se pregleda
pravilnost starih vnosov,
nepregledani podatki so še
pri cca 150 osebah,
Izvedeni so bili sestanki za
vzpostavitev OLAP,
izvajalec še ni pripravil
rešitve, zato je naloga
prenesena.
Naloga delno realiziranadelovna skupina je pripravila
delovno gradivo, zaradi
velikega obsega dela in
drugih prioritet dela gradivo
še ni bilo posredovano na
članice

Izobraževanje zaposlenih na
pedagoško - andragoškem
usposabljanju in za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu

Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za poenotenje
dela na kadrovskem
področju na vseh članicah

UP FVZ
Število izobraževanj za
pridobitev usposobljenosti
za uporabo IKT v
pedagoškem in delovnem
procesu: v letu 2010 se je
pet zaposlenih udeležilo 8
tovrstnih izobraževanj

Sedem (7) zaposlenih se bo
udeležilo skupaj trinajst (13)
izobraževanj za pridobitev
usposobljenosti za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu

Delno realizirano.
Zaposleni so se udeležili
skupaj devet (9)
izobraževanj za pridobitev
usposobljenosti za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu.

UP FAMNIT
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za
informatizacijo univerze na
kadrovskem in
računovodskem področju

Zagotoviti boljše pogoje dela

Poenotenje in poenostavitev
poslovanja ter racionalizacija
dela in povečanje
učinkovitosti strokovnih služb

Realizirano.

UP FAMNIT
Kadrovska nepokritost
določenih vsebinskih
področij delovanja fakultete

Kakovostno izvajanje
upravno-admin. in
strokovno-tehničnih nalog na
kadr. Podr. v skladu z

Delno realizirano: zaradi
varčevalnih ukrepov je bil
realiziran le manjši del
predvidenih novih zaposlitev
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Izhodiščna vrednost
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Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

zakonodajo in navodili
organov in UP FAMNIT
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Strokovno izvedeni postopki
zaposlovanja in sklepanja
pogodb

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT, UP FVZ
Ni enotnega cenika na
nivoju UP za avtorske in
podjemne pogodbe

Enoten cenik na nivoju UP za
avtorske in podjemne
pogodbe

Gradivo je bilo pripravljeno,
vendar zaradi nestrinjanja z
enotnim cenikom nekaterih
članic, cenik ni bil
posredovan v sprejem.
FVZ: Nerealizirano. UP FVZ
je pripravila izhodišča in
predloge za skupen cenik,
vendar zaradi razhajanj med
članicami UP ni prišlo do
sprejema enotnega cenika
na UP in je fakulteta z
zamudo sprejela svoj cenik
za študijsko leto 2011/2012.

UP PEF
Enotno Izvajanje nalog, ki
jih nalaga delovno pravna
zakonodaja, pravni akti UP
in UP PEF s kadrovskega
področja, organi UP in UP
PEF

Izvedba posameznih nalog
na področju sklepanja
pogodb, ki jih nalaga delovno
pravna zakonodaja, pravni
akti UP in UP PEF s
kadrovskega področja,
organi UP in UP PEF

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Čas za sklenitev POZ po
izbiri kandidatov je
sorazmerno dolg-najmanj 3
tedne, posebno težavo
(oviro v časovnem smislu)
predstavljajo številni
obrazci, ki jih je potrebno
izpolniti za vpis v Propis

Skrajšati postopke pri
podpisu pogodb o zaposlitvi
in zmanjšati količino
potrebnih papirjev za 1/3

S centralizacijo vnosa
kadrovskih podatkov v SKZ
UP so se postopki
podpisovanja POZ ustalili na
15 dnevih od pošiljanja
pogodbe v podpis do
podpisa. Po oceni UP FTŠ
je prevelik del pooblastil v
zvezi z vnosom kadrovskih
podatkov v Propis po
nepotrebnem centralizirano
na UP. Manjše spremembe
bi lahko vnašali sami.

UP ZRS
Število zaposlenih tujih
raziskovalcev (2)

Povečanje števila tujih
raziskovalcev (6)

Načrtovano število je bilo
realizirano (6)

UP IAM
Obstoječe stanje glede
sklepanja pogodb in
zaposlovanja

Povečati odzivnost in
ukrepanje glede postopkov
zaposlitev

Realizirano.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izboljšan informacijski

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT, UP PEF
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
sistem propis kadri

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Napake v podatkih in različni
podatki na bazah članic in
skupni bazi

Odpravljene napake in enaki
podatki na bazah
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nadzor nad pravilnostjo
vhodnih podatkov za
obračun plač je bil izveden
pri cca 200 osebah,ob novih
vnosih se pregleda
pravilnost starih vnosov,
nepregledani podatki so Še
pri cca 150 osebah.
UP PEF: Delno realizirano.
Izvedena je bila notranja
kontrola: Nadzor nad
pravilnostjo vhodnih
podatkov za operativni
obračun prejemkov
zaposlenih na UP PEF.
Pregledane so bile
kadrovske mape zaposlenih
in primerjani so bili podatki z
vnesenimi podatki v
informacijski sistem Propis.
Napake in pomanjkljivi
podatki so bili delno
odpravljeni.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 smo zaznali,
popisali in posredovali
pripombe na program in
dodatne zahteve

Popraviti oz. dopolniti
informacijski sistem glede na
potrebe uporabnikov.

Na tem področju ni bilo
veliko narejenega. Razlog
gre iskati na UP.

Ločiti računovodski in
kadrovski del programa
UP FVZ, UP ZRS

Podatki vneseni v IS niso
popolni

Dokončna implementacija in
izboljšanje IS
Priprava vzorcev, pogodb.
Vnos podatkov

Informacijski sistem je bil v
večji meri usklajen s podatki
na članici, sistem je bil
dograjen.
UP FVZ: Delno realizirano.
Vzorci pogodb in izpisi so
bili pripravljeni s strani UP,
vendar niso še vneseni v IS
Propis, razen nekaterih
izpisov.

UP IAM
Sodelovanje v delovni
skupini UP

Poenotenje postopkov dela
na vseh članicah

Izboljšanje delovanja
kadrovskega sistema

Delno realizirano– odzivali
smo se skladno s pozivi UP,
končno rešitev pričakujemo
v sodelovanju z UP

UP REKTORAT
Prijave in odjave zaposlitev
urejajo vse članice

Prijave in odjave zaposlitev
ureja rektorat

Še nerealizirano, v letu 2012
so članice prešle na
elektronske prijave in
odjave, ni pa še prenosa
naloge na rektorat

UP FTŠ Turistica
Postopki dela se razlikujejo
zaradi pomanjkanja skupnih
navodil
Spremljanje in izvajanje
habilitacijskih postopkov

Poenoteni postopki dela na
kadrovskem področju med
članico in UP

Izdelana navodila so
pomanjkljiva oz. bi jih bilo
potrebno nenehno
dopolnjevati

UP REKTORAT
Strokovni delavci nimajo
zadostnih znanj na področju
habilitacij

Habilitacije izvajajo strokovni
delavci, ki se specializirajo
za to področje

Delno realizirano.
Strokovni delavci, ki izvajajo
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
habilitacijske postopke so
bili na internih srečanjih
seznanjeni z novimi akti in
postopki dela, izdelana so
bila dodatna navodila in
pojasnila , žal pa do
reorganizacije dela še ni
prišlo.

UP IAM
Obstoječe stanje glede
izvajanja habilitacijskih
postopkov ni zadovoljivo

Povečati odzivnost in
ukrepanje glede izvajanja
habilitacijskih postopkov

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Habilitacijski postopki se
začnejo in zaključijo na
članici

Informatizacija postopkov in
povečanje informacijske
podpore na splošnem in
kadrovskem področju
Permanentno izobraževanje
in izpopolnjevanje znanja
zaposlenih

Habilitacijski postopki naj se
začnejo na UP

Sprejeta in uveljavljena so
bila nov Merila za izvolitve v
nazive UP in Navodila za
izvajanje Meril. V njih ni
predvideno centralizirano
(na nivoju UP) vodenje
habilitacijskih postopkov,
zato le-ti ostajajo na članici
(sprejem vlog, njihova
obravnava na 1. stopenjskih
organih (KIN in Senat
članice) članice ).

UP FHŠ
Obstoječi informacijski
sistem in vzdrževanje
informacijskega sistema

Večja in boljša informacijska
podpora na splošnem in
kadrovskem področju

Delno realizirano. Postopki
za zagotavljanje realizacije
cilja se izvajajo.

UP PEF
Pomanjkljiva znanja na
posameznih področjih

Izboljšati in izpopolniti
znanja zaposlenih

Realizirano. V letu 2011 je
nekaj zaposlenih na UP PEF
izpolnilo znanja na nekaterih
področjih in pridobilo
formalno izobrazbo. Manjše
število zaposlenih je v
procesu izpolnjevanja in
pridobivanja znanja in
formalne izobrazbe.

UP FVZ
Oseba, zaposlena na
kadrovskem področju je v
letu 2010 opravila strokovni
izpit iz ZUP a

Strokovno usposabljanje
osebe zaposlene na
kadrovskem področju

Delno realizirano. Zaradi
velikega obsega dela se je
zaposlena v kadrovski službi
udeležila samo enega
seminarja.

UP ZRS
Izobraževanje in
izpopolnjevanje znanje
zaposlenih na podlagi
pridobivanje formalne
izobrazbe, strokovnega
usposabljanja ali krajših
oblik usposabljanj in tečajev
(skupaj cca 120)

Ohranitev dosedanjega
trenda ter v skladu z
možnostmi strmeti k še večji
udeležbi zaposlenih pri
različnih oblikah
izobraževanja

Zaposleni so se udeležili
raznih tečajev, usposabljanj
in seminarjev

UP IAM
Obstoječe stanje
izpopolnjevanj in
izobraževanj

Povečati možnost
permanentnega
izobraževanja in
izpopolnjevanje znanja
zaposlenih (5)

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Zagotoviti boljše pogoje dela

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP ZRS
Obstoječe stanje delovnih
pogojev strokovnih služb

Vzpostaviti primerne
delovne pogoje za izvajanje
strokovnih nalog

Novi prostori so še v fazi
prenove, kupljena je bila
določena oprema

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Racionalizacija delovnih
procesov na kadrovskem
področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT,UP PEF, UP FVZ
Iste naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu na
različen način

Poenoteni postopki na
rektoratu in članicah

Izdelani so bili vzorci
pogodb o zaposlitvah,
podjemnih in avtorskih
poogodb, izdana navodila k
Pravilniku za sklepanje
avtorskih in podjemnih
pogodb, navodila k
Pravilniku za vrednotenje
pedagoškega dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
na UP, pripravljeni vzorci k
Pravilniku o izvajanju
konkurenčne prepovedi,
spremenjen Pravilnik o
izobraževanju,
izpopolnjevanju in
usposabljanju javnih
uslužbencev na UP,
oblikovana nova navodila za
posredovanje podatkov za
vpis v bazo propis kadri,
izvedeni redni sestanki
zaposlenih, ki opravljajo
naloge na kadrovskem
področju.
PEF: Realizirano. S
postopno uvedbo
centralizacije UP in članic na
kadrovskem področju so se
poenotili in poenostavili
nekateri postopki izvajanja
nalog.

UP ZRS
Obstoječe stanje na
kadrovskem področju

Pravočasno in kakovostno
izvrševanje delovnih nalog iz
kadrovskega področja

Izboljšanje delovnih
procesov, hitrejše in
kakovostno opravljanje
strokovnih nalog

Delovni procesi na
kadrovskem področju so bili
delno racionalizirani

UP PEF
Nepravočasno in
pomanjkljivo izvrševanje
delovnih nalog

Pravočasno in kakovostno
izvrševanje delovnih nalog
na kadrovskem področju

Realizirano.
Poenostavljeni so bili
postopki za izvrševanje
delovnih nalog na
kadrovskem področju. Dela
in naloge so bile pravočasno
izvedene.

UP FVZ
Podvajanje evidenc in
povečan obseg dela.

Opis posameznih delovnih
postopkov na kadrovskem
področju z namenom

Delno realizirano. Za
določena kadrovska
področja so bila izdelana
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
racionalizacije in
poenostavitve dela.

Reorganizirati strokovne
službe in informacijsko
okrepiti nepedagoški kader
skladno z veljavno
sistemizacijo
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
navodila.

UP FHS
Obstoječ sistem dela

Boljši in zaposlenim
prijaznejši sistem dela v
strokovnih službah

Delna realizacija.
Prerazporeditve in
izobraževanje kadra se
izvaja

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Boljše sodelovanje z
zavodom za zaposlovanje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
Ročno vodenje obrazcev
M1-M4

Prehod na e-vem
(elektronska prijava/odjava
zaposlenih- M1/M2 in
sprememb M3)

Naloga je realizirana.

UP ZRS
Analiza dosedanje stanja
sodelovanja. Do sedaj
prijave na razpis za javna
dela ter sodelovanje pri izbiri
ustreznih kandidatov za
rapisana delovna mesta
Povečanje števila učnih baz

Ohraniti dosedanje
sodelovanje ter večje število
prijav k ustreznim razpisom.

Prijavljali smo se na javne
razpise
zavoda,
ki
vzpodbujajo zaposlovanje in
izobraževanje

UP FVZ
Obvezen del dodiplomskega
študijskega programa
Zdravstvena nega in
Prehransko svetovanje –
dietetika je tudi klinično oz.
praktično usposabljanje
študentov. V tam namen
sodeluje šola s številnimi
učnimi zavodi na obalnokraškem območju.

Povečanje števila učnih baz
in kliničnih mentorjev.

Realizirano.
Sestanki s predstavniki
učnih zavodov.
UP FVZ je v letu 2011
pričela z izvajanjem poletne
klinične prakse na št.
programu ZN in tako
povečala in razširila obseg
učnih zavodov in število
mentorjev za to področje.
Število zavodov in mentorjev
se je povečalo tudi na št.
programu PSD, zaradi
dobrega sodelovanja in
velikega zanimanja učnih
baz in mentorjev za to
področje.
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5.7.3 Upravne naloge splošnega področja (varčevalni program na ravni UP)
Sektor za splošne zadeve skrbi za učinkovito organizacijsko podporo delovanju rektorata. Izvaja
podporne storitve na naslednjih področjih: vzdrževanje, čiščenje, varnost, varstvo pri delu,
zavarovalniške storitve, poštne storitve, požarno varstvo, električna energija, nabava. Koordinira druge
aktivnosti, ki so potrebne za nemoten delovni proces. Izvaja tudi naloge iz področja ekologije kot so
(npr. skrb za ločevanje odpadkov, reciklaža). Za posamezna področja organizira izobraževanja za
zaposlene, kot npr. usposabljanje iz prve pomoči, usposabljanje za začetno gašenje in izvajanje
evakuacije ipd.
V sklopu sprejetega Varčevalnega programa Univerze na Primorskem in na podlagi Zakona o
javnih naročilih izvaja javna naročila na nivoju UP. Ključni cilj vodenja krovnih javnih naročil je
racionalizacija vseh stroškov pri nabavi blaga ali izvedbi storitev ter posledično pozitivni finančni
učinki.
V letu 2011 smo izvedli skupno 19 postopkov, izvedenih v skladu z ZJN. O tega 7 javnih naročil in
sicer za storitve zavarovanj, nabava laboratorijskega materiala, električne energije, sanitarnega
materiala, kurilnega olja, storitev notranje revizije ter nabava strokovne literatura. Z zbiranjem ponudb
za najugodnejšega ponudnika smo uredili še 12 področij in sicer storitve oz. naročanje blaga za:
toplo-hladne napitke, cvetličarske storitve, hitro pošto, izdelavo ključev, dostop do pravnega in
finančnega portala, izdelavo in dostavo žigov, koriščenje nočitvenih kapacitet, potrošni in drugi
material, vzdrževanje dvigal, varnosti in zdravje pri delu, servis gasilnih aparatov in hidrantov ter
zdravstvene preglede.
Sprejemna pisarna skrbi za nemoteno distribucijo vhodne in izhodne pošte ter opravlja funkcijo
telefonista in receptorja. Skrbi za nabavo in izdajo pisarniškega, sanitarnega ter drugega drobnega
materiala. Obenem vodi in koordinira aktivnosti, ki so povezane z organizacijo službenih potovanj.
Skrbi tudi za področje arhiviranja dokumentov, ki so skupnega ali trajnega pomena za univerzo.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Realizacija varčevalnega
programa UP ter izvedba
skupnih javnih naročil na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
15 JN na UP v letu 2010

Ciljna vrednost v letu 2011
Predvidoma 10 JN na UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
19 postopkov izvedenih v
skladu z ZJN

Zastarel Pravilnik

Nov Pravilnik

Realizirano
Obrazložitev:
Sprejet nov Pravilnik

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi možnosti izdelave
dokumentacijskega sistema
z internimi kadrovskimi
resursi ni bilo izvedeno JN

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja UP

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja UP

Ni realizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
kadrovskih resursov
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5.7.4 Upravne naloge finančno-računovodskega področja
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Finančno pokrita in
kvalitetna izvedba vseh
študijskih programov in
planiranih aktivnosti

Nadgradnja finančno
informacijskega sistema –
podsistem za poročila in
analize za potrebe vodstva
(OLAP)
Optimizacija delovanja
finančno informacijskega
sistema PROPIS

Zagotoviti delovanje članic in
rektorata v skladu z
zakonodajo na finančno
računovodskem področju in
internimi akti UP

Uvedba modela FULL
COSTING

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Na načrtovanje obsega in
izvedbe študijskih
programov in ostalih
aktivnosti vpliva višina
finančnih virov.

Finančno vzdržni programi v
okviru posameznih članic ,
razpoložljiva sredstva za
izpeljavo planiranih
aktivnosti

Redno spremljanje
prihodkov in odhodkov
posameznih članic ter
ukrepanje na podlagi
obravnave na organih UP

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Na nivoju UP ni vzpostavljen
enoten poročilni sistem

Kvalitetna poročila kot
podlaga za sprejemanje
odločitev vodstva UP.

Delno realizirano (izdelan
predlog poročil)

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Določeni procesi še niso
informacijsko podprti v
želenem obsegu

Pravočasne in kvalitetne
informacije za potrebe
notranjih in zunanjih
deležnikov

Vzpostavitev enotnega
modula za evidentiranje
osnovnih sredstev
prenesena v leto 2012

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Potreba po regulaciji
nekaterih področij delovanja
UP z ustreznimi pravnimi
podlagami

Učinkovito in pravilno
delovanje in poslovanje
članic in rektorata

Realizirano v skladu s
potrebami

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Potreba po stroškovni
učinkovitosti

Vzpostavljen sistem za
spremljanje stroškov
(neposrednih in posrednih)
in razporejanje na različne
stroškovne nosilce (projekte,
zaposlene, programe…)

Ni realizirano

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Optimizacija in racionlizacija
v delovanju finančno
računovodskih služb

Zagotoviti ustrezne delovne
pogoje in zmanjšati
fluktuacijo zaposlenih v
finančno računovodskih
službah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Vsaka članica ima
organizirano svojo finančno
računovodsko službo

Parcialno centralizirana
finančno računovodska
služba na nivoju UP

Vzpostavitev računovodske
službe na UP ŠD

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Zaposleni ne uspejo opraviti
vsega v rednem delovnem
času,
Visoka absentizem in
fluktuacija

Učinkovita finančno
računovodska služba in
zmanjšanje
nadomeščanj

Tudi v letu 2011
absentizem in fluktuacija
otežujeta delo v FR
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5.7.5 Upravne naloge informatike
Dolgoročni cilj št. 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Informacijska ureditev
prostorov (učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

Vzpostavitev računalniškega
sistema za sledenje in
vodenje napak (prijava
napake, odprava, statistika,
povezljivost v projektnim
vodenjem)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Delna uporaba starejše
različice Windows na
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki.

Migracija operacijskega
sistema Windows 7 na vseh
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki

Realizirano

Ni vzpostavljen sistem za
sledenje napakam.

Vzpostavljen sistem za
sledenje napakam

Delno realizirano (priprava
podlage – standardizacija)
Nadgradnja in
implementacija programske
opreme - priprava okolja za
postavitev lastne rešitve

UP FHŠ

KC2: E-okolje oz. eizobraževanje
(prepoznavanje prednosti,
uvedba v čim večjem
obsegu)

Informatizacija dela na
univerzi in članicah

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011

Aplikacija in poskusna
uporaba programa in
priprava ustreznih gradiv za
kombinirano poučevanje in e
- izobraževanje pri
predmetih

Delno realizirano v manjšem
obsegu

UP FAMNIT
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze

Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Potreba po vzpostavitvi
intraneta fakultete

Delujoč intranet

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Potreba po izboljšavi
zanesljivosti strežnikov

Sekundarni strežniki (poštni
strežnik, AD strežnik),
koledarski in imeniški
strežniki, študentski strežnik
in sekundarni študentski
strežnik

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim

Urejen dostop do varnostnih
kopij za zaposlene – volume
shadow copy

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Obstoječi dokumentacijski
sistem

Nadgrajen dokumentacijski
sistem

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Sistem za sledenje napakam

Nadgrajen sistem za
sledenje napakam

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Uporaba starejše različice
Windows v upravi

Priprava na migracijo
Windows 7

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Mrežni dostop do datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do
datotek

Realizirano

Skrb za kakovostno
informacijsko podporo
študijskemu procesu

Obstoječa programska
oprema v računalniških
učilnicah

Nadgrajena programska
oprema v računalniških
učilnicah

Realizirano

Skrb za kakovostno
informacijsko podporo
študijskemu procesu

Delujoča e-učilnica

Nadgradnja e-učilnice

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Sistem za sledenje napakam

Nadgrajen sistem za
sledenje napakam

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Uporaba starejše različice
Windows v upravi

Priprava na migracijo
Windows 7

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na fakulteti

Mrežni dostop do datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do

Realizirano
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leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

datotek
Skrb za kakovostno
informacijsko podporo
študijskemu procesu

Obstoječa programska
oprema v računalniških
učilnicah

Nadgrajena programska
oprema v računalniških
učilnicah

Realizirano

Skrb za kakovostno
informacijsko podporo
študijskemu procesu

Delujoča e-učilnica

Nadgradnja e-učilnice

Realizirano

Nadaljnji razvoj e-okolja oz.
e-izobraževanja.

Vzpostavitev računalniškega
sistema za sledenje in
vodenje napak.
Informacijska ureditev
prostorov (učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

UP PEF
Dodatni uporabniki e-okolja
med visokošolskimi učitelji in
sodelavci.

Čim več dodatnih
uporabnikov e-okolja med
visokošolskimi učitelji in
sodelavci.

Delno realizirano.

Ni vzpostavljen sistem za
sledenje napakam.

Vzpostavljen sistem za
sledenje napakam.

Nerealizirano.

Nudena je bila tehnična
pomoč uporabnikom eokolja.

Naloga prenesena v leto
2012.

UP FTŠ
Delna uporaba starejše
različice Windows na
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki.

Migracija operacijskega
sistema Windows 7 na vseh
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki

Konfiguracija in priklop nove
računalniške opreme
Migracija določenega dela
strežniške opreme na višjo
verzijo
Nadgradnja dela
računalniške infrastrukture
na Windows 7, instalacija
Office 2007/2010
Postavitev nove tehnologije
E-pošte (Zimbra)

E-okolje oz. e-izobraževanje
(prepoznavanje prednosti,
uvedba v čim večjem
obsegu)
(Obstoječa eučilnica)
Vzpostavitev računalniškega
sistema za sledenje in
vodenje napak (prijava
napake, odprava, statistika,
povezljivost v projektnim
vodenjem)
Optimizacija in nadgraditev
sistema za e-izobraževanje

Dodatni uporabniki e-okolja
med visokošolskimi učitelji in
sodelavci
Dodatne storitve (projektna
e-skupina)
Ni vzpostavljen sistem za
sledenje napakam.

Čim več dodatnih
uporabnikov e-okolja med
visokošolskimi učitelji in
sodelavci

Realizirano

( + Izboljšanje eučilnice)

Sodelovanje v delovni
skupini

Vzpostavljen sistem za
sledenje napakam

Nerealizirano

Tehnična pomoč
uporabnikom e-okolja.

Naloga prenesena v leto
2012

UP FVZ
Strežnik, ki gostuje aktiven
portal za e-izobraževanje
UP VŠZI na osnovi Moodlea in je v uporabi za
programe izobraževanja
dodiplomskih in
podiplomskih študentov ter
zaposlenih v letu 2011: 1

Dva (2) ali trije (3) strežniki
za e-izobraževanje, ki bodo
razbremenili obstoječi
strežnik in gostili
dodiplomske in podiplomske
študente, zaposlene in
uporabnike v sklopu
vseživljenjskega
izobraževanja

Realizirano

Število uporabnikov portala
za e-izobraževanje UP VŠZI
(dodiplomski in podiplomski
študenti + zaposleni) v letu
2011: 1313

Tisočpetsto (1500)
uporabnikov portala za eizobraževanje UP VŠZI
(dodiplomski in podiplomski
študenti + zaposleni)

Realizirano

Planiranje, priprava,
testiranje in postavitev
dodatnih strežnikov z
izbranim sistemom za eizobraževanje.

Tisočpetstopetinosemdeset
(1585) uporabnikov portala
za e-izobraževanje UP FVZ
(dodiplomski in podiplomski
študenti + zaposleni)
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Dolgoročni cilj št. 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev modula za
spremljanje raziskovalnega
in projektnega dela (enotna
IT rešitev na nivoju UP)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT in SKUPNE NALOGE
Ni enotne informacijske
rešitve, vodenje se izvaja
preko Excel tabel

Enotna IT rešitev za celotno
UP, implementirana in
povezana z ostalim IT
okoljem UP

Nerealizirano
Uskladitev zahtev za
specifikacijo, priprava zahtev
za JN
Ni bilo izvedeno (uskladitev
zahtev – potreb uporabnikov
ni bila mogoča)

Vzpostavitev
dokumentacijskega sistema
(enotna IT rešitev na nivoju
UP)

Ni enotne informacijske
rešitve

Enotna IT rešitev za celotno
UP, implementirana in
povezana z ostalim IT
okoljem UP

Realizirano (priprava zahtev,
potreb)
Uskladitev zahtev za
specifikacijo
JN bo praviloma v 2012 (po
potrditvi sredstev in resursov
na projektu)

PROPIS – nadgradnja in
uvedba novih modulov in
funkcionalnosti (OLAP, OS,
..)

Implementirani moduli FI,
KA

Vzpostavitev enotnega
modula za ankete (študenti,
zaposleni)

Enotna IT rešitev za
področje vodenja študentov
(VIS)

Implementirani moduli za
OS, PN, OLAP

Specifikacija zahtev,
implementacija in zagon
Delno realizirano (OS, PN
realizirano, OLAP –
pripravljene zahtev in
potrebe)

Nakup in implementacija
modula anket za študente in
zaposlene

Nerealizirano
Specifikacija zahtev,
implementacija in zagon
Pripravljena analiza rešitev
(zahteve, pilotska
postavitev)
Ni bilo soglasja za enotno
rešitev
Naloga prenesena v 2012

Informatizacija prijav za
mednarodno študijsko
izmenjavo študentov

Nimamo IT rešitve

Nadaljevanje uvajanja spremembe enotne
avtentikacije na okolje UP
(skupne rešitve,)

IT rešitev za delovanje
kariernega centra

Priprava predloga za
izvedbo JN

Ni realizirano

Na določenih segmentih
povezljivosti računalniškega
okolja različne prijavne
sheme

Enotni aktivni imenik za
posamezna področja,
povezanost z Eduroam-om

Uskladitev in priprava
postopkov za proces
avtorizacije

Ni rešitve

Kupljena in implementirana
rešitev

Pridobitev zahtev, skupna
analiza s predstavniki
ERASMUS projekta

Tekoča naloga (povezanost
PROPIS-E-študent)
Realizirano
Izvedba JN (specifikacije,
zahteve)
Povezljivost z obstoječimi IT
rešitvami

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture
na lokacijah (kampus, novi
prostori)

Kampus Livade – CMK
stavba ni opremljena

Ureditev računalniške in
komunikacijske opreme
Vzpostavitev delovanja

Realizirano
Nakup, izvedba storitev
postavitve, konfiguracija
Investicija – Kampus Livade
je ustavljena
Novi prostori (Intereuropa,
STŠ)

Zagotavljanje stroškovno

Enoten pravilnik za celotno

Razširitev pravilnika na

Realizirano – tekoča naloga
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
učinkovite fiksne in mobilne
telefonije (vodenje, pregled,
predlogi)

Iskanje hitrejše in bolj varne
računalniške komunikacije
med članicami (upoštevaje
stroškovno učinkovitost)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
UP,

Ciljna vrednost v letu 2011
poenotenje tipa telefona,
IP Centreks, povezanost
med fiksno in mobilno
telefonijo

Ni rezervnih linij do
oddaljenih lokacij

Rezervna linija do lokacije
do Portoroža, Izole (UP
FTŠ, UP ZRS, Kampus)
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Priprava zahtev – meril za
telefone,
Poenotenje zahtev, priprava
skupne pogodbe
Realizirano (rezervna trasa
do Portoroža)
Pridobitev in uskladitev
ponudb, podpis ponudb
Investicija – Kampus Livade
je ustavljena

Ni vzpostavljeno ustrezno
arhiviranje na področju
programske in strojne
računalniške opreme
(varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim)

Večja varnost pri hrambi
podatkov;

Aktivno sodelovanje s
ponudniki IT rešitev
(stroškovna učinkovitost, JN)

Obstoječi dogovori, skupne
naloge

Višja izkoriščenost sredstev
in infrastrukture

Realizirano – tekoča naloga

Vzdrževanje obstoječega
računalniškega okolja

Vzpostavljen mrežni dostop
do datotek

Delujoči sistemi v prostorih
fakultete:

Realizirano

Vzdrževalne pogodbe z
zunanjimi izvajalci za
opremo in storitve, ki je ne
pokrivamo z lastnim
znanjem in/ali kadri.

- študentsko omrežje

Upravljanje obstoječega
študentskega omrežja

- pedagoškoadministrativno omrežje

Upravljanje pedagoškoadministracijskega omrežja

- EDUROAM omrežje

Upravljanje omrežja
EDUROAM

Vzpostavitev ustrezne arhive
na področju programske in
strojne računalniške opreme

Večja izraba IKT
Višja; izkoriščenost omrežja.

- videokonferenčni sistem
fakultete
- namenski laboratoriji
- aplikacija za vodenje
študentov
- aplikacija za rezervacijo
prostorov, planiranje
predavanj, ter izdelavo
urnika
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje centralnega
nadzornega sistema

Realizirano (v letu 2012 plan
nabave ustrezen strojne
opreme)
Izvajanje delovnih nalog za
vzdrževanje varnega in
učinkovitega računalniškega
sistema.

Sodelovanje z UP v javnih
naročilih

Upravljanje
videokonferenčnega sistema
Upravljanje GIS laboratorija
kot podpora pedagoškemu
procesu, ter vzpostavitev in
upravljanje avdio-video
laboratorija
Upravljanje študentskega
informacijskega programa
Upravljanje aplikacije za
oblikovanje urnika

- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje kontrole pristopa;
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje nad
videonadzorom.
Obnovitev pogodb z
zunanjimi izvajalci
Obnovitev rednih licenc
programske opreme

Letne pogodbe, nakup
vezan na JN

Nemoteno delovanje
izobraževalnega,
raziskovalnega procesa in
uprave

Realizirano
Nabava ustreznih
programskih orodij (SPSS;
Microsoft, antivirus, slovarji,
drugo)
Nabava drugih licenc kot
podpora izobraževalnemu in
raziskovalnemu delu

Skrb in razvoj IT rešitev za
študente (e-izkaznica, nove

Delna pokritost IKT
segmentov za podporo

Posodobljena spletna stran,
nova strukturiranost

Realizirano
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
storitve, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
pedagoškemu procesu in
študentom.

Ciljna vrednost v letu 2011
podatkov
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Posodobitev podatkov

Besedilo o študijskih
programih v tujem jeziku
Urnik in zasedenost
prostorov na internetu

Povečanje števila
informacijsko opremljenih
mest v prostorih čitalnice in
knjižnice

Izboljšana in dodatna
čitalniška mesta za študente

Uvedba e-študentskih
izkaznic

Celovita IKT podpora za
podporo pedagoškemu
procesu in študentom
KC10: Vzpostavitev
ustrezne arhive na področju
programske in strojne
računalniške opreme

UP FHŠ
- Večja varnost pri hrambi
podatkov

Nerealizirano, zaradi
manjših finančnih sredstev

- Večja izraba IKT
- Višja; izkoriščenost
omrežja
KC11: Aktivno sodelovanje s
ponudniki IT rešitev
(stroškovna učinkovitost, JN)

Višja izkoriščenost sredstev
in infrastrukture

Realizirano

KC12: Vzdrževanje
obstoječega računalniškega
okolja

- Delujoči sistemi v prostorih
fakultete

Realizirano

- študentsko omrežje
- pedagoško-administrativno
omrežje
- EDUROAM omrežje
- videokonferenčni sistem
fakultete
- namenski laboratoriji (GIS,
avdio –video laboratorij)
- aplikacija za kadrovsko računovodski sistem
- aplikacija za vodenje
študentov
- aplikacija za rezervacijo
prostorov, planiranje
predavanj, ter izdelavo
urnika
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje centralnega
nadzornega sistema
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje kontrole pristopa
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje nad
videonadzorom

KC13: Obnovitev rednih
licenc programske opreme

Nemoteno delovanje
izobraževalnega,
raziskovalnega procesa in
uprave

Delno realizirano, zaradi
manjših finančnih sredstev

KC14: Skrb in razvoj IT
rešitev za študente (eizkaznica, nove storitve, ..)

Posodobljena spletna stran,
nova strukturiranost
podatkov

Delno realizirano, zaradi
kadrovskega primanjkljaja

Besedilo o študijskih
programih v tujem jeziku

Nerealizirano besedilo o
študijskih programih v
angleškem jeziku
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture
na lokacijah.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Urnik in zasedenost
prostorov na internetu

Realizirano

Izboljšana in dodatna
čitalniška mesta za študente

Nerealizirano, zaradi
manjših finančnih sredstev

UP PEF
Delna uporaba starejše
različice Windows na
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki.

Migracija operacijskega
sistema Windows 7 na vseh
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki.

Realizirano.
Konfiguracija in priklop nove
računalniške opreme.
Migracija celotne strežniške
infrastrukture na platformo
2008 R2.
Nadgradnja računalniške
infrastrukture na Windows 7,
instalacija Office 2007/2010.

Vzpostavitev ustreznega
arhiviranja na področju
programske in strojne
računalniške opreme.

Ni vzpostavljeno ustrezno
arhiviranje na področju
programske in strojne
računalniške opreme
(varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim).

Vzpostavljeno ustrezno
arhiviranje na področju
programske in strojne
računalniške opreme (urejen
dostop do varnostnih kopij s
strani zaposlenih).

Realizirano.
Postavitev podvojenega
okolja za ključne IT storitve
(e-pošta, storitve – Propis,
VIS).
Izvajanje delovnih nalog za
vzdrževanje varnega in
učinkovitega računalniškega
sistema.
Strežniška in aplikacijska in
infrastruktura.

Vzdrževanje obstoječega
računalniškega okolja

Vzpostavljen je mrežni
dostop do datotek.

Vzpostavljen varnejši,
zanesljivejši in hitrejši
mrežni dostop do datotek.

Realizirano.

Skrb in razvoj IKT rešitev za
podporo pedagoškemu
procesu in študentom

Delna pokritost IKT
segmentov za podporo
pedagoškemu procesu in
študentom.

Celovita IKT podpora za
podporo pedagoškemu
procesu in študentom

Delno realizirano.

Izvedene delovne naloge za
vzdrževanje varnega in
učinkovitega računalniškega
sistema. Nadgrajena
programska oprema,
postavljeni kriteriji oziroma
pravila.

Informacijsko urejeni
prostor.
E-študentske izkaznice in
nove storitve pa niso bile
uvedene.

Informatizacija dela na
univerzi in članicah

UP IAM
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze

Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Potreba po vzpostavitvi
intraneta fakultete

Delujoč intranet

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Potreba po izboljšavi
zanesljivosti strežnikov

Sekundarni strežniki (poštni
strežnik, AD strežnik),
koledarski in imeniški
strežniki,

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim

Urejen dostop do varnostnih
kopij za zaposlene – volume
shadow copy

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Obstoječi sistem za vodenje
in administriranje projektov

Nadgrajen sistem za
vodenje in administriranje
projektov

Nerealizirano, še v teku
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Obstoječi dokumentacijski
sistem

Nadgrajen dokumentacijski
sistem

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Sistem za sledenje napakam

Nadgrajen sistem za
sledenje napakam

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Uporaba starejše različice
Windows v upravi

Priprava na migracijo
Windows 7

Realizirano

Izboljšati informacijsko
podporo delu na inštitutu

Mrežni dostop do datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do
datotek

Realizirano

Vzpostavitev ustrezne arhive
na področju programske in
strojne računalniške opreme
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UP FTŠ Turistica
Ni vzpostavljeno ustrezno
arhiviranje na področju
programske in strojne
računalniške opreme
(varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim)

Večja varnost pri hrambi
podatkov;
Večja izraba IKT
Višja; izkoriščenost omrežja.

Postavitev podvojenega
okolja za ključne IT storitve
(storitve – Propis, VIS)
Izvajanje delovnih nalog za
vzdrževanje varnega in
učinkovitega računalniškega
sistema.
Določena strežniška in
aplikacijska in infrastruktura
centralizirana v prostorih na
Sektorju za informatiko
(Propis, VIS)
(arhiva zagotovljena)

Aktivno sodelovanje s
ponudniki IT rešitev
(stroškovna učinkovitost, JN)

Obstoječi dogovori, skupne
naloge

Višja izkoriščenost sredstev
in infrastrukture

Redna naloga

Vzdrževanje obstoječega
računalniškega okolja

Vzpostavljen mrežni dostop
do datotek

Delujoči sistemi v prostorih
fakultete:

Upravljanje obstoječega
študentskega omrežja

Vzdrževalne pogodbe z
zunanjimi
izvajalci
za
opremo in storitve, ki je ne
pokrivamo
z
lastnim
znanjem in/ali kadri.

- študentsko omrežje

Upravljanje pedagoškoadministracijskega omrežja

- pedagoškoadministrativno omrežje
- EDUROAM omrežje
- videokonferenčni sistem
fakultete
- aplikacija za vodenje
študentov
- aplikacija za rezervacijo
prostorov, planiranje
predavanj, ter izdelavo
urnika

Upravljanje omrežja
EDUROAM
Upravljanje
videokonferenčnega sistema
Upravljanje študentskega
informacijskega programa
Izdelava / Dodelava spletnih
strani projektov

- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje centralnega
nadzornega sistema
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje kontrole pristopa;
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje nad
videonadzorom.
Obnovitev pogodb z
zunanjimi izvajalci
Vzpostavitev računalniškega
sistema za sledenje in
vodenje napak

UP FVZ
Testni strežnik z nameščeno
brezplačno različico sistema
za sledenje in vodenje
napak deluje in je v uporabi;
ker je različica brezplačna,

Plačljiva različica sistema za
sledenje in vodenje napak
deluje in je v uporabi; ker je
različica plačljiva omogoča
gladko delovanje

Testni strežnik z nameščeno
brezplačno različico sistema
za sledenje in vodenje
napak deluje in je v uporabi;
ker je različica brezplačna,

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Prenova spletne strani

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ne omogoča gladko
delovanje
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011

ne omogoča gladko
delovanje

Trenutna spletna stran je
zastarela,nepregledna in ne
ustreza novi celostni grafični
podobi ustanove; urejevalnik
spletne strani ne omogoča
fleksibilno urejanje in
vzdrževanje sodobnih
spletnih vsebin

Spletna stran je prenovljena,
pregledna, nudi prave
informacije na pravem
mestu in ustreza novi
celostni grafični podobi
ustanove; urejevalnik
omogoča fleksibilno urejanje
in vzdrževanje sodobnih
spletnih vsebin

Ni realizirano, zaradi
čakanja na uradno
preoblikovanje VŠZI v FVZ.

Nadgraditev strežniških
operacijskih sistemov

Trenutni strežniški
operacijski sistem v uporabi
je Windows Server 2003

Strežniški operacijski sistem
v uporabi je Windows Server
2008 in Linux

Strežniški operacijski sistem
so še vedno večina
Windows Server 2003

Nadgraditev operacijskih
sistemov delovnih postaj

Trenutni operacijski sistem
delovnih postaj v uporabi je
Windows XP SP3

Operacijski sistem delovnih
postaj v uporabi je Windows
7

Operacijski sistem na 90%
delovnih postaj uporabi je
nadgrajen na Windows 7

Postavitev strežnika za
pošto, poenotene
komunikacije in sodelovanje
uporabnikov

Trenutni strežnik omogoča
uporabo pošte in
pomanjkljivo poenoteno
komunikacijo in sodelovanje
uporabnikov

Postavljeni nov strežnik
omogoča gladko uporabo
pošte, poenotene
komunikacije in sodelovanje
uporabnikov

Testiranje, vzdrževanje in
ureditev želenega strežnika.
Nabava licenc potrebne
programske opreme in
njihova namestitev.

Postavitev nove aktivne
omrežne opreme

Trenutna aktivna omrežna
oprema je zastarela in
nekompatibilna z novo
optično povezavo; nova
aktivna omrežna oprema je
pripravljena za
ureditev/postavitev in
konfiguracijo

Nova aktivna omrežna
oprema je postavljena,
konfigurirana in v rabi

Nova aktivna omrežna
oprema je postavljena,
konfigurirana in v rabi

Spletna stran je bila delno
prenovljena s popravkom
logotipa in nazivom
fakultete.

UP ZRS

Vzpostavitev
raziskovalnega omrežja na
vseh lokacijah UP ZRS

2 pokriti lokaciji

Pokrite vsaj tri lokacije UP
ZRS

Izvedeno.

Zagotavljanje informacijske
varnosti

Požarni zid, ustrezna
programska oprema

Nadgrajena strojna in
programska oprema

Delno izvedeno.

Vzpostavitev brezžičnega
raziskovalnega omrežja na
vseh lokacijah UP ZRS
Zagotavljanje mobilnosti
raziskovalcev in
zagotavljanje osnovnih
pogojev za raziskovalno
delo;

Delno pokrita ena lokacija

Pokrite 4 lokacije

Delno izvedeno, pokriti sta
dve lokaciji.

Nadgrajena je bila strojna in
programska oprema. Zaradi
nenapovedane menjave
protivirusnega programa na
UP, je v uporabi stara
rešitev.

Dolgoročni cilj št. 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Organizacijska sprememba
v delovanju informatike na
UP (delitev vlog, naloge po
vsebini, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Ločeno delovanje
informacijske podpore po
članicah (izjema PEF, FHŠ,
SD) poenotene in vodene
ključne aktivnosti na
Sektorju za IT

Delitev nalog skladno z
prejetim pravilnikom –
delilnikom nalog (delitev
stroška po vlogah IT kadra)

Delno realizirano (pripravljen
predlog, popis procesov po
članicah, predstavitev na
kolegiju rektorja)
Podrobna definicija in
uskladitev s članicami UP
V letu 2012 se planira
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
izvedba

Dostopnost UP storitev
(okolje, študenti)

Pokritost Eduroam-a na
ključnih lokacijah,
Dostop do ključnih vsebin na
spletu

Samostojno delo zaposlenih,
večja mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih;
Višja izkoriščenost omrežja;
Dvig kakovosti pedagoškega
in raziskovalnega procesa.

Osveščanje uporabnikov z
uporabo študentskega,
administrativnega in
EDUROAM omrežja;
Zamenjava opreme na
informacijskih mestih
Realizirano

Sodelovanje pri skupnih
projektih: UP – ARNES

Razširitev računalniškega
omrežja (hitrost)

Povezljivost z lokacijo v
Kopru

Strategija povezljivosti,
kalkulacija prenosa
podatkov, pogodba
Realizirano

Sodelovanje pri projektu EVŠ UP – MVZT

Priprava izhodišč za zagon
projekta E-VŠ v povezavi z
EDUROAM-om

Implementacija E-VŠ
projekta na infrastrukturi
Eduroam-a

Uskladitev zahtev, šifranti,
prenos informacij na MVZT
Priprava pilotskega prenosa
Uskladitev povezanih
elementov (VIS-EVŠ)
Realizirano

UP FHŠ

KC2: Dostopnost UP storitev
(okolje, študenti)

- Samostojno delo
zaposlenih, večja mobilnost
zaposlenih, informiranost
zaposlenih

Delno realizirano, zaradi
kadrovskega primanjkljaja

- Višja izkoriščenost omrežja
- Dvig kakovosti
pedagoškega in
raziskovalnega procesa
Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za informatizacijo
univerze.

Dostopnost UP storitev
(okolje, študenti)

UP PEF
Manjše sodelovanje pri
skupnih aktivnostih za
izpeljavo projektov za
informatizacijo univerze.

Večje sodelovanje pri
skupnih aktivnostih za
izpeljavo projektov za
informatizacijo univerze.

Izvedene delovne naloge in
sodelovanje s Sektorjem za
informatiko pri izvajanju
projektov za informatizacijo
univerze.

UP FTŠ Turistica
Pokritost Eduroam-a
ključnih lokacijah,

na

Dostop do ključnih vsebin na
spletu

Samostojno delo zaposlenih,
večja mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih;
Višja izkoriščenost omrežja;
Dvig kakovosti pedagoškega
in raziskovalnega procesa.

Vzpostavljen sistem za
upravljanje z raziskovalnimi
podatki.

Realizirano.

Zamenjava opreme na
informacijskih mestih
Pomoč študentom pri
konfiguraciji računalniških in
mobilnih naprav

UP ZRS
Vzpostavljen koncept

Delujoč sistem

Izvedeno

Komentar:
UP FM
Zaradi finančnega stanja je fakulteta v letu 2011 na področju informatike predvsem izvajala naloge v povezavi z
vzdrževanjem obstoječega stanja informacijske tehnologije. V letu 2011 so bili nabavljeni prenosni računalniki za
pedagoške sodelavce in zamenjava dotrajane računalniške opreme v pisarnah.
UP ŠD
UP ŠD so na področju informatike izvajale naloge skupaj s službami rektorata UP.
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5.7.6 Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje s tveganji, notranje kontrole
ter notranji nadzor)
Splošni namen notranjega nadzora je, na podlagi neodvisnega presojanja vseh vidikov delovanja UP,
poslovodstvu zagotoviti ustrezne spoznavne podlage za uresničevanje njegove kontrolne naloge.
Glede na posamezna področja delovanja notranjega nadzora so iz splošnega namena notranjega
nadzora izpeljani naslednji specifični nameni in sicer presojanje in poročanje poslovodstvu na
področju:
- zakonitosti delovanja (skladno z zakoni in drugimi predpisi),
- organizacijski disciplini (skladnosti internih navodil in nalogi poslovodstva),
- učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja,
- učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema,
- resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
Prednostni cilj službe za notranji nadzor v letu 2011, ki si ga je poslovodstvo UP zastavilo, je bil
opravljen notranji nadzor. Na podlagi izvedena notranjega revidiranja v letu 2011 pa bo potrebno
izvesti še postopke notranjih kontrol v skladu s priporočili revizijske hiše.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Urejeno notranje revidiranje
(rektorat in članice)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

REKTORAT UP in ČLANICE UP
Neizvedena revizija

Povečanje učinkovitosti
spoštovanja izvajanja
internih pravilnikov UP
(članice)

Ugotovitve o nedoslednem
izvajanju določenih določb
internih pravilnikov UP

Povečanje učinkovitosti
spoštovanja Pravilnika za
upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na UP (rektorat)

Nedosledno izvajanje
določenih določb Pravilnika
za upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na UP

Izdelano poročilo o
notranjem poslovanju,
nepristranskosti prikazov v
računovodskih izkazih ter
skladnost s predpisi iz tega
področja

Realizirano

Striktno upoštevanje določb
internih pravilnikov UP

Realizirano

Obrazložitev:
Izvedeno javno naročilo ter
izbor notranje revizije
Poročilo o opravljenem
notranjem nadzoru

Obrazložitev:
Ažurno obveščanje o novih
pravnih aktih in seznanitev z
lokacijo dokumentacije ter
nudenje pomoči pri
interpretaciji pravilnikov UP

Striktno izvajanje določb
Pravilnika za upravljanje s
tveganji in vzpostavitev
notranjih kontrol na UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Na nekaterih članicah –
posodobitev registra
tveganja
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5.7.7 Upravne naloge kontrolinga
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Redno spremljanje
uresničevanja finančnih
načrtov članic in rektorata

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Kvartalna poročila o
poslovanju

Izvedene planirane
aktivnosti
Doseganje planiranih
stroškov in prihodkov

Zagotoviti vsebinsko
ustrezna poročila in analize
o finančnem poslovanju za
notranje in zunanje
deležnike

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizirano, redna
obravnava na organih in
ukrepanje

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Poročila in analize
poslovanja UP kot celote,
rektorata in članic

Zagotavljanje potrebnih
informacij za sprejemanje
odločitev vodstva; pravilna in
pravočasno oddana poročila
in analize

Realizirano v skladu z
zahtevami in potrebami,
dodatno redno spremljanje
poslovanja članic z
likvidnostnimi težavami
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5.7.8 Upravne naloge pravnega področja
Sektor za pravne zadeve opravlja predvsem skrbniško in podporno funkcijo ter nudi pravno pomoč
strokovnim službam Rektorata UP, organom UP ter članicam UP pri njihovem delu. V okviru tovrstnih
nalog je sektor predvsem pripravljal gradiva za organe UP, katerih skrbnik je, dajal članicam UP
pravna mnenja oziroma stališča glede posameznih vprašanj, pripravljal predloge sprememb pravnih
aktov itd.
Izpostaviti velja realizacijo enega od odprtih premoženjsko pravnih vprašanj, in sicer prenos lastninske
pravice na nepremičninah s parcelno št. 1087, 1088, 1093/1,1098/7, 1099/2, 1100 in 1101, vse k.o.
Portorož ter sklenitev pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičninah s
parcelno št. 803, 804/3, 804/4 in 805/5, vse k.o. Koper (objekt Servitski samostan) in sprejem nove
priloge k Statutu UP. Prav tako so bile v letu 2011 uspešno izvedene volitve UO UP, Senata UP ter
rektorja UP
Dolgoročni cilj 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Ureditev stanja nepremičnin
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Pričetek aktivnosti za
ureditev zemljiškoknjižnega
stanja.

Urejeno zemljiško knjižno
stanje na nepremičninah s
parc. št. 1087, 1088,
1093/1,1098/7, 1099/2, 1100
in 1101, vložna številka
127, k.o. Portorož.

Realizirano

Urejeno zemljiško knjižno
stanje na nepremičnini s
parc. št. 939 k.o. Piran
(objekt Bolniška 20).

Delno realizirano

Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja; nepremičnine s
parc. št. 168, 169 k. o.
Koper, na naslovu
Cankarjeva 5, Koper .

Nerealizirano.

Priprava investicijske
dokumentacije v
sodelovanju z Občino
Sežana, z opredelitvijo
nameravane investicije na
nepremičninah s parc. št.
3991/2 in 1298 k.o. Sežana.

Nerealizirano

Obrazložitev:
Vpis lastninske pravice v
zemljiško knjigo 22. 3.
2011.

Obrazložitev:
Tako MVZT kot tudi MŠŠ
soglašata s prenosom. V
pripravi sta dve pogodb, in
sicer: Pogodba o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim med Občino
Piran, MŠŠ in MVZT ter
Pogodba o brezplačnem
prenosu med UP in MVZT.

Obrazložitev:
Potreben sestanek s
predstavniki MVZT ali je
določba Odloka v neskladju
s prvim odstavkom 13. člena
ZViS ali gre za specialno
določbo.

Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
pomanjkanja finančnih
sredstev ter pridobitve
drugih zemljišč in gradnje
Kampusa Livade v Izoli in že
izdelane projektne
dokumentacije za gradnjo
Kampusa Sonce v Kopru.
Prav tako je bila zaradi ne
realizacije Pogodba o
brezplačnem prenosu
nepremičnin med Občino
Sežana in RS z dne 30. 9.
2002 v skladu s 104. členom
OZ ex lege razvezana.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja na stavbi v
kateri se nahaja VŠZI (sedaj
UP FVZ), ki leži na
nepremičnini s parc. št. 85
k.o. Cetore.
Določitev začasnega ali
dokončnega upravljavca

Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
dolgotrajnosti postopkov s
finančnimi posledicami.
Nujno je potrebno
predhodno izvesti etažno
delitev stavbe ter razmisliti o
nujnosti oziroma potrebnosti
ureditve tovrstnega
vprašanja.

UP REKTORAT
Pravočasno in kakovostno
izvajanje skrbniške funkcije
ter nudenje pravne pomoči
organom UP in delovnim
telesom.

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje
skrbniške in podporne
funkcije.

Realizirano.

UP FHŠ
Povezovanje fakultete z
univerzo.

Večja povezanost fakultete z
univerzo.

Realizirano

UP PEF
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Občasna pravna pomoč
organom in delovnim
telesom.

Oblikovanje pravnih mnenj
pred oblikovanjem dnevnih
redov organov in delovnih
teles, izjemoma ob ali po
odločanju.

Realizirano.

UP FVZ
Sodelovanje pri pripravi
gradiv in zapisnikov ter
sodelovanje pri delovanju
organov in delovnih teles UP
VŠZI (sodelovanje pri
delovanju vseh organov in
delovnih teles, ki so se
sestajali v letu 2010).

Sodelovanje pri pripravi
gradiv in zapisnikov ter
sodelovanje pri delovanju
organov in delovnih teles UP
VŠZI (sodelovanje pri
delovanju vseh organov in
delovnih teles, ki se bodo
sestajali v letu 2011).

Realizirano.

UP IAM
Redno sodelovanje in
pravna pomoč pri delovanju
organov in delovnih teles.

Sprejeti dopolnjeni ali novi
pravni akti in začetek
uporabe v letu 2011

Realizirano.

Svetovanje in podpora pri
izvedbi volitev ter imenovanj
za organe in delovna telesa
UP IAM v skladu s Pravili o
organizaciji in delovanju UP
IAM
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in drugih
delovnih teles UP IAM.
Skrbniška funkcija pravne
službe in pravna pomoč pri
delu strokovnih služb

UP REKTORAT
Dajanje pravne pomoči
službam rektorata in
članicam.

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje pravne
pomoči za strokovne službe
rektorata in članice UP.

Realizirano.

UP FHŠ
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Pravočasno pripravljeni
dokumenti in občasno
povezovanje z univerzo.

Ciljna vrednost v letu 2011
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.

UP PEF
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge, pripravljeni
dokumenti.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
"Intervencijska" pravna
pomoč strokovnim službam.

Vzpostavitev mreže za
nudenje pravne pomoči
strokovnim službam.

Realizirano.

UP FVZ
Sodelovanje in nadzor pri
izvajanju procesov in
postopkov strokovnih služb
UP VŠZI (sodelovanje pri
izvajanju kadrovskega,
finančnega in
računovodskega področja,
dela referata in
vseživljenjskega
izobraževanja).

Ohranjanje stopnje
sodelovanja in nadzor pri
izvajanju procesov in
postopkov strokovnih služb
UP VŠZI (sodelovanje pri
izvajanju kadrovskega,
finančnega in
računovodskega področja,
dela referata in
vseživljenjskega
izobraževanja).

Realizirano.

UP IAM
Spremljanje in sodelovanje
ter omogočanje ustrezne
pravne pomoči pri delovanju
inštituta.

Sprejem ter izvajanje
manjkajočih pravilnikov in
drugih internih aktov:

Delno realizirano.

Pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega
gradiva

Pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega
gradiva bo realiziran v
sodelovanju z rektoratom.

Obrazložitev:

Pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov, ključev,
pečatov UP PINT
Pravilnik o varstvu pri delu
ter požarni varnosti
Izvajanje nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti UP
in UP članice, organi UP in
UP članice ter zaposleni na
UP in UP članici na vseh
področjih dela fakultete

UP REKTORAT
Seznanjanje vodstva,
organov in služb UP o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP na posameznih
področjih dela.

Redno in učinkovito
izvajanje nalog,ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP.

Realizirano.

Izvedba volitev UO UP in
rektorja UP.
UP FHŠ

Seznanjanje vodstva,
organov in služb o nalogah,
ki jih nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in članice na
posameznih področjih
delovanja fakultete.

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge ter kontrola
nalog.

Realizirano.

UP PEF
Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge.

Pravočasno in kakovostno
izvedene naloge.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Seznanjanje vodstva,
organov in služb o nalogah,
ki jih nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in članice na

Skupno dogovarjanje
vodstva, organov in
zaposlenih o učinkovitem
izvajanju nalog, v skladu s

Realizirano.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
posameznih področjih
delovanja fakultete.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

sprejeto zakonodajo, akti UP
in organov fakultete.
UP FVZ

Dosledno izvajanje nalog, ki
jih nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in UP VŠZI,
organi UP in UP VŠZI ter
zaposleni na UP in UP VŠZI
na vseh področjih dela UP
VŠZI: v letu 2010 so bile
realizirane vse naloge, ki jih
zahtevajo navedeni organi in
telesa ter zaposleni.

V letu 2011 bodo dosledno
izvedene vse naloge, ki jih
nalaga zakonodaja, pravni
akti UP in UP VŠZI, organi
UP in UP VŠZI ter zaposleni
na UP in UP VŠZI na vseh
področjih dela UP VŠZI.

Realizirano.

UP ZRS
V letu 2010 je UP s
sodelovanjem strokovnih
služb članic izvedla skupna
javna naročila na ravni
celotne UP (letalske
vozovnice, pisarniški
material, itd).

Priprava internih pravnih
aktov po posameznih
področjih dela

Nadaljevanje izvajanja
skupnih javnih naročil za
posamezne storitve in
dobave.

Realizirano.
Obrazložitev:
V letu 2011 so strokovne
službe članice nadaljevale s
sodelovanjem pri izvedbi
posameznih javnih naročil
na revni celotne UP. Velja
izpostaviti javno naročilo za
sukcesivno dobavo
laboratorijskega materiala in
javno naročilo za nabavo
publikacij.

UP FAMNIT
Potreba po regulaciji
nekaterih področij delovanja
fakultete z ustreznimi
pravnimi podlagami.

Sprejeti nekateri manjkajoči
pravni akti za posamezna
področja delovanja fakultete
ter spremembe in dopolnitve
obstoječih pravnih aktov:
- Pravilnik o upravljanju in
hrambi dokumentarnega
gradiva

Delno realizirano
Obrazložitev:
Posamezni pravilniki so bili
dopolnjeni, nekaj pravilnikov
je še v pripravi. Pričete
aktivnosti bodo realizirane v
letu 2012.

- Pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov, ključev,
pečatov fakultete
- Pravilnik o varstvu pri delu
ter požarni varnosti
- Spremembe n dopolnitve
Pravil o organizaciji
delovanju UP FAMNIT
- Pravilnik oziroma navodila
o krogotoku knjigovodskih
listin
- Drugi pravni akti s
posameznih vsebinskih
področij.
UP PEF
Pripravljeni pravni akti.

Pripravljeni pravni akti.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Priprava internih pravnih
aktov po posameznih
področjih dela.

Pogosta analiza stanja po
posameznih področjih za
pripravo novih ter
usklajevanje obstoječih
pravnih aktov.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Ukrepi se niso izvajali
pogosto.

UP FVZ
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Pregled in sprejem potrebnih
pravilnikov: v letu 2010 so
bili revidirani in/ali na novo
pripravljeni ter sprejeti štirje
(4) interni akti UP VŠZI.

Ciljna vrednost v letu 2011
Ob spremembi UP Visoke
šole za zdravstvo Izola v
Fakulteto za vede o zdravju
Univerze na Primorskem
bodo pregledani in
spremenjeni vsi interni akti
UP VŠZI ter ustrezno
dopolnjeni z novimi.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano.
Obrazložitev:
UP VŠZI se je preoblikovala
v fakulteto konec leta 2011,
zato časovno ni bilo možno
spremeniti oziroma
prilagoditi vseh pravnih
aktov. Naloga bo realizirana
v prvi polovici leta 2012.

UP ZRS
Pravila UP o delu dijakov in
študentov preko
študentskega servisa.

Pravilnik o opravljanju dela
študentov UP ZRS.

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi prednostne priprave
drugih internih aktov
(navodil) v letu 2011 ni bil
izoblikovan Pravilnik o
opravljanju dela študentov,
se pa njegova priprava
načrtuje v letu 2012.

ZDR, Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju.

Pravilnik o povračilu
stroškov za prevoz na delo.

Realizirano
Obrazložitev:
Pravna podlaga za ureditev
področja povračila stroškov
za prevoz na delo je poleg
zakonodaje RS tudi Pravilnik
UP.

Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o
zavarovanju osebnih in
zaupnih podatkov.

Katalog osebnih podatkov
UP ZRS.

Delno realizirano
Obrazložitev:
Na podlagi Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah
pravilnika o zavarovanju
osebnih in zaupnih podatkov
smo pričeli z oblikovanjem
kataloga osebnih podatkov
UP ZRS. V letu 2012
predvidevamo oblikovanje
navodil vezanih na
zavarovanje osebnih in
zaupnih podatkov.

Dolgoročni cilj 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT

Urejeno stanje pogodb UP
Tekoče vpisovanje pogodb v
register pogodb UP.
Pravočasna priprava in
pregled pogodb.

Vse pogodbe tekoče
vpisovati v register pogodb
UP.

Realizirano.

Zagotavljanje kakovostne in
pravočasne priprave
pogodb.
UP FHŠ

Vzpostavitev interne
evidence.

Vzpostavitev notranjega
(elektronskega) registra
pogodb.

Realizirano.

Reden nadzor nad
izvajanjem pogodb.
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UP FTŠ Turistica
Vzpostavitev interne
evidence in dostopa do
določenih pogodb.

Vzpostavitev notranjega
registra pogodb.

Realizirano.

UP FVZ
Kakovostna in pravočasna
priprava vseh pogodb UP
VŠZI (v letu 2010 je kazalnik
dosežen: ni bilo pripomb ali
pritožb; podatki so bili na
podlagi pogodb pravočasno
vneseni v informacijski
sistem)

Zagotavljanje kakovostne in
pravočasne priprave vseh
pogodb UP VŠZI.

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Zamuda se je pojavila pri
pripravi pogodb za učne
zavode. Razlog je povečan
obseg dela ostalih
zaposlenih in pomanjkanje
osebe, ki bi celovito urejala
to obsežno področje za vse
študijske programe.

UP ZRS
Strokovne službe UP ZRS
spremljajo izvrševanja
določil pogodb in potrebe po
pripravi morebitnih aneksov
oz. sklepanju novih pogodb.

Nadaljevanje dosedanjega
spremljanja pogodbenih
razmerij.

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 smo nadaljevali
z nadaljnjim spremljanjem in
urejanjem pogodbenih
razmerji (sklepanje aneksov,
vnašanje protikorupcijskih
klavzul v pogodbe skladno z
zahtevami zakona).

V arhivu UP ZRS se hranijo
izvirniki pogodb in drugih
originalnih dokumentov.

Za pogodbena razmerja se
vodi podroben arhiv.
Delovanje UP na podlagi
urejenih pravnih aktov

UP REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov.

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP.
Akt o organizaciji univerze in
članic (zadnji odstavek 24.
člena Statuta UP).
Pravilnik o odvzemu
strokovnega naslova.
Pravilnik o upravnem
poslovanju.
Pravilnik štipendijskega
sklada UP.

Delno realizirano
Obrazložitev:
sprejeti so bili Pravilnik o
odvzemu strokovnega
naslova, nov Pravilnik
štipendijskega sklada UP,
Pravilnik o postopku oddaje
javnih naročil male vrednosti
in po enostavnem postopku,
Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o rabi, varovanju
in uničevanju pečatov in
ključev, ki se uporabljajo v
kabinetu rektorja in tajništvu
UP ter za izvajanje
pooblastil rektorja na
članicah UP in drugi pravni
akti.
Zaradi potrebe po večjih
spremembah Statuta UP ter
menjave vodstva ta cilj ni bil
realiziran. Pripravljeni so
predlogi sprememb statuta.
Pripravljen je osnutek
Pravilnika o upravnem
poslovanju, katerega je
potrebno uskladiti z novim
vodstvom.
Zaradi nejasnosti in težke
vseobsežne določitve in
ločitve dejavnosti, ki jih
opravlja univerza v svojem
imenu in na svoj račun ter
članica Akt o organizaciji
univerze in članic (zadnji
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odstavek 24. člena Statuta
UP) ni bil sprejet. Potrebno
bo razmisliti tudi v smeri
spremembe Statuta UP v
tem delu.
UP FHŠ
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov.

Priprava in sprememba
internih aktov, kateri niso
sprejeti na ravni univerze.

Realizirano.

UP FM
Pregledovanje usklajenosti
aktov z akti univerze.

Sprejem novih internih
aktov in sprememb
obstoječih.

Realizirano.
Obrazložitev:
Sprejeta nova Pravila UP
FM (11. 7. 2011), Pravilnik o
sestavi in izvolitvi Senata UP
FM in opravljen pregled
internih aktov ter uskladitev
z internimi akti univerze.

UP FTŠ Turistica
Ažurnost pravnih aktov UP.

Pregled vsebin veljavne
zakonodaje ter usklajenost
pravnih aktov z njo.

Realizirano.
Obrazložitev:
Na UP FTŠ Turistici ni bilo
potrebe po oblikovanju
posebne delovne skupine;
cilje delovne skupine so
izvajale strokovne službe s
predstavniki vodstva.
Strokovna služba je
posredovala vodstvu in
organom fakultete predloge
uskladitve splošnih aktov
članice s spremembami
predpisov.

Uskladitev internih pravih
aktov z veljavno zakonodajo
RS

UP REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov.

Sprejem manjkajočih
pravnih aktov oziroma
sprememb obstoječih
pravnih aktov za zakonito
delovanje UP.

Realizirano.
Obrazložitev:
Sprejem nove Priloge k
Statutu UP zaradi nove
klasifikacije dejavnosti,
sprejem Sprememb in
dopolnitev Statuta UP na
podlagi Odloka o
spremembah Odloka o
ustanovitvi UP.

UP FHŠ
Vsebinsko usklajevanje
aktov članic z veljavno
zakonodajo RS.

Pregled vsebin veljavne
zakonodaje ter usklajenost
pravnih aktov z njo.

Realizirano.

UP FTŠ Turistica
Vsebinsko smiselno enotno
usklajevanje splošnih aktov
UP in članic z veljavno
zakonodajo RS.

Pregled vsebin veljavne
zakonodaje ter usklajenost
pravnih aktov z njo.

Realizirano.
Obrazložitev:
Na UP FTŠ Turistici ni bilo
potrebe po oblikovanju
posebne delovne skupine;
cilje delovne skupine so
izvajale strokovne službe s
predstavniki vodstva.

UP FVZ
Pri pripravi internih pravnih
aktov se upošteva veljavna

Upoštevanje veljavne
zakonodaje RS pri pripravi

Realizirano.
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zakonodaja RS.
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internih aktov UP VŠZI.

UP ZRS
Pravilnik UP o oddaji javnih
naročil, za katera ni
potrebno objaviti javnega
razpisa.

Nov pravilnik UP o oddaji
javnih naročil Male
vrednosti.

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011je pravna služba
UP ZRS aktivno sodelovala
pri pripravi novega
Pravilnika o oddaji javnih
naročil UP.
Z izvedbo javnih naročil po
novem pravilniku smo
ugotovili posamezne
pomanjkljivosti in slabosti
slednjega, zaradi katerih
menimo da bodo v prihodnje
potrebne določene
minimalne spremembe
pravilnika.

ZDR, ZViS, delovni osnutek
Pravilnika za vrednotenje
dela visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev Univerze na
Primorskem.

Reorganizacija pravnega
sektorja UP

Prispevati k centralizaciji
organiziranosti in
upravljanja, ki sodijo v
skupen interes vseh članic
univerze

Pravilnik za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
Univerze na Primorskem.

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 je bil tudi s
sodelovanjem pravne in
kadrovske službe UP ZRS
sprejet nov Pravilnik za
vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
Univerze na Primorskem.

UP FHŠ
Priprava na centralizacijo
pravne službe na ravni
univerze.

Centralizacija pravne službe
na ravni univerze.

Nerealizirano (v domeni
UP).

UP FHŠ
Priprave za poenotenje
organiziranosti in
upravljanja.

Poenotenje organiziranosti
in upravljanja.

Delno realizirano.

Komentar:
UP PEF
UP PEF je v letu 2012 realizirala večino upravnih nalog na pravnem področju. Kljub dejstvu, da na
pravnem področju na UP PEF dela samo ena delavka, katere obseg nalog zajema tudi splošne
zadeve, in veliko nalog s tega področja izvaja tajnik fakultete. Tako so bila kot planirano pripravljena
gradiva oziroma izvedeno svetovanje pri pripravi gradiv za delo organov in delovnih teles UP PEF ter
delo strokovnih služb UP PEF, ravno tako se je svetovalo vodstvu fakultete, predsednikom in članom
organov in delovnih teles UP PEF ter delavcem strokovnih služb UP PEF. Tako so bili sproti
pripravljeni dokumenti, zapisniki, izpisi sklepov, osnutki pogodb, dopisi, pravna mnenja v pravnih in
upravnih zadevah, itd. Poleg tega so bili izvajani postopki priprave osnutkov novih pravnih aktov za
delovanje fakultete in spremembe obstoječih pravnih aktov. Na pravnem področju pa je bila v letu
2011 predvsem časovno zahtevna priprava in izvedba volitev senata in upravnega odbora fakultete ter
Študentskega sveta fakultete in oblikovanje vseh novih delovnih teles fakultete.
U P ŠD
UP ŠD so upravne naloge s pravnega področja izvajale skupaj – v sodelovanju s službami rektorata
UP.
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5.7.9 Ocena stanja na področju varčevalnih in protikriznih ukrepov
UP FHŠ
V letu 2011 smo nadaljevali z izvajanjem racionalizacije študijskega procesa, kar je obsegalo:
- Ciklično izvajanje programov,
- Združevanje izbirnih predmetov,
- Izvajanje dvopredmetnosti študijskih programov,
- Povečanje raziskovalnega dela (projekti),
- Povečanje tržnih aktivnosti,
- Znižanje stroškov študentskega dela,
- Znižanje povračil zaposlenim v zvezi z delom,
- Znižanje stroškov nabave literature,
- Tržno spodbujanje organiziranih centrov na fakulteti,
- Znižanje stroškov za mentoriranje,
- Znižanje stroškov čiščenja in vzdrževanja.
Fakulteta že dalj časa posluje z minimalnimi materialnimi stroški, poleg tega pa ne znižuje tudi stroške
dela.
UP FM
Kot je bilo že zapisano v Sanacijskem načrtu UP FM z dne 20. 1. 2011 je fakulteta v finančnem načrtu
za leto 2011 načrtovala znižanje odhodkov v primerjavi z letom 2010 za 769.419 evrov, od tega
501.202 evrov iz naslova izvajanja javne službe.
Na podlagi izvedenih ukrepov racionalizacije je UP FM znižala odhodke v tretjem kvartalu leta 2011 v
primerjavi z odhodki s tretjim kvartalom leta 2010 za 568.846 evrov oz. za 36%.

UČINEK UKREPOV IZVEDENE RACIONALIZACIJE V tretjem kvartalu
2011 v primerjavi s tretjim kvartalom 2010

Realizacija v
tretjem
kvartalu leta
2011

Realizacija v
tretjem
kvartalu leta
2010

Učinek

Izdatki za blago in storitve
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, založniške,
računalniške in storitve informacijske podpore)

398.918

560.498

161.580

3.529

9.116

5.587

3. Prevozni stroški in storitve (električna energija, stroški ogrevanja,
komunalne storitve, telefon, drugi prevozi, itd.)

85.592

71.836

-13.756

4. Izdatki za službena potovanja

72.080

160.304

88.224

5. Tekoče vzdrževanje

10.804

12.028

1.224

6. Najemnine in zakupnine (leasing)

131.858

141.492

9.634

7. Drugi operativni odhodki (avtorske, podjemne pogodbe in stroški izvedbe
študijskih programov na enoti ŠL)

278.984

561.621

282.637*

20.351

54.067

33.716

1.002.115

1.570.961

568.846

2. Posebni material in storitve (nabava knjig v knjižnici in DI)

8. Investicijski odhodki
Skupaj učinek racionalizacije v prvem kvartalu 2011 v primerjavi s prvim
kvartalom 2010

Opomba:
*Znižanje stroškov je učinek spremembe Pravilnika o delovnem času zaposlenih na UP FM, ki je veljal od 1.10.2010 do
30.9.2011. Učinki sprejetja Pravilnika za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev UP, ki velja od 1.10.2011
dalje, bodo vidni v naslednjem obdobju.

UP FM je zgoraj navedeno znižanje odhodkov realizirala predvsem z znižanjem materialnih stroškov.
Izdatke za blago in storitve za izvajanje javne službe je UP FM tudi za leto 2012 načrtovala za
predvidoma 9 % nižje kot jih je realizirala v letu 2011. Skupaj znašajo načrtovani odhodki v letu 2012
4.476.636 evrov, kar pomeni, da je fakulteta v finančnem načrtu znižala odhodke za 2 % v primerjavi z
oceno v letu 2011 in 19 % v primerjavi z letom 2010.
Pozitivni učinki sanacijskega programa, ki ga izvaja fakulteta, so podrobneje izkazani v izkazu
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2011.
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UP FAMNIT
Ocenjujemo, da je fakulteta uspešno realizirala zastavljene cilje na večini področij upravnih nalog,
zlasti tiste, katere je fakulteta izvajala samostojno. Nerealizirani cilji so predvsem posledica majhnega
števila zaposlenih v strokovnih službah.
Fakulteta je v letu 2011 izvajala varčevalne ukrepe v skladu s sklepi Vlade RS in Upravnega odbora
UP tako na ravni izvajanja študijskih programov. Na ravni izvedbe ti ukrepi vključujejo prekrivanje
izvedbe predmetov več programov/letnikov ter znižanje urnih postavk za delo po podjemnih in
avtorskih pogodbah. Pri stroških dela upravno-administrativnih služb je fakulteta tudi v letu 2011
izvedla le del predvidenih zaposlitev v strokovnih službah. Kljub temu, da ima fakulteta, v primerjavi z
ostalimi članicami UP, najmanjše število zaposlenih v upravi, je pravočasno izvedla vse nujne
postopke in sprejela nove pravilnike in akte ter spremembe in dopolnitve nekaterih pravilnikov.
Fakulteta znižuje stroške tudi z oblikovanjem skupnih služb UP FAMNIT in UP IAM – kot skupne
službe delujejo kadrovska in finančno-računovodska služba ter strokovni službi na področju
raziskovanja in IKT. Fakulteta varčuje tudi pri materialnih stroških (reprezentanca, stroški telefona,
nabava laboratorijske in druge opreme, stroški pisarniškega materiala in drugo).
UP FAMNIT nima službenih avtomobilov, prav tako nima posebej organiziranega varovanja objektov;
slednje je urejeno posredno preko najemodajalca.
Večje izdatke predstavljajo stroški najema prostorov, ki so se v letu 2011 še povečali, saj je morala
fakulteta najeti nove prostore za izvajanje pedagoškega procesa.
UP PEF
UP PEF iz leta v leto povečuje obseg svoje dejavnosti po večini kazalnikov, tudi finančnih. Ker se
obseg dejavnosti fakultete povečuje z izvajanjem novih letnikov novih študijskih programov,
povečanim obsegom izrednega študija, povečanim obsegom izvajanja projektov, ga logično spremlja
povečano zaposlovanje in s tem povečani izdatki za blago in storitve, poleg izdatkov povezanih s
stroški plač in drugimi povračili zaposlenim.
Ob povečanem obsegu dejavnosti in s tem prihodkov iz ustreznih virov za vse te dejavnosti, varčevalni
ukrepi ne morejo biti neposredno vidni. Učinek le-teh bi lahko merili le v primeru, če bi ostajal obseg
dela in prihodkov nespremenjen.
Vsekakor pa je UP PEF skrbela za gospodarno rabo prejetih sredstev in tudi v letu 2011 nadaljevala z
izvajanjem varčevalnih oz. protikriznih ukrepov, ki jih je v letu 2009 sprejela ter z dodatnimi ukrepi v
letih 2010 in 2011 nadgradila Vlada RS. Nekatere ukrepe je izvajala neposredno (npr. neizplačevanje
delovne uspešnost, zamik odprave plačnih nesorazmerij pri plačah javnih uslužbencev, neizvajanje
napredovanj javnih uslužbencev, …), saj so bili sprejeti s pravnimi akti na ravni celotne Republike
Slovenije, druge pa posredno preko varčevalnega programa na UP, ki ga je že na 18. redni seji, ki je
potekala 30. septembra 2009, sprejel Upravni odbor Univerze na Primorskem. Tako je pristopila k
vsem skupnim javnim naročilom na ravni Univerze na Primorskem, ki so bila izvedena od leta 2009
dalje. Učinki varčevalnih in protikriznih ukrepov se na odhodkovni strani kot zmanjšanje stroškov
kažejo postopoma, tisti iz leta 2009 so se pokazali že v letu 2010, učinki ukrepov iz leta 2010 pa se
bodo v letu 2011 in dalje.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica je bila v začetku 2011 v globoki likvidnostni krizi, saj ni imela zadostnih sredstev za
pokrivanje tekočih denarnih obveznosti (ne do zunanjih deležnikov, ne do članic). Sprejet sanacijski
program, ki je splet strogih varčevalnih ukrepov in predvidenih drugih virov prihodkov se je izkazal za
učinkovitega. UP FTŠ Turistica je bila z doslednim izvajanjem sanacijskega načrta uspešna. Stroški
materiala in storitev so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 36 oz. 44%, izdatki za blago in
storitve pa so bili nižji za 55%. Med navedenimi so se najbolj znižali naslednji stroški: stroški storitev
fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb); in sicer za
108 tisoč EUR oz. za 63%, stroški intelektualnih storitev za 73 tisoč EUR oz. za 62%, stroški povračil v
zvezi z delom za 24 tisoč EUR oz. za 40% itd.
UP FTŠ Turistica je bila manj uspešna na področju povečevanja prihodkov, saj kljub povečanju
prihodkovnih postavk na viru MVZT in nekaterih drugih vrst prihodkov le-to ni zadoščalo za pokritje
izpada prihodkov iz naslova šolnin za izredni študij.
Poleg uspešnega znižanja stroškov v skladu s sanacijskim načrtom je bila v letu 2011 uspešna tudi na
področju zagotavljanja tekoče likvidnosti. Le-ta je posledica uspešne izterjave zapadlih neplačanih
terjatev, ki je bila izvedena v sodelovanju z zunanjo družbo, specializirano za izterjavo terjatev. UP
FTŠ Turistica z začasnim zadolževanjem internih plačil zmore tekoče poravnavati svoje obveznosti do
zunanjih deležnikov.
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UP FVZ
Že v letu 2009 so bili tako na ravni UP kot na UP FVZ sprejeti varčevalni oz. protikrizni ukrepi, skladno
z navodili Vlade RS. Tako je UP FVZ v letu 2011 nadaljevala aktivnosti za spoštovanje varčevalnih
ukrepov že iz leta 2009, saj fakulteta ni realizirala vseh planiranih nabav, zaradi težnje vodstva po
realizaciji zgolj najnujnejših nabav. Nekateri posamezni stroški so se v letu 2011 v primerjavi z letom
2010 sicer nekoliko povečali, kar je posledica širjenja dejavnosti, povečanja števila študentov,
dogodkov, itd. (pričetek izvajanja podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika,
mednarodni posvet »Javno zdravje v 21. stoletju«). Stroški pisarniškega materiala v letu 2011 so se
nekoliko povišali v primerjavi z letom 2010, saj je fakulteta v letu 2010 trošila material, ki je bil naročen
še v letu 2009. zaradi povečanega obsega poslovanja in zaposlovanja ter povečanega števila
študentov se posledično potroši tudi več pisarniškega materiala.
Nižanje in racionalna poraba sredstev se vrši tudi preko javnih razpisov na ravni UP.
UP ZRS
Varčevalni program se izvaja na ravni celotne univerze preko izvedbe skupnih javnih naročil,
optimizacije delovnih procesov in zmanjševanja fiksnih stroškov za vse članice in rektorat.
Materialni stroški, stroški reprezentance, tako kot stroški dela UP ZRS, so predvsem vezani na
izvedbe posameznih projektov, in tako odvisni od dejanskega števila projektov, ki jih UP ZRS pridobi.
Materialni stroški in stroški reprezentance so se sicer v primerjavi z letom 2010 v letu 2011 povišali,
kar je posledica večjega števila pridobljenih projektov. Vsekakor pa so sredstva za povračilo tovrstnih
stroškov predvidena v projektni prijavnici in tako v primeru odobritve posameznega projekta namensko
zagotovljena s strani financerjev projektov. Preostale ukrepe na področju plač smo izvajali skladno z
ukrepi Ministrstva za javno upravo.
UP IAM
Članica UP IAM v letu 2011 ni imela sanacijskega načrta. Varčevalne ukrepe izvaja v skladu z
varčevalnim programom UP. UP IAM tako izvaja naslednje varčevalne ukrepe:
- UP IAM ne povečuje obsega zaposlovanja tudi, če bi bilo nujno potrebno za nadaljnje
zagotavljanje kakovostnega delovanja;
- zaradi racionalizacije poslovanja imata UP IAM in UP FAMNIT vzpostavljene skupne upravnoadministrativne ter druge infrastrukturne službe, v kolikor je to mogoče (deloma tajništvo, v celoti
kadrovska služba, v celoti finančno računovodstvo, UP IAM skrbi za raziskovalno-razvojno
dejavnost UP FAMNIT);
- sredstva za kritje stroškov službenih potovanj in stroškov gostovanj tujih raziskovalcev so
večinoma pridobljena na javnih razpisih ARRS in Ad Future, ki so temu posebej namenjeni, tudi
stroški službenih potovanj zaposlenih so (razen izjemoma)skoraj v celoti kriti iz projektov;
- UP IAM se poslužuje študentskega dela samo v izrednih primerih povečanega obsega dela, kadar
gre za raziskovalne projekte, v kolikor so zagotovljena sredstva v okviru projektov;
- stroški mobilnih telefonov praviloma ne presegajo vrednosti določenih v Pravilniku o uporabi
službenih telefonov na UP (v kolikor malenkostno presegajo, so kriti iz projektnih sredstev);
- čiščenje prostorov inštituta poteka samo dvakrat tedensko;
- službenih avtomobilov UP IAM nima;
- stroškov kurilnega goriva/plina UP PINT nima, ker je najemnik vseh prostorov, ki jih uporablja in je
strošek vključen v strošek najemnine;
- stroški pisarniškega materiala in stroški nabave tonerjev so nadzorovani preko skupnega
naročanja v tajništvu inštituta;
- vsa ostala osnovna sredstva, sredstva za investicije in investicijsko vzdrževane ter opremo so bila
nabavljena v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki jih inštitut pridobi z naslova projektov;
- prednostne, priporočene ali DHL pošiljke, ki so na področju poštnih storitev dražje, uporabljamo
zelo redko oz. v najnujnejših primerih;
- klipinga, dnevnikov, tednikov ali drugih časopisov UP IAM nima naročenih;
- stroški reprezentance, hotelskih namestitev so kriti v skladu z izvajanjem raziskovalne dejavnosti.
V ta namen UP IAM pridobiva sredstva z naslova raziskovalnih projektov ali drugih projektov
bilateralnega sodelovanja;
- laboratorijski material se nabavlja v skladu s potrebami dejavnosti, predvsem Oddelka za
tehnologijo, ki ima v skladu s pogodbo in projektom za to namenjena sredstva, poteka pa skladno
z javnim naročilom;
- direktor UP IAM je izdal ukrep o določitvi zmanjšanega izplačila oziroma povračila stroškov za
primer službenih potovanj zaposlenih na UP IAM. Ukrep vključuje zmanjšanje skupnega zneska
povračila stroškov v primeru uporabe osebnega vozila pri določitvi vrednosti kilometrine.
5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.7 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

235

UP ŠD
UP ŠD so poslovali v skladu z varčevalnim programom sami zastavili določene naloge s področja
varčevalnega programa in protikriznih ukrepov smo na UP ŠD izvedli samostojno. Predvsem velja
izpostaviti uspešno izvedene ukrepe za zmanjšanje materialnih stroškov ter stroškov za delo
študentov – kljub temu, da velik del postopkov in del opravi UP ŠD s pomočjo študentskega dela, saj
gre za zelo različna in občasna dela.
UP ŠD so v letu 2011 izvedli študijo o energetski učinkovitosti in na tej podlagi so bili izvedeni številni
ukrepi in sanacije, ki so in bodo imeli finančne in druge pozitivne posledice glede učinkovite rabe
energije.
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5.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
5.8.1 Skrb za slovenščino
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj Centra za slovenski
jezik in kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra v širši
regiji

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik in
kulturo UP FHŠ

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik in
kulturo

Realizirano

EILC 2011 (Erasmus
intenzivni jezikovni tečaj) po
programu Vseživljenjsko
učenje (zimski, letni termin)

36 (EILC) Erasmus
študentov (zimski, letni
termin)

Realizirano

Izvedba 18. Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali 2011
»HALO, TUKAJ
SLOVENSKI MEDITERAN!«
(18. 7.-31. 7. 2011); 25
udeležencev brez
slovenskega državljanstva

70 udeležencev Poletnih
tečajev slovenskega jezika
na slovenski Obali »HALO,
TUKAJ SLOVENSKI
MEDITERAN!«
(mednarodna udeležba)

Izvedba enega 60 - urnega
lektorata tipa C slovenščine
kot drugega/tretjega jezika
na Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah (10 udeležencev)

15 dodiplomskih in
podiplomskih študentov
Lektorata slovenščine kot
drugi/tretji jezik na Univerzi
Ca’Foscari v Benetkah

Delno realizirano

15 udeležencev tečaja
slovenskega jezika kot
tujega jezika

15 udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega jezika

Nerealizirano

Obrazložitev:
38 Erasmus študentov na
obeh EILC tečajih 2011
(zimski, letni termin)
Delno realizirano
Obrazložitev:
58 udeležencev 18. Poletnih
tečajev slovenskega jezika
na slovenski Obali 2011)
(manj je bilo udeležencev
samoplačnikov glede na
prejšnja leta

Obrazložitev:
5 dodiplomskih študentov

Obrazložitev:
Tečaj slovenščine kot tujega
jezika se ni izvedel, ker je
bilo premalo prijavljenih).

Slovenščina kot drugi/tuji
jezik v procesu vzgoje in
izobraževanja Romov
(projekt UVRI: Uspešno
vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje)

60 udeležencev
profesionalnega
usposabljanja strokovnih
delavec v vzgoji in
izobraževanju

Realizirano

Izpit iz znanja slovenščine
kot tuji jezika za študente
tujce za vpis na Univerzo na
Primorskem

15 študentov tujcev na
Univerzi na Primorskem

Delno realizirano

Projekt Razsvetljenstvo

60 dijakov Gimnazije Koper

Realizirano

Dodatna učna pomoč
dijakom tujcem pri učenju
slovenščine kot tujega jezika
v okviru obvezne študijske
prakse

20 dijakov tujcev na Srednji
tehniški šoli v Kopru

Realizirano

Izobraževanje za učitelje v
slovenskem zamejstvu

30 učiteljev s slovenskih šol
v Italiji

Realizirano

PSD: Slovenščina kot
drugi/tuji jezik v homogenih

30 udeležencev
(osnovnošolski in

Realizirano

Obrazložitev:
3 študentje UP so opravljali
izpit iz slovenščine kot
tujega jezika na srednji
ravni.

Obrazložitev:
13 študentov je nudilo
pomoč dijakom tujcem pri
učenju slovenščine kot
tujega jezika v okviru
obvezne študijske prakse.
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in heterogenih razredih
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237

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

srednješolski učitelji,
profesorji)
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5.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izvedba prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Informiranje tujih kandidatov
o prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe UP

Ciljna vrednost v letu 2011
Ažurno objavljanje informacij
na spletni strani VPIS UP
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske študijske
programe UP
Svetovanje kandidatom pri
vseh vprašanjih glede
prijavno-sprejemnega
postopka in možnostih vpisa
v dodiplomske študijske
programe UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Posodobljeni teksti na
spletni strani UP, ki se
nanašajo na informacije ter
prijavno-sprejemne
postopke za tujce.
Sodelovanje pri predstavitvi
slovenskega visokega in
višjega šolstva na
slovenskih dvojezičnih šolah
v Avstriji.
Dnevno svetovanje in
odgovarjanje na vprašanja
kandidatov glede prijavnosprejemnih postopkov in
možnostih vpisa –
telefonsko, preko e-pošte in
osebno.
Svetovanje pri prijavnosprejemnih postopkih in
postopkih priznavanja
izobraževanja vsaj 44
kandidatom za vpis v
dodiplomske študijske
programe UP.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Učinkovito informiranje
kandidatov o prijavnosprejemnem postopku

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

Realizirano

Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa
v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe UP

Sprejetih 44 kandidatov za
vpis v dodiplomske študijske
programe 1. stopnje UP, od
tega 11 Slovencev brez
slovenskega državljanstva,
28 tujcev iz držav nekdanje
Jugoslavije (Hrvaška, Bosna
in Hercegovina, Srbija,
Makedonija in Kosovo), po 2
kandidata iz Turčije in Rusije
ter 1 kandidat iz Ukrajine.

Obrazložitev:

V postopkih priznavanja
izobraževanja je bilo izdanih
36 odločb za namen
nadaljevanja izobraževanja
v dodiplomskih študijskih
programih 1. stopnje
Univerze na Primorskem.
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5.8.3 Pisarna za študentske domove
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde,primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Sodelovati v nacionalnem
sistemu subvencioniranja
nastanitev študentov

Zagotavljati kakovostno
ponudbo storitev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

V letu 2011 so UP ŠD
podpisali pogodbo z MVZT
na podlagi nove
metodologije

Kvalitetnejša izvedba nalog
v skladu s 24., 25. in 26.
členom Pravilnika o
subvencioniranju bivanja
študentov.

Realizirano

V letu 2011 so cene
primerljive s slovenskim
povprečjem

Uskladitev cen, storitev in
stanarin v skladu s
kalkulacijami in smernicami.

Realizirano

V letu 2011 je MVZT priznal
le polovico stroška dela
zaposlenega

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob.

Realizirano

Dolgoročni cilj št. 6 Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Doseganje postavljenih meril
in strateških ciljev UP za
obdobje do leta 2013

V letu 2011 je UP ŠD
posredoval 750 subvencij za
bivanje pri zasebnikih

Ciljna vrednost v letu 2011
Večje število ležišč

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Kljub prošnjam za povečanje
št. subvencij, MVZT le tega
pri razpisu ni povečalo.

Tabela 29: Kazalniki za dejavnost Študentskih domov
Ocena za študijsko leto
2011/2012

Realizacija v študijskem
letu 2011/2012

1800

1666

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

0

0

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

4

4

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

0

0

Kazalniki
Število študentov, za katere se ugotavlja izpolnjevanje
pogojev in meril za subvencioniranje bivanja.
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5.9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
5.9.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov je bilo sprejeto na 6. dopisni seji Študentske sveta
Univerze na Primorske dne 31. 1. 2012.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povezovanje in sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Organizacija skupnih
srečanj in delovnih
vikendov

Ciljna vrednost v letu 2011
Večja informiranost članov
ŠS o aktivnostih na ostalih
univerzah

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

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

Informiranje in svetovanje
študentom preko predavanj

Smiselna izbira izbirnih
predmetov ter vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja
Izdelava informativnih
brošur, letov ter tematskih
publikacij

Izvedba športnih aktivnosti

Organizacija prireditev ,
tekmovanj

Vključevanje študentov v
športne aktivnosti

Univerzitetna športna liga,
izleti, pohodi, športne igre in
tekmovanja med študenti in
zaposlenimi na UP,
natečaji, ekskurzije

Druženje in spoznavanje
študentov

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Neformalna predavanja
preko katerih se študente
obvešča o študijskem
procesu so bila izvedena po
večini članic.
Realizirano

Spodbujanje delovanja
športnih ekip
Druženje ter združevanje
študentov in pedagoških
delavcev

Izvedba družabnih
aktivnosti

Izvedba aktivnosti na
področju izobraževanja in
kulture

Organizacija prireditev in
predavanj:

Večja povezanost
študentov

Srečanja s pedagoškimi
delavci, različna družabna
srečanja na posameznih
članicah

Izboljšanje sodelovanja
med študenti in
pedagoškimi delavci na
posameznih članicah

Organizacija prireditev in
predavanj: okrogle mize,
delavnice, seminarji,
strokovne ekskurzije,
glasbene prireditve

Pridobivanje dodatnih znanj

Delno realizirano
Obrazložitev:
Na večini članic so potekali
dogodki, ki spodbujajo
sodelovanje med študenti n
pedagoškimi delavci
Realizirano

Visoka udeležba študentov
Osveščenost študente UP o
aktualnih problematikah
Možnost dodatnega
izobraževanja.

Komentar:
Študentski svet UP je v letu 2011 deloval na več področjih:
- v delovnih skupinah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja;
- v komisijah in organih UP;
- aktivno smo sodelovali ob sprejemanju visokošolske zakonodaje (Uredba o financiranju, Zakon o
štipendiranju)
- aktivno sodelovanje v Nacionalni koordinaciji Študentskih svetov slovenskih univerz
- aktivno sodelovanje v Rektorski konferenci
- v letu 2011 se je povečalo sodelovanje s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem
Člani in članice ŠS UP so aktivno sodelovali/-e pri večini projektov Študentskih svetov članic UP.
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5.9.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev UP ŠD je redno sledil potrebam in željam stanovalcev in temu primerno
prilagajal svoje delovanje. Za obštudijske dejavnosti, načrtovane s strani Študentskega sveta
stanovalcev ŠD UP, smo namenili 833,12 EUR. Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti
študentov je zagotovilo MVZT v proračunu RS za leto 2011 na proračunski postavki 5755 in znašajo,
glede na številčno stanje stanovalcev marca 2011 za ŠD Koper, 318,50 EUR (91 stanovalcev x 3,50
EUR) in za ŠD Portorož 444,50 EUR (127 stanovalcev x 3,50 EUR) in sredstva, ki so jih UP ŠD
pridobili z izvajanjem tržne dejavnosti v višini 70,12 EUR.
Študentski svet stanovalcev je na konstruktivni seji dne 6. decembra 2010, sprejel program dela za
leto 2011, v katerem so želeli izpeljati naslednje naloge:
- druženje: medsebojni odnosi, upravljanje s skupnim prostorom, organizacija srečanj med
stanovalci domov in s študenti drugih članic ter Študentskih domov iz Ljubljane in Maribora,
spodbujanje strpnosti med stanovalci, medsebojna pomoč, stalni sestanki študentskega sveta s
preostalimi stanovalci,
o Iz sredstev MVZT za obštudijsko dejavnost so študentje nabavili:
 Lonec Eterna 12 I in pokrov – (53,82 EUR za ŠD Koper).
- šport: dodatna ureditev prostora za fitnes v ŠD Portorož, organiziranje turnirjev in udeležba na
tekmovanjih,
o Iz sredstev MVZT za obštudijsko dejavnost so študentje nabavili:
 Mizo za namizni tenis in konzolni drog letvenika – (471,96 EUR za ŠD Portorož),
 Eliptik X – PLORER Lotus – (169,98 EUR za ŠD Koper).
- kultura: ustvarjalne delavnice, razstave na hodnikih ŠD Portorož in ŠD Koper, filmski večeri itd. in
o Iz sredstev MVZT za obštudijsko dejavnost so študentje nabavili:
 Hišni kino SAMSUNG C2350 – (137,36 EUR za ŠD Koper).
- izobraževanje: organizacija različnih strokovnih in poljudnih predavanj, sodelovanje z vladnimi in
nevladnimi organizacijami itd.
Povzetek programa dela interesne dejavnosti študentov, ki ga pripravlja Študentski svet stanovalcev
objavljamo v spodnji tabeli.
Dolgoročni cilj št. 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Organizacija srečanj in
druženj.

Izvedba srečanj in druženj

Realizirano

Upravljanje s skupnim
prostorom

Upravljanje s skupnim
prostorom.

Realizirano
Obrazložitev:
V ŠD Koper je bil prostor
preurejen in opremljen
konec leta 2011

Redni sestanki vseh
stanovalcev.

Redni sestanki vseh
stanovalcev.

Delno realizirano

Tisk majic.

Tisk majic.

Realizirano

Skupno
fotografiranje/almanah

Skupno
fotografiranje/almanah.

Realizirano
Obrazložitev:
V ŠD Koper

Dokončna ureditev fitnesa v
ŠD Portorož

Dokup opreme, določitev
pogojev uporabe.

Realizirano

Organizacija športnih
turnirjev

Organizacija in izvedba
turnirjev.

Nerealizirano
Obrazložitev:
Slaba odzivnost na pobude
zaradi študijskih obveznosti

Ustvarjalne delavnice

Izvedba ustvarjalnih delavnic
v skupnih prostorih ŠDP in v

Realizirano
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
ŠDK.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
Pri preureditvi skupnega
prostora v ŠD Koper z VŠD

Organizacija raznih
predavanj.

Izvedba raznih predavanj.

Nerealizirano
Obrazložitev:
Slaba odzivnost na pobude
zaradi študijskih obveznosti
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5.10 UNIVERZITETNI ŠPORT
Za razvoj športne dejavnosti skrbi Center za šport UP (CŠ UP). Center za šport UP (CŠ UP) je
organizacijska enota UP, ki v povezavi z drugimi akterji obštudijskih dejavnosti skrbi za:
- zagotavljanje in usklajevanje športnih vsebin in aktivnosti,
- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za izvedbo programa univerzitetnega športa,
- usklajevanje tekmovanj in športnih prireditev v okviru univerze,
- organiziranje oblik sodelovanj z univerzami v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru,
- stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev športnih programov,
- ustrezno izbiro in kadrovanje študentov in študentk za univerzitetne ekipe in marketinško
dejavnost,
- izdelavo skupnih strokovnih poročil v sodelovanju s Sektorjem za izobraževanje in kakovost UP.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Dvig kakovosti programa
univerzitetnega športa

Aktivno športno
udejstvovanje študentov UP
in sodelovanje na športnem
področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Vzpostavitev pogojev za
delovanje Centra za šport
UP (CŠUP)

Imenovanje predstojnika
CŠUP

Nerealizirano

Nadaljevanje postopkov za
ovrednotenje predmetov
športa z ECTS kreditnimi
točkami

Začeti z izvedbo izbirnih
predmetov športa na UP

Realizirano

Priprava ustreznih splošnih
aktov za nemoteno in
učinkovito delovanje CŠUP

Sprejem poslovnika o
delovanju CŠUP

Nerealizirano

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

Sodelovanje s slovenskimi
univerzami in univerzami v
tujini

Delno realizirano

Okrepitev strokovnega kadra
za izvajanje programa
športa

Zagotovitev kadrovske
strukture CŠ UP

Nerealizirano

Pridobitev novih vadbenih
prostorov za izvajanje
programov športa

Dogovor o souporabi
telovadnice

Delno realizirano

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

Dogovor o sodelovanju

Realizirano

Sestava univerzitetnih ekip
za tekmovanja na državnih
in mednarodnih prvenstvih

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

Delno realizirano

Motiviranje študentov za
aktivno športno
udejstvovanje, Promocija
ponujenih športnih aktivnosti
za študente - priprava
letaka, biltena, plakatov,
objav na spletni strani o
športnih vsebinah

Čim boljši odziv študentov
na ponujenih športnih
vsebinah

Realizirano

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

Pridobiti dijake-bodoče
študente za vpis na UP

Delno realizirano

Izobraževanje strokovnega
kadra, organiziranje tečajev
za pridobitev nazivov
vaditelj, inštruktor, itd.

Usposobljen strokovni kader
za vodenje športne
rekreacije,
badmintona,nordijske hoje,

Delno realizirano
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

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

Sodelovanje in dosežen
dober rezultat na državnem
prvenstvu

Delno realizirano

Organizacija mednarodnih
športnih srečanj

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

Nerealizirano

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.10 UNIVERZITETNI ŠPORT

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

245

5.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Oddaja prostorov v uporabo
za organizacijo seminarjev,
konferenc in drugih
predavanj.
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Prostorov se praktično ne
oddaja v uporabo.

Oddani prostori v uporabo.

Nerealizirano

UP ŠD
Zagotavljati kakovostne
pogoje bivanja

Nakup nove opreme za ŠD
Portorož in ŠD Koper

Realizirano

Nakup računalniške opreme
za potrebe stanujočih v ŠD

Realizirano

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj svetovalne
dejavnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Oblikovanje poslovnega in
akcijskega načrta za
vzpostavitev dejavnosti

Analiza izvajanja sorodnih
dejavnosti v okviru drugih
visokošolskih zavodov,
preučitev področne
zakonodaje, priprava načrta

Nerealizirano
Obrazložitev:
Cilj ni bil realiziran zaradi
pomanjkanja kadra (le 3
redno zaposleni za izvajanje
študijskega programa 1.
stopnje Prehransko
svetovanje – Dietetika in 2.
stopnje – Dietetika).

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostavitev univerzitetnega
vrtca.

Krepitev sodelovanja z
lokalnim okoljem

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Univerzitetni vrtec še ni
vzpostavljen.

Vzpostavljen univerzitetni
vrtec.

Ni realizirano**

UP FTŠ Turistica
Projekt ustanovitve šolske
potovalne agencije in
kongresnega centra
»Encuentros«

Ustanovitev šolske
potovalne agencije in
kongresnega centra
»Encuentros«

Delno realizirano

Oddajanje prostih
prostorskih kapacitet

Oddajanje prostih kapacitet
za seminarje in posvete ter
trženje gostinskega lokala

Realizirano.

Obrazložitev:
Dokumentacija za potovalno
agencijo je pripravljena, in
pridobljen sklep rektorja o
seznanitvi z namero. Zaradi
zakonskih omejitev je nastal
problem na kakšen način in
kakšno organizacijsko obliko
ustanoviti.

Obrazložitev:
Gostinski lokal smo oddali v
najem zunanjemu ponudniku
gostinskih storitev

Krepitev povezovanja s
turističnim gospodarstvom

Organizacija seminarjev,
izobraževanj, posvetov in
konferenc s področja
turizma

Organizacija seminarjev,
izobraževanj, posvetov in
konferenc s področja
turizma
Povezanost s turističnim

Realizirano
Obrazložitev:
Organizirali smo 1
konferenco.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

gospodarstvom v Sloveniji in
tujini
Povezovanje gospodarstva
in znanosti

UP ZRS
Organizirani dogodki z
gospodarstvom 2010: 10

10

Število strank na dogodkih:
206

210

Odgovori na vprašanja s
strani gospodarstva: 110

110

Obiski podjetij:15

15

ponudbe za sodelovanje v
raziskovalnih projektih:1

1

soorganizacija in
sodelovanje na brookerage
eventih : 1

1

sodelovanje z regionalnimi
deležniki (GZS,…): 2

2

Izvedeni tehnološki pregledi
podjetij in raziskovalnih
institucij: 7

7

Oblikovana tehnološka
partnerstva: 1

1

Oblikovana
raziskovalno/razvojna
partnerstva: 5

5

Vzpostavitev centra za
izvensodno mediacijo: 0

1

Realizirano
Obrazložitev:
Aktivnost je bila izvedena in
je presegla ciljne vrednosti v
letu 2011 v vseh kazalnikih.

Nerealizirano
Obrazložitev:
Center za izvensodno
mediacijo ni bil vzpostavljen
zaradi zastoja projekta na
nacionalni ravni.

/

Organizirani dogodki z
gospodarstvom 12

Inštitut za kineziološke
raziskave je pripravil dan
odprtih vrat z namenom
predstavitve dela inštituta za
gospodarstvo. Pričeli tudi s
sodelovanjem z
gospodarsko družbo Hidria
na področju ergonomskih
študij delovnega procesa in
svetovalnih storitev.
Nadaljevali s sodelovanjem
s ključnimi športnimi
organizacijami na področju
izvajanja športne
diagnostike in strokovnega
športnega svetovanja zlasti
za jadranje in nogomet

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom

Prijavljen projekt v
sodelovanju z
gospodarstvom

1 projekt v sodelovanju z
gospodarstvom

Realizirano

Izboljšanje sodelovanja z
gospodarstvom

Sodelovanje z medijsko hišo

Partnersko sodelovanje s
časopisno hišo - Primorskimi
novicami (na ravni letne
pogodbe zanje izvajamo
raziskave, skupaj

Realizirano

12

Obrazložitev:
Redno sodelovanje s
Primorskimi novicami.

Gre za nov cilj, ki ni bil načrtovan v letnem programu članice UP ZRS za l. 2011.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
soorganiziramo okrogle mize
»Razprte misli«, kot partnerji
sodelujejo pri prijavi naših
ciljnih, temeljnih in
aplikativnih projektih

247

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
V letu 2011 smo začeli tudi
z izvajanjem aplikativnega
projekta, katerega
sofinancer so Primorske
novice.
Sodelovanja raziskovalcev
UP ZRS z mediji. V letu
2011 so raziskovalci UP
ZRS imeli intervjuje v
tiskanih in elektronskih
medijih, v Sloveniji in tudi v
tujini. (tržaškim Primorskim
dnevnikom, itd.)

Razširitev sodelovanja z
obalnimi lokalnimi
skupnostmi

Oblikovanje in izvedba
storitev za gospodarstvo

1 izvedena storitev za
gospodarstvo

Realizirano

Sodelovanje z občinami
Koper, Izola, Ilirska Bistrica,
Piran.

Predvidena izvedba raziskav
za Mestno občino Koper,
Občino Izola in/ali Občina
Piran

Realizirano
Obrazložitev:
Izvedba raziskav za mestno
občino Koper, Občino Izola
in Občina Piran je bila
izvedena.
Ohranjanje sodelovanja z
lokalnimi predstavniki
zakonodajne in izvršne
oblasti, zlasti primorsko
okolje, v skladu z načrtom
za leto 2011. Organizacija
dogodkov v sodelovanju z
lokalno skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov, je
bilo izvedeno skladno z
načrtom za leto 2011.

Sodelovanje z občinami
Koper, Izola, Ilirska Bistrica,
Piran

Realizirano
Obrazložitev:
Sodelovanje z občinami
Koper, Izola, Ilirska Bistrica,
Piran.
Ohranjanje sodelovanja z
lokalnimi predstavniki
zakonodajne in izvršne
oblasti, zlasti primorsko
okolje, v skladu z načrtom
za leto 2011. Organizacija
dogodkov v sodelovanju z
lokalno skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov, je
bilo izvedeno skladno z
načrtom za leto 2011.

Povečanje števila
javnomnenjskih raziskav in
znanstvene uspešnosti UP
ZRS

Izvajanje javnomnenjskih
raziskav

Ohranitev enakega obsega
oziroma povečanje obsega
izvedbe javnomnenjskih
raziskav za lokalne in
nacionalne gospodarske
subjekte, nevladne
organizacije, društva

Realizirano
Obrazložitev:
V letu 2011 smo nadaljevali
z enakim obsegom izvedbe
javnomnenjskih raziskav za
lokalne in nacionalne
gospodarske subjekte,
nevladne organizacije,
društva in medijske hiše.
V okviru Centra za
raziskovanje javnega
mnenja se je nadaljevalo
uspešno sodelovanje z
medijsko hišo Primorske
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
novice s katero smo
povečali sodelovanje.

Povečanje sodelovanja z
nevladnimi organizacijami,
društvi

Povečanje števila
komercialnih arheoloških
raziskav za privatne
investitorje

/

Ohranitev enakega obsega
oziroma povečanje obsega
izvedbe javnomnenjskih
raziskav za lokalne in
nacionalne gospodarske
subjekte, nevladne
organizacije, društva in
medijske hiše.

Realizirano

Sodelovanje z društvom
Anbot, organizacija
domoznanskih večerov v
Piranu, sodelovanje s
Slovenskim arheološkim
društvom

Sodelovanje z društvom
Anbot, organizacija
domoznanskih večerov v
Piranu, sodelovanje s
Slovenskim arheološkim
društvom

Realizirano

Opravljene raziskave na
Ribiškem trgu v Kopru
(investitor AsFin d.o.o);
raziskave na Kaštelirju Korte
(investitor Dedra šport)

Opravljenih več raziskav na
področju Kopra, Izole,
Pirana, Ilirske Bistrice in
zaledja

Realizirano

Obrazložitev:
Nadaljevalo se je uspešno
sodelovanje z nevladnimi
organizacijami in društvi
(Sodelovanje s slovenskim
sociološkim društvom) .

Obrazložitev:
Sodelovanje z društvom
Anbot, organizacija
domoznanskih večerov v
Piranu, sodelovanje s
Slovenskim arheološkim
društvom, Pokrajinskim
muzejem Koper (Srečanja z
dediščino), Knjižnica Izola,
Borza znanja.

Obrazložitev:
Opravljenih je bilo več
raziskav na področju Kopra,
Izole, Pirana, Ilirske Bistrice
in zaledja.
Ohranjanje sodelovanja z
lokalnimi predstavniki
zakonodajne in izvršne
oblasti, zlasti primorsko
okolje, v skladu z načrtom
za leto 2011. Organizacija
dogodkov v sodelovanju z
lokalno skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov, je
bilo izvedeno skladno z
načrtom za leto 2011.

Povečanje števila
komercialnih raziskav za
ZVKDS

Izvajanje raziskav za
ZVKDS

Opravljenih več raziskav na
področju Kopra, Izole,
Pirana, Ilirske Bistrice in
zaledja

Ohranjanje sodelovanja in
izvedbe raziskav so bile
opravljene skladno z
načrtom za leto 2011.

Komentar:
UP PEF
* Obrazložitev pod dolgoročni cilj 4 »Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM«: UP PEF
si je v letu 2011 zadala cilj oddajanja prostorov v uporabo za organizacijo seminarjev, konferenc in
drugih predavanj. Žal cilja ni uspela realizirati, ker je bilo interesentov za uporabo prostorov, ob veliko
novejših in tudi bolje opremljenih prostorih, malo. Poleg tega pa je morebitne interesente odvrnila
možnost uporabe prostorov v omejenih časovnih terminih, saj so predavalnice in sejna soba fakultete
zaradi prostorske stiske zasedeni praktično cele dneve od ponedeljka do sobote.
** Pod dolgoročni cilj 7 »Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem
prostoru«: UP PEF si je za leto 2012 zadala izvedbeno nalogo pripravo pravnih podlag za
vzpostavitev univerzitetnega vrtca. Zaradi drugih nalog na upravnem področju predvsem pa zaradi
dejstva, da ne fakulteta ne univerza ne razpolagata z ustreznimi prostori, v katerih naj bi deloval vrtec,
in tej v doglednem času ne bodo zagotovljeni, ni pristopila k realizaciji tega kratkoročnega cilja. Tako
so po ugotovitvi, da fakulteta ne bo mogla vzeti v najem starih prostorov Srednje tehniške šole Koper,
kjer bi bila možnost zagotovitve prostorov, prednost dobile druge naloge z upravnega področja.
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UP ZRS
Glede sodelovanja z uporabniki v Sloveniji lahko omenimo, da so člani IZŠ tudi v letu 2011 sodelovali
z lokalno civilno družbo in glavnimi sredstvi javnega obveščanja na Slovenskem (Slovenska televizija
in radijske postaje ter osrednji časopisi v Sloveniji in v zamejstvu itd.). Omenimo lahko npr. intervjuje v
časopisih, objavo izsledkov raziskav v časopisju, TV in radijski intervjuji, redno sodelovanje z
nekaterimi časopisi (npr. redno sodelovanje akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca s Primorskim dnevnikom v
Trstu) itd.
UP ŠD
UP ŠD je v letu 2011 v dogovoru s Študentskim svetom stanovalcev v času poletnih študijskih počitnic
ponudila del nastanitvenih zmogljivosti za izvedbo tržne dejavnosti oziroma prodajo storitev za trg.
Ponudba za trg je potekala v Študentskem domu v Portorožu in v Študentskem domu v Kopru.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem prostih ležišč v juliju in avgustu so UP ŠD v celoti bila namenjena
za potrebe in nemoteno izvajanje dejavnosti in IVD za ŠD Portorož, ŠD Koper in pisarne za
študentske domove.
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5.11.1 UIP – Univerzitetni razvojni center in inkubator
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Sodelovanje univerze z
lokalno skupnostjo in
gospodarstvom s ciljem
zagotoviti kakovosten
prenos znanja uporabnikom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Izvedba letnega poslovnega
načrta 2011

Izvajanje evropskih
projektov

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba projekta Podjetna
Primorska 2010/11 (izvedba
44 urne podjetniške šole, 10
poslovnih načrtov, 5 novih
podjetij)

Realizirano

Izboljšanje in nadgradnja
storitev za nastajanje spinoff podjetij (priprava
programa delovanja,
vključitev v neformalno
mrežo TTO Slovenije)

Delno realizirano

Izvedba i.šole (študenti
rešijo vsaj eno nalogo enega
podjetja)

Realizirano

Izvajanje projektov Med:
MEDLAB, EASYFINANCE,
RETAIL REINPO

Realizirano

Izvajanje projektov SLO –
ITA: KNOW US

Realizirano

Izvajanje projektov IPA
Adriatic: METRIS PLUS

Realizirano

Pridobiti en projekt SLOCRO; en projekt SLO-ITA

Realizirano

Obrazložitev:
Izboljšanje pravilnika,
vključitev Univerze na
Primorskem v slovensko
mrežo pisarn za prenos
tehnologij, še vedno obstaja
težava pri ustanavljanju spin
off podjetij. Na sistemski
ravni zadeva ne deluje. V
letu 2012 bo potrebno
sistemsko rešiti
ustanavljanje spin off podjetij
na ravni univerze
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5.11.2 Ameriški kotiček UP (AK UP)
Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izvedba prireditev s
poudarkom na kulturi in
izobraževanju

Vzpostavitev sodelovanja z
univerzami v ZDA

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

17 izvedenih kulturnih ali
izobraževalnih prireditev v
letu 2010

1 DVK v letu 2010
Dve gostovanji profesorjev
in študentov iz Minnesote in
Indiane

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Organizacija in izvedba
približno 20 kulturnih ali
izobraževalnih prireditev v
sodelovanju z
Veleposlaništvom ZDA,
obalnimi in slovenskimi
kulturnimi ter
izobraževalnimi institucijami

Delno realizirano

Najmanj 2 izvedeni DVK z
ameriškimi univerzami.

Nerealizirano

Vzpostavljeno sodelovanje z
ameriškimi univerzami

Obrazložitev:
Sprejem skupine ameriških
študentov in predstavitev UP
Sodelovanje pri izvedbi
promocijskih dogodkov UP

Obrazložitev:
Ukinitev AK UP

Boljša prepoznavnost UP v
ameriškem visokošolskem
prostoru
Boljša prepoznavnost centra
in UP

Približno 10 obiskovalcev na
dan, okoli 30 ob dogodkih

Objave v slovenskih medijih

Nerealizirano

Ažurirana spletna stran

Obrazložitev:

Povečano število
obiskovalcev AK UP

Ukinitev AK UP

Boljša prepoznavnost AK
UP in UP
Obveščanje študentov in
druge zainteresirane javnosti
o študiju v ZDA in ZDA
nasploh

Slaba obveščenost
študentov in druge
zainteresirane javnosti o
študiju v ZDA in ZDA v celoti

Boljša seznanjenost
študentov o možnostih
študija in pridobitev štipendij
za študij v ZDA in o ZDA
nasploh

Delno realizirano
Obrazložitev:
V času delovanja AK UP (do
junija 2011) so bile
zainteresiranim študentom
nudene zaprošene
informacije
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5.11.3 Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)
Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in prenos
znanj UP (CRPZ UP)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Mehanizmi za upravljanje z
IPR niso vzpostavljeni

Mehanizmi za ustanavljanje
spin off podjetij niso
vzpostavljeni.

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Vzpostavljeni mehanizmi in
protokoli namenjeni zaščiti
IPR

Delno realizirano.

1 zaščiten patent na UP

Oblikovana je bila komisija,
ki je obravnavala prejeti
predlog patenta UP in izdala
predlog sklepa rektorju UP

Ustanovljeni 2 spin off
podjetji

Delno realizirano.

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Izdani sklepi rektorja o
imenovanju komisij;
mehanizmi za ustanovitev
spin off podjetij s članicami
UP FTŠ, UP IAM in UP FM
so bili vzpostavljeni.
Komisija je obravnavala
prejete predloge in pripravila
predloge sklepa rektorja.

Tehnološke ponudbe (TO)
RI UP niso oblikovane

Oblikovan 1 TO.

Realizirano
Obrazložitev:
TO so bile oblikovane

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in drugimi
potencialnimi uporabniki
znanja UP

Baza raziskovalnih
kompetenc UP se ne ažurira
sproti

Dostopna ažurirana baza
raziskovalnih kompetenc UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izdan je bil poziv članicam
za osvežitev podatkov, baza
je bila ažurirana s
kompetencami članic UP ki
so se odzvale

UP še ni vključena v
programe največjih
dogodkov v zvezi s
prenosom znanja v Sloveniji
(EREF, PODIM, SFI)

Aktivna udeležba na vsaj
dveh od treh ključnih
dogodkov

Razpis za RCRP še ni
zaključen

Zaključen razpis za RCRP

Realizirano
Obrazložitev:
Realizirani aktivni udeležbi
na dogodkih KEN
(Knowledge Economy
Network) in Slovenski forum
inovacij (SFI).
Nerealizirano.
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5.11.4 Karierni center (KCUP)
13

Namen Kariernega centra Univerze na Primorskem (KCUP) je v tem, da študentom omogoči dostop
do pomembnih zaposlitvenih informacij in tesnejši stik z lokalnim gospodarskim okoljem ter dostop do
aplikativnih znanj v lokalnem gospodarstvu.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj kadrov KCUP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Povprečna ocena
udeležencev delavnic: 4

Povprečna ocena
udeležencev delavnic: 4,5

Povprečna ocena kakovosti
individualnega svetovanja: ni
ocene

Povprečna ocena kakovosti
individualnega svetovanja:
nad 4

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano.
Povprečna ocena
udeležencev delavnic :4,23
(ocena se je povečala glede
na izhodiščno vrednost)
Povprečna ocena kakovosti
individualnega svetovanja:
4,34

Pridobivanje sredstev

Priprava in oblikovanje
»kompetenčnega portfolija«

Informiranje študentov in
širše javnosti o stanju na
trgu dela

Višina sredstev pridobljenih
iz razpisov oz. na trgu:
1.600,00€

Višina sredstev pridobljenih
iz razpisov oz. na trgu:
40.000 - 50.000,00 EUR

Realizirano.

Priprava in oblikovanje
dokumenta »kompetenčni
porfolijo«: 0

Priprava in oblikovanje
dokumenta »kompetenčni
porfolijo«: 1

Delno realizirano.

Postopno uvajanje
kompetenčnih portfolijev za
uporabnike: 0

Postopno uvajanje
kompetenčnih portfolijev za
uporabnike: 30

Število organiziranih okroglih
miz na temo trg dela: 1

Število organiziranih okroglih
miz na temo trg dela: 2-3

Število objavljenih novic na
spletni strani KCUP: 20

Število objavljenih novice na
spletni strani KCUP: 30-50

Število izvedenih “kariernih
delavnic” (Karierni koraki): 8

Število izvedenih “kariernih
delavnic”(Karierni koraki): 810

Višina sredstev pridobljenih
iz razpisov oz. na trgu:
50.000 EUR

Priprava in oblikovanje
dokumenta »kompetenčni
porfolijo«: 1
Kompetenčnih portfolijev
nismo uvajali zaradi
pomanjkanja sredstev.
Realizirano.
Število organiziranih okroglih
miz na temo trg dela: 3 (od
tega 1 v okviru projekta
Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela14 OP
RCV_VS-11-016).
Število objavljenih novic na
spletni strani KCUP: 130
Število izvedenih “kariernih
delavnic”: 23 (od tega 10 v
okviru projekta Karierno
načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela
OP RCV_VS-11-016).

Izboljšati prepoznavnost
KCUP med dijaki in študenti

Prepoznavnost KCUP med
študenti na podlagi ankete:
55%

Prepoznavnost KCUP med
študenti in dijaki podlagi
ankete: 70%

Prepoznavnost KCUP med
dijaki na podlagi ankete: ni
znano

Prepoznavnost KCUP med
dijaki na podlagi ankete:
50%

Delno realizirano.
Prepoznavnost KCUP med
študenti in dijaki podlagi
ankete: 60%
Prepoznavnost KCUP med
dijaki na podlagi ankete:
35%
Opravili smo 100 anket med
dijaki in študenti. Vzorec je
bil naključen. Ugotovili smo,
da je 60 študentov od 100
poznalo KCUP in 35 dijakov

13

Ustanovitelja KCUP sta Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) in Univerzitetni razvojni center in inkubator
Primorske (UIP). UP je solastnica UIP v 80 % deležu.
14
Vse aktivnosti v okviru projekta so podrobneje zapisane v poglavju 5.1.1 Visokošolsko izobraževanje v tabeli dolgoročni cilj 6.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
od 100 vprašanih. Anketa ni
reprezentativna. Ciljne
vrednosti nismo dosegli
zaradi pomanjkanja
sredstev.

Izboljšati povezanost s
trgom dela

Kontakti v kadrovskih
službah: 20

Kontakti v kadrovskih
službah: 20-30

Število obiskov skupine
študentov v podjetju: 0

Število obiskov študentov v
podjetju: 2-3

sodelovanje z Zavodom za
zaposlovanje RS, CIPS-om

Sodelovanje z Zavodom za
zaposlovanje RS, CIPS-om

Delno realizirano.
Kontakti v kadrovskih
službah: 25
Število obiskov študentov v
podjetju: 1
Sodelovanje z Zavodom za
zaposlovanje RS, CIPS-om
in lokalnimi podjetji:
pri kontaktih v kadrovskih
službah nismo dosegli
maksimalne ciljne vrednosti,
ker smo obstoječa sredstva
namenili za izvajanje
aktivnosti za študente UP.
Zaradi obiskov članic UP
podjetij, smo se odločili, da
bomo svoje resurse uporabili
za druge aktivnosti, zato
smo tudi izvedli večje število
predvidenih kariernih
delavnic. Vzpostavili smo
sodelovanje z ZRSZ in
CIPS-om.

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni načrt«

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni načrt«:
0

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni načrt«:
1

Realizirano.

Informiranje študentov UP o
pomembnosti in vsebini
kariernega načrta

Število delavnic načrtovanje
kariere: 1

Število delavnic načrtovanje
kariere: 2-3

Realizirano.

Izdelava kariernih načrtov: 0

Izdelava kariernih načrtov z
vključenim svetovanjem: 3050

Promocija UP v lokalnem
okolju

Promocija UP na različnih
dogodkih oz. aktivnostih, ki
jih organizira in izvaja
KCUP: 10-12

Promocija UP na različnih
dogodkih oz. aktivnostih, ki
jih organizira in izvaja
KCUP: 10-12

Informativni dan KCUP za
dijake: 0

Informativni dan KCUP za
dijake: 1-2

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”: 0

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”: 1-2

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni
načrt«:1

Število delavnic načrtovanje
kariere: 3
Izdelava kariernih načrtov z
vključenim svetovanjem: 47
(od tega 45 v okviru projekta
Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela OP
RCV_VS-11-016).
Delno realizirano.
Promocija UP na različnih
dogodkih oz. aktivnostih, ki
jih organizira in izvaja
KCUP: 27
Informativni dan KCUP za
dijake: 0
Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”: 0
Dogodkov nismo izvedli, ker
ni bilo zanimanja med dijaki
in študenti.

Seznanitev dijakov in
študentov o razvoju kariere
uspešnih posameznikov

Število večerov z uspešnim
posameznikom: 2

Število večerov z uspešnim
posameznikom: 2-4

Realizirano.

Povezovanje s sorodnimi

Število skupnih projektov: 1

Število skupnih projektov: 1-

Realizirano.

Število večerov z uspešnim
posameznikom: 2
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
organizacijami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
3

255

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Število skupnih projektov: 3
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5.11.5 Štipendijski sklad UP
Vodilo UP je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. Štipendijski sklad UP
temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada je ponuditi
delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve
v tej organizaciji.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vključevanje v lokalno okolje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Izvedba poziva
delodajalskim
organizacijam za vključitev
v Štipendijski sklad UP za
študijsko leto 2010/11

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Evalvacija poziva
delodajalcem in študentom
za vključitev v Štipendijski
sklad UP za študijsko leto
2010/11

Realizirano.

Vključevanje štipendistov v
dejavnosti v okviru projekta
Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela

Delno realizirano.

Povezovanje štipendistov in
štipenditorjev

Delno realizirano.

Izvedba poziva študentom
za pridobitev štipendij iz
Štipendijskega sklada UP
za študijsko leto 2010/11
Pridobljen ESS projekt
»Karierno načrtovanje in
svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela«

Obrazložitev:
Študentje so bili povabljeni k
sodelovanju na različne
delavnice in okrogle mize ter
obiske v podjetjih v okviru
projekta Karierno
načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela,
odzvali so se samo nekateri.

Obrazložitev:
Na posvet »Karierne
priložnosti UP« so bili
vabljeni študentje in
vlagatelji, odzvali so se
samo nekateri.

Število štipendistov v letu
2010/11:33

Povečanje števila
vlagateljev v Štipendijski
sklad UP

Realizirano.

I-šola (izvaja UIP)

Aktivna vključitev
štipendistov v i-šolo (UIP)

Delno realizirano.
Obrazložitev:
Študentje so se pri vključitvi
v i- šolo odzvali samo delno.

Pravilnik o štipendijskem
skladu UP

Nov Pravilnik o
štipendijskem skladu na
UP - poenostavitev
postopkov izbire najboljših
študentov v sklad

Realizirano.
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5.11.6 Podiplomska šola UP (POŠ UP)
Pomemben razvojni korak pomeni ustanovitev Podiplomske šole UP (POŠ UP), katere delovanje kot
enote univerze znotraj rektorata je Senat UP potrdil na 23. redni seji dne 21.10.2009 s posebnim
aktom.
POŠ UP:
- povezuje visokošolske učitelje in sodelavce ter raziskovalce ene ali več znanstvenih disciplin, ene
ali več članic UP ali dveh ali več univerz pri izvajanju visokošolskega študija na drugi ali tretji
stopnji,
- zagotavlja zlasti usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo članic ter usklajen
razvoj interdisciplinarnih, medfakultetnih ali meduniverzitetnih podiplomskih študijskih programov,
ki jih odlikuje možnost internacionalizacije študijskih programov ter njihova znanstvenoraziskovalna odličnost.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Sodelovanje z domačimi
univerzami, raziskovalnimi
centri, družbenim okoljem in
gospodarstvom

Ustanovitev konzorcija
slovenskih univerz – znanje
in inovativnost za Pomurje

Delovanje konzorcija
slovenskih univerz – znanje
in inovativnost za Pomurje

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Zasnovana sta bila 2
projektna predloga, in sicer v
skladu z instrumentom – 2,
spodbujanje razvoja
človeških virov) in
Instrumentom – 5, podpora
pri pripravi in izvajanju
razvojnih projektov v regiji v
okviru Programa
spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije 2020-2015
Navkljub formalni ustanovitvi
konzorcija se predvidene
aktivnosti ne izvajajo, saj
smo s strani državnega
sekretarja Vlade RS prejeli
obvestilo, da sodelovanje
konzorcija v okviru
spodbujanja konkurenčnosti
Pomurske regije v obdobju
2010-2015 ni mogoče.
S stališčem državnega
sekretarja se je seznanilo
Rektorsko konferenco RS, ki
je na predsednika Vlade RS
naslovila tudi uraden dopis.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj skupnih študijskih
programov s tujimi
univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami: 1

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami: 2

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
UP je do konca l. 2011
uspešno zaključila notranjo
akreditacijo skupnega
programa Latinsko-ameriške
študije in vlogo posredovala
v postopek akreditacije na
NAKVIS v začetku januarja
2012. Načrtovano je bilo, da
se program akreditira na
NAKVIS v prvem četrtletju l.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
2011 in uspešno izvede
prijava na ERASMUS
Mundus vendar se je
ugotovilo, da konzorcij ne
izpolnjuje pogoja 3
partnerjev iz držav EU, saj
zaradi zakonodajnih
zapletov eden izmed
partnerjev konzorcija ne
more podeljevati skupne
diplome.

Število akreditiranih skupnih
programov na 2. stopnji s
slovenskimi univerzami v
katerih sodeluje več članic
UP: 0

Število akreditiranih skupnih
programov na 2. stopnji s
slovenskimi univerzami v
katerih sodeluje več članic
UP: 2

Nerealizirano
Obrazložitev:
Postopki za pripravo in
akreditacijo skupnega
programa Mednarodni
območni študiji je zastal
zaradi izstopa enega izmed
sodelujočih partnerjev.
Realizacija cilja se prenese
v l. 2012
Nerealizirano
Obrazložitev:
Razvoj skupnega programa
Zdraviliški turizem je bil
odložen.
Realizacija cilja se prenese
v l. 2012

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji s tujimi univerzami: 0

Število akreditiranih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji s tujimi univerzami: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
V jeseni 2011 je bil opravljen
sestanek s potencialnimi
partnerji za smer geografija,
ki jo vsebuje program in
sprejeli so odločitev o
odstopu od nadaljevanja
sodelovanja. Nadaljnji razvoj
programa bo usmerjen v
izdelavo preostale smeri
edukacijski vidiki
večjezičnosti in
medkulturnosti
Izvedli smo razpis za
poletno šolo, vendar ni bilo
dovolj prijav za izvedbo.
Prav tako se ni izvedlo
načrtovano poletno šolo, ki
se prenese v l. 2012
Realizacija cilja se prenese
v l. 2012
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Razvoj novih študijskih
programov na 3. stopnji s
tujimi univerzami: 0

Razvoj novih študijskih
programov na 3. stopnji s
tujimi univerzami: 2
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Izdelan je predlog strukture
programa Primerjalno
korporacijsko pravo za
katerega so partnerji, ki so
potrdili sodelovanje, že
posredovali zasnovo učnih
načrtov.
Uspešno so bili zaključeni
sestanki z dvema od treh
predvidenih partnerjev;
pripravljen je bil tudi predlog
konzorcijalne pogodbe.
Neizveden je bil sestanek z
zadnjim (tretjim) partnerjem,
zato konzorcij še ni formalno
konstituiran.
Realizacija cilja se prenese
v l. 2012
Nerealizirano
Obrazložitev:
Priprava in akreditacija
skupnega programa
Naravne nesreče se opusti,
saj bo opravljena
sprememba drugega
študijskega programa v
katerem bodo predvidene
vsebine programa vključen v
obliki modula.
Realizacijo cilja se opusti

Število prenovljenih dvojnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami: 0

Število prenovljenih dvojnih
študijskih programov na 2.
stopnji s tujimi univerzami: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Slovenska zakonodaja ne
predvideva dvojnih diplom.
Potrebna je sprememba
ZVIS

Število prenovljenih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji: 0

Število prenovljenih skupnih
študijskih programov na 3.
stopnji s tujimi univerzami: 1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Prenova programa
Upravljanje različnosti ni bila
izvedena, saj je koordinator
opustil izvedbo cilja v l. 2011
Realizacija cilja se prenese
v l. 2012

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povezovanje pedagoških in
raziskovalnih aktivnosti na
podiplomskem študiju v
okviru POŠ UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Vzpostavitev delovanja POŠ
UP

Učinkovitejše delovanje in
večja prepoznavnost POŠ
UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Imenovana delovna skupina
za pripravo predloga
preoblikovanja POŠ UP
Pripravljen predlog
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
preoblikovanja PO Š UP, ki
vključuje opredelitev
zakonskih podlag,
poslanstva, cilje, področje
delovanja, model
organiziranosti, itd,
Zasnova predlogov listin
(vzorec skupne diplome in
priloge k diplomi) in drugih
dokumentov (konzorcijska
pogodba) za pripravno
skupnih programov
Aktivno sodelovanje in
priprava predlogov za
dopolnitev Meril za
visokošolsko
transnacionalno
izobraževanje
Administrativna in vsebinska
koordinacija ter podpora pri
pripravi elaboratov in
pripadajoče dokumentacije:
v celoti izvedeno za 1
skupni program, delno
izvedeno za 2 skupna
programa
Spletna stran ni
vzpostavljena

Skupni strokovni svet
programa Dediščinski
turizem , usklajevalni
sestanki: 1

Skupni strokovni svet
programa Dediščinski
turizem, usklajevalni
sestanki: 3

Realizirano
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5.11.7 Založniška dejavnost univerze in članic
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Začetek izdajanja
znanstvene revije

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
0 številk (2010)

2 številki

Nerealizirano
Obrazložitev:
Projekt izdajanja znanstvene
revije je bil začasno
ustavljen.

Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

UP FAMNIT
Soizdajateljstvo revije
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

4 izdane revije letno

Delno realizirano

Soizdajateljstvo
mednarodne matematične
revije »Ars Mathematica
Contemporanea«

2 izdani številki revije

Realizirano

Objave člankov v reviji
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

1 – 2 objavi zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev

Nerealizirano

Objave člankov v reviji»Ars
Mathematica
Contemporanea«

1 – 2 objavi zaposlenih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev

Delno realizirano

Obrazložitev:
izdani sta bili le 2 številki, saj
je bil zaradi pričetka
samostojnega izdajanja
revije dne 7.3.2011
ustanovljen uredniški odbor,
ki je sprejel novo uredniško
politiko, katera predvideva
izdajanje 2 številk revije
letno

Obrazložitev:
Objava 1 članka
visokošolskega učitelja

Odločitev za izdajo
angleškega prevoda knjige
Javno duševno zdravje
(avtorja Andrej Marušič,
Sanja Temnik)
Redno izdajanje znanstvene
revije Management v tiskani
in elektronski obliki

Izid angleškega prevoda
knjige

Realizirano

UP FM15
4 številke (2010)

4 številke

Realizirano
Obrazložitev:
Redno so izšle vse štiri
številke, revija je izhajala s
subvencijo JAK

Redno izdajanje znanstvene
revije Managing Global
Transitions v tiskani in
elektronski obliki

4 številke (2010)

4 številke

Realizirano
Obrazložitev:
Redno so izšle vse štiri
številke; revija je bila
vključena v triletni program
sofinanciranja JAK

15

Navedene aktivnosti v okviru založniške dejavnosti UP FM pod dolgoročni cilj 1 Postati odlična raziskovalna univerza
predstavljajo realizacijo tudi v okviru dolgoročnega cilja 2 Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju in 7 Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru ter v
tabelama pod navedenima ciljema so omenjeni
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izdaja vsaj 10 znanstvenih
monografij v tiskani in
elektronski obliki

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

10 monografij (2010)

10 monografij
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Izdanih je bilo 9 monografij;
JAK je sofinancirala izdajo
samo 8 monografij

Izdaja vsaj 5 učbenikov ali
drugih študijskih gradiv oz.
strokovnih monografij

5 publikacij (2010)

5 publikacij

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi manjšega zanimanja
pedagoških delavcev za
izdajo študijskih gradiv pri
založbi UP FM sta izšli dve
novi študijski gradivi; izšla
sta tudi dva strokovna
zbornika

Priprava promocijskih gradiv

5 gradiv (2010)

5 gradiv

Realizirano
Obrazložitev:
Ker so bile še na zalogi
promocijske brošure iz leta
2010, je bila pripravljena ena
nova promocijska brošura,
narejeno pa je bilo več
plakatov in drugih
promocijskih gradiv
manjšega obsega

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FM*
Razvoj založniške dejavnosti

UP FVZ
V letu 2010 je šola pripravila
osnutek pravilnika o
založništvu.

Sprejem pravilnika/navodil
za založniško dejavnost šole
in ureditev organizacije
založništva ter tisk študijskih
gradiv in drugih publikacij.

Realizirano

Opomba: *Vsebina založniške dejavnosti UP FM pod tem dolgoročnim ciljem je predstavljena pod dolgoročnim ciljem 1 Postati
odlična raziskovalna univerza, saj je slednja identična.
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izdaja vsaj 2 znanstvenih
monografij ali univerzitetnih
učbenikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

ZALOŽBA UP
1 monografija (2010)

2 monografiji ali
univerzitetna učbenika

Realizirano
Obrazložitev:
Cilj je bil presežen; izdane
so bile tri znanstvene
monografije in en zbornik
znanstvene konference.

Vzpostavitev znanstvene
založbe UP PEF

UP PEF
Založba še ni vzpostavljena.

Vzpostavljena založba.

Delno realizirano.

UP FM*
Redno izdajanje znanstvene

UP ZRS
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
revije Annales, Series
historia et sociologia

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

2 številki (2010)

2 številki 2011

Realizirano

Redno izdajanje znanstvene
revije Annales, Series
historia naturalis

2 številki (2010)

2 številki

Realizirano

Redno izdajanje znanstvene
revije Acta Histriae

3 zvezki oz. 4 številke (ena
dvojna, dve enojni) (2010)

3 zvezki oz. 4 številke (ena
dvojna, dve enojni) (2010)

Realizirano

Redno izdajanje znanstvene
revije Annales Kinesiologiae

2 številki (2010)

2 številki

Realizirano

Izdaja Glasnika ZRS Koper
(v tiskani in/ali elektronski
različici)

6 številk (prva dvojna –
Poročilo za 2009 in program
2010, 4 enojne – povzetki
referatov za konference oz.
poletni tečaj slovenskega
jezika)

Vsaj 6 številk (prva dvojna –
Poročilo za 2010 in program
2011, ostale enojne –
povzetki referatov za
konference oz. poletni tečaj
slovenskega jezika)

Realizirano

11 monografij (2010)

15 monografij

Realizirano

Izdaja znanstvenih
monografij
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Obrazložitev:
Ena dvojna in 6 enojnih
številk, skupno 7 glasnikov

Obrazložitev:
9 publikacij izdanih v seriji
Annales Majora (Založba
Annales, 2011)
7 publikacij izdanih izven
rednih zbirk (elektronske
publikacije, izvlečki
konferenc ipd.)
4 publikacije izdal
IDS (2011)
4 publikacije izdane v
sodelovanju z UP Turistica
(2011, zbirka Annales
Turistica)
3 publikacije izdane v
sodelovanju s UP PeF
(2011, zbirka Annales
Ludum)
1 publikacija izdana v
sodelovanju s Fakulteto za
vede o zdravju (2011, zbirka
Annales Ad Salutem)
Skupno izdanih 28
znanstvenih in strokovnih
monografij

Opomba: *Vsebina založniške dejavnosti UP FM pod tem dolgoročnim ciljem je predstavljena pod dolgoročnim ciljem 1 Postati
odlična raziskovalna univerza, saj je slednja identična.
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5.11.8 Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Obuditi delovanje UK VIMK
UP, v skladu z Aktom o
delovanju univerzitetnih
kateder in sklepom senata
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Univerzitetna katedra za
večjezičnost in
medkulturnost

Delovanje katedre

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Oblikovanje delovne skupine
za pripravo Prereza
jezikovne politike na UP,
Obravnava dokumenta na
senatu UP in na članicah
UP.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povezati znanje in
raziskovanje na področju
jezikoslovja (prvi jezik in tuji
jeziki), didaktike jezikovnega
pouka in strokovnih jezikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Pomanjkanje strategije
jezikovnega komuniciranja z
javnostmi in jezikovnega
učenja na UP

Sprejem strategije
jezikovnega komuniciranja z
javnostmi in jezikovnega
učenja na UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Priprava ukrepov o
komuniciranju z javnostmi v
Prerezu jezikovne politike
UP

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati sodelovanje z
zunanjimi dejavniki
jezikovne politike, društvi in
jezikovnimi šolami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
Organizacija srečanja z
dejavniki v okolju

Organizacija evropskega
dneva jezikov 2010

Organizacija evropskega
dneva jezikov (EDJ 2011)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
26.09.2011: Izvedba EDJ v
sodelovanju z MOK z
naslovom: Moje mesto je
svet – Koper v vrtiljaku
jezikov in kultur,

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati internacionalizacijo
univerze in članic

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Vzpostavitev sodelovanja
katedre z domačimi in tujimi
partnerji

Sodelovanja katedre z
domačimi in tujimi partnerji
na področju jezikovnih politik

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Vzpostavljeno sodelovanje s
Skupino za oblikovanje
enotne jezikovne politike, z
lokalno koordinatorico.
Vzpostavljeno sodelovanje z
Inštitutom F. Ramovša ZRC
SAZU

Utrditi mednarodno
primerljivost jezikovnega
učenja poučevanja

Razvoj jezikoslovja in
didaktike jezikov

Spremljanje razvoja
jezikoslovja in didaktike
jezikov, prenosa
znanstvenih dosežkov v
študijski proces

Delno realizirano
Obrazložitev:
Izmenjava izkušenj na več
sestankih delovne skupine
za pripravo Prereza
jezikovne politike
Potrebno je oblikovati obliko
stalnih srečanj
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5.11.9 Center za jezike UP (CJ UP)16
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Umestitev prostorov CJMK
UP v Kampus Sonce Koper

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
Vključitev prostorskih
kapacitet CJMK UP v DIIP
Kampusa Sonce Koper

Dokument identifikacije
investicijskega projekta
Kampusa Sonce Koper
(DIIP Kampusa Sonce
Koper)

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano.
Obrazložitev:
Načrtovanje prostorov za
umestitev centra ni bil
vključen v DIIP.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Reorganizacija delovanja
Centra za medkulturno in
jezikovno komunikacijo UP
(CJMK UP) v soupravljanju
več članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Ustanovitev CJMK 2006 in
sprejem. Akt o delovanju
CJMK 2006 - 2008

Vzpostavitev delovanja
CJMK UP kot organizacijske
enote UP PEF , UP FHŠ in
UP FAMNIT
Izvajanje dejavnosti CJMK
UP v sodelovanju s
Študentsko organizacijo UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano
Obrazložitev:
Po dogovoru s PeF in
sklepom senata UP je
CJMK prešel na UP FHŠ:
Med ŠOUP in UP FHŠ je bil
podpisan sporazum do
1.6.2011.
Postopki za prenehanje
sodelovanja in pobot med
UP FHŠ IN ŠOUP so bili
izvedeni.
Pravilnik o delovanju Centra
za jezike UP je bil sprejet na
seji UP FHŠ, decembra
2011 in s tem oblikovana
nova strukturna oblika

Jezikovno učenje in
poučevanje tujih jezikov za
potrebe članic UP, lokalnega
in širšega okolja

Izvajanje učenja in
poučevanja jezikov za
potrebe članic UP, lokalnega
in širšega okolja

Kakovostnejše Izvajanje
učenja in poučevanja jezikov
za potrebe članic UP,
lokalnega in širšega okolja

Realizirano
Obrazložitev:
AN, FR, ITA, KIT, NEM,
RUS, ŠPA: izvedba razpisa
UP o zunanji izbirnosti v
skladu s Pravilnikom UP:
198 študentov UP FHŠ , 60
druge članice, 30 plačnikov.
Vzpostavljeno sodelovanja z
ambasadami. Donacija knjig
IFCN Ljubljana

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izvedba kulturnih dejavnosti
za ozaveščanje okolja o
pomenu znanja tujih jezikov,
področja večjezičnosti in
medkulturne komunikacije

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Kulturne dejavnosti »Arbre à
palabre«, za promocijo
večjezičnosti in
medkulturnosti

Izvedba kulturnih dejavnosti
»Arbre à palabre«: po
programu

Teden frankofonije, 2010:1

Izvedba tedna frankofonije:1

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Nerealizirano
Obrazložitev:
Priprava programa izvedbe
kulturnih dejavnosti je bila
zaradi urejanja statusa in
selitve centra zamaknjena
na pomlad 2012
Realizirano

16

Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP se jev l. 2011 preimenoval v Center za jezike UP. Spletna stran CJ UP:
http://www.cjup.upr.si/
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Obrazložitev:
16 – 22 .03. 2011:
Program za učitelje (okrogla
miza), študente (Le cinéma
français), dijake in učence
OŠ (Le petit théâtre
Finančna sredstva
Ambasade R Francije
Sodelujoči učitelji
francoščine širšega okolja

Evropski dan jezikov, 2010:
1

Izvedba Evropskega dneva
jezikov: 1

Realizirano
Obrazložitev:
26.09.2011: Izvedba EDJ v
sodelovanju z MOK z
naslovom: Moje mesto je
svet – Koper v vrtiljaku
jezikov in kultur,

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Izvedba mednarodne
konference »Managing
multilingual and multiethnic
societies and institutions” v
Kopru v okviru projekta
EUNOM 2009 – 2012, 3.
tema

Mednarodne konference
»Managing multilingual and
multiethnic societies and
institutions” v Kopru v okviru
projekta EUNOM 2009 –
2012, 3. tema

Sodelovanje CJMK z UP
FHŠ pri pripravi konference
»Managing multilingual and
multiethnic societies and
institutions” v Kopru v okviru
projekta EUNOM 2009 –
2012, 3. tema

Realizirano

Razvoj prevajalstva

Zagotavljanje strokovne
podpore CJMK UP pri
razvoju prevajalstva

Izvedba predavanja Valterja
Mavriča, direktorja Urada za
prevajanje EU

Realizirano

Obrazložitev:
Uspela izvedba konference,
pristnih 60 udeležencev iz
15 držav.

Obrazložitev:
Predavanje 20.04.2011:
Valter Mavrič in Tanja
Rogovič, Urad za prevajanje
EU.

Dodatno strokovno
usposabljanje učiteljev in
sodelavcev CJMK UP

Realizirano
Obrazložitev:
Udeležba učiteljev
jezikoslovcev na več
konferencah o prevajanju.

Zagotavljanje kakovostnejših
prevajalski storitev in storitev
tolmačenja za mednarodne
konference in druge
dogodke

Realizirano
Obrazložitev:
Predlog ukrepov k
prevajalstvu v Prerezu
jezikovne politike UP.

Komentar:
UP FHŠ
Podrobnejši plan poslovanja je bil predviden oz. vključen neposredno v LPD 2011 UP, saj je spadal
Center za jezike direktno pod službe UP.
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5.11.10 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
UP PEF
Na področju upravnih nalog je bilo realiziranih z izvedbo izvedbenih nalog večina postavljenih
kratkoročnih ciljev. Razlogi za realizacijo kratkoročnih ciljev in morebitni razlogi, ki so realizacijo
deloma ali v celoti preprečevali, so razvidni iz komentarjev pod posameznimi tabelami.
Kot skupno značilnost naj navedemo, da obseg sprotnih nalog, potrebnih za zagotavljanje izvajanja
osnovnih dejavnosti fakultete, zaradi rastočega obsega le-teh, ter posledično povečanega števila
pedagoškega in raziskovalnega kadra, omejuje razvoj na nekaterih področjih dela. Pri tem mislimo
predvsem na spreminjanje in postavljanje novih, kakovostnejših, višje zastavljenih temeljev za
izvajanje upravnih nalog. Temu se na nekaterih področjih pridružuje tudi pomanjkanje strokovnega
kadra, oziroma pomanjkljiva znanja ali izkušnje le-teh. Tako bo potrebno za zagotavljanje sprotnih in
kakovostno izvedenih upravnih nalog, napor in sredstva vložiti tudi v odpravljanje ovir razvoja
spremljajočih dejavnosti. Saj le sprotno in kakovostno izvedene spremljajoče dejavnosti nudijo dobro
osnovno za kakovostno izvajanje n razvoj osnovne dejavnosti, v našem primeru izobraževalne in
znanstveno-raziskovalne dejavnosti fakultete v širšem pomenu.
UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica z izjemo dela založniške dejavnosti za lastne potrebe ne izvaja nobene od zgoraj
naštetih drugih dejavnosti.
UP ŠD
Tržna dejavnost UP ŠD je v letu 2011 bila izredno uspešno izvedena. Proste kapacitete, ki jih med
poletjem niso zasedali študentje so bile praktično ves čas poletja polno zasedene. Po pridobitvi novih
postelj v Kopru v letu 201 in po njihovi obnovi, smo v letu 2011 izvedli uspešno promocijo tržne
dejavnosti v poletnih mesecih. Dejavnost je bila izvedena z minimalnimi stroški, brez dodatnih
zaposlitev, zgolj s pomočjo študentov in z zaposlenimi na članici. Izvedli smo tudi anketiranje
zadovoljstva turistov z bivanjem in rezultati ankete so pokazali, da so bili gostje zadovoljni. Celoten
dobiček iz trga je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju v obeh ŠD in nabavi nove opreme. Tudi v
naslednjih letih bodo UP ŠD izvajali v poletnih mesecih tržno dejavnost in sredstva iz te namenjali
dvigu standarda za študente stanovalce.
Ameriški kotiček UP (AK UP)
Ameriški kotiček UP (AK UP) je v juliju 2011 prenehal z delovanjem, saj UP in Veleposlaništvo ZDA
nista obnovila sporazuma o sofinanciranju izvajanja te dejavnosti. Zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev (Veleposlaništvo je financiralo le nakup strokovne in druge literature, ki je bila na voljo v AK
UP) je UP nastalo situacijo sprva reševala tako, da so se dejavnosti AK UP izvajale v obliki
študentskega dela, kar pa se je v drugi polovici leta 2011 iz varčevalnih razlogov opustilo.
Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)
Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja prek različnih infrastrukturnih enot, med
katerimi izpostavljamo Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP), ki združuje in koordinira
obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom: Svet zaupnikov UP, ki v vlogi
programskega sveta za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi svetuje in sodeluje z
univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in znanstvene uspešnosti;
Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na
Primorskem, Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator,
namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju idej študentov, raziskovalcev in profesorjev;CSG –
Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS.
V letu 2011 je bilo pod Kratkoročnim ciljem »Nadgradnja delovanja Centra za razvoj in prenos znanj
UP (CRPZ UP)« vzpostavljena komisija univerze za področje zaščite patentov in ustanavljanje spin off
podjetij. Komisija je obravnavale predloge ki so prispeli s strani članic UP FTŠ Turistica, UP IAM in
UP FM. Na UP FM je dr. Borut Likar prejemnik zlate medalje na četrtem mednarodnem sejmu invencij
na Bližnjem vzhodu (4th International Invention Fair in the Middle East), ki ga je organiziral kuvajtski
znanstveni klub pod pokroviteljstvom emirja države Kuvajt. Dr. Likarju je prvo mesto pripadlo za
gugalnik, namenjen uspavanju dojenčka. Za izum je bil že večkrat nagrajen: na 3. mednarodni razstavi
inovacij v Bauchiju v Nigeriji mu je nigerijsko združenje inovatorjev za odličen izum podelilo diplomo;
na 8. mednarodni razstavi inovacij ARCA 2011 v Zagrebu ter na mednarodnem sejmu inovacij IWIS
(International Warsaw Invention Show) v Varšavi pa je obakrat prejel bronasto medaljo.
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Dodatno, izven načrtovanih aktivnosti, se je UP CRPZ v tesnem sodelovanju z CSG uspešno prijavil
na razpis MVZT: JAVNI POZIV za oddajo predlogov za financiranje prenosa tehnologij v javnih
raziskovalnih organizacijah v konzorciju skupaj z Univerzo v Mariboru. V okviru projektnih aktivnosti
sta se dva zaposlena iz CSG udeležila izobraževanja ASTP (Association of European Science &
Technology Transfer Professionals), ki je bilo septembra 2011 prvič v Sloveniji) Research &
Development Collaborations & Fundamentals of Technology Transfer. Dodatno k temu je oseba iz
CSG pridobila eno od dveh slovenskih štipendij na podiplomskem izobraževanju iz prava intelektualne
lastnine v soorganizaciji univerze v Torinu in WIPO (World Intelectual Property Organisation) iz
Ženeve. Na podlagi dosedanjih aktivnosti je bil Aleš Lipnik predlagan za člana UO SI-TT, Združenja
Slovenskih profesionalcev za prenos tehnologij.
Pod kratkoročnim ciljem »Okrepitev sistemske komunikacije z gospodarstvom in drugimi potencialnimi
uporabniki znanja UP« je bila delno posodobljena baza raziskovalnih kompetenc, realizirane pa so bile
vse aktivne udeležbe v zvezi s prenosom znanja v Sloveniji (KEN in SFI). Razpis za RCRP v letu 2011
ni bil zaključen, v letu 2010 so bile sicer že imenovane evalvacijske skupine za oceno pripravljenih
projektov s strani članic UP (ideje za prenos raziskovalnih dosežkov in znanja v lokalno in regionalno
gospodarstvo).
Karierni center (KC UP)
Karierni center Univerze na Primorskem je v letu 2011 dosegel izjemne rezultate na vseh področjih.
Opaziti je veliko rast prihodkov, števila aktivnosti in števila udeležencev, ki se kaže v več kot 1.000%
rasti. Ob tem smo ohranili oziroma še izboljšali kakovost naših aktivnostih, kar se kaže v zelo dobrih
ocenah udeležencev. V letu 2011 smo veliko naredil na področju pozitivne promocije in pojavljanja v
medijih, saj smo bili večkrat prisotni v različnih oddajah na TV KOPER, TV SLOVENIJA, Radio Capris,
Radio Koper, v Primorskih Novicah, na spletnem portalu www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera in
časopisu Delo. Direktor KCUP se je v letu 2011 udeležil različnih izobraževanj, ki so in bodo v
prihodnosti bistveno pripomogla strokovnemu in kakovostnemu delu. Opravil je izobraževanje na
Centru za psihodiagnostična sredstva in pridobil dovoljenje za opravljanje Hollandovega testa
poklicnih interesov, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je opravil izobraževanje za
program Kam in kako in pridobil dovoljenje za izvajanje programa KIK v prostorih KCUP, na Glotta
Novi je opravil 1 letno izobraževanje za Coacha in bo z opravljenim izpitom v letu 2012 lahko pričel z
izvajanje Coachinga, ki je odlično orodje za pomoč pri karierni orientaciji in za izboljšanje rezultatov
tako na ravni posameznika kakor tudi za podjetja. V mesecu novembru smo zaposlili strokovno
sodelavko, ki ima veliko izkušenj na področju karierne orientacije, saj je bila zaposlena na priznanem
Slovenskem podjetju na področju karierne orientacije, kjer je med drugim izvajala delavnice za aktivne
iskalce zaposlitve in svetovala. Karierni center Univerze na Primorskem je v okviru projekta Karierno
17
načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela (OP RCV_VS-11-016) v letu 2011 izvedel 10
delavnic, 1 okroglo mizo, 243 ur svetovanja in obisk podjetja Mojedelo, spletni marketing d.o.o.
(Zaposlitveni sejem Mojedelo ). Okrogla miza Malo delo. Prava rešitev? je bila izvedena 16.03.2011 z
zanimivi gosti, kjer so sodelujoči predstavili situacijo na trgu dela in morebitne spremembe v kolikor bi
prišlo do uvedbe malega dela. Delavnice, ki smo jih izvedli: 20.04.2011 Kako se obnašati na
zaposlitvenem razgovoru?, 11.05.2011 Retorika in javno nastopanje za uspešno kariero, 18.05.2011
Fotobranje za hitro učenje in uspešno kariero, 24.05.2011 Kako uspešno iskati zaposlitev?,
02.06.2011 Obvladovanje časa in doseganje ciljev, 08.06.2011 Kako uspešno načrtovati in upravljati
svojo kariero?, 14.06.2011 Retorika in javno nastopanje za uspešno kariero, 22.06.2011 Retorika in
javno nastopanje za uspešno kariero, 27.07.2011 Fotobranje za hitro učenje in uspešno kariero,
14.12.2011 Tehnike prepričevanja in argumentiranja. Za KCUP je zelo pomembno dobro sodelovanje
z Univerzo na Primorskem, ki je v letu 2011 bilo veliko boljše kakor v preteklih letih, vendar žal še
vedno niso premagane ovire, ki se pojavljajo od samega začetka delovanja KCUP. V kolikor želimo
imeti brezplačno kakovostno podporo pri kariernem načrtovanju in usmerjanju študentov UP, je nujno
potrebno zagotoviti osnovna sredstva za delovanje KCUP s strani ustanoviteljev. Predlagamo, da se
uredi sistematično sofinanciranje delovanja KCUP. Študenti si želijo še več aktivnosti, ki smo jih
izvajali v letu 2011, vendar jim žal le teh ne bomo mogli zagotoviti v kolikor bomo odvisni le od
sredstev iz različnih razpisov. Verjamemo, da bomo z novim vodstvom UP v začetku leta odpravili
našo največjo težavo in bomo v letu 2012 dosegli še boljše rezultate.
Pod kratkoročnim ciljem »Izboljšanje povezanosti s trgom dela« je Karierni center UP delno realiziral
cilj v katerem je Izvedel 1 obisk študentov v podjetje Mojedelo, spletni marketing d.o.o., medtem ko v

17

Karierni center Univerze na Primorskem je bil v okviru javnega naročila UP izbran za izvedbo aktivnosti v okviru projekta
Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela v letu 2011. Vse aktivnosti v okviru projekta so podrobneje
zapisane v poglavju 5.1.1 Visokošolsko izobraževanje v tabeli dolgoročni cilj 6.
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podjetjih PIPISTREL d.o.o. in Bisol d.o.o. zaradi objektivnih okoliščin (požar v podjetju Bisol in razvoj
novega izdelka v Pipistrel ) obiskov še niso mogli izvesti.
Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje - ZRSZ (tako KC UP kot CGS pri
UP ZRS: slednji je izvedel dve delavnici na temo posredovanja dela na enotah v Kopru in Kranju). KC
UP je uspešno izvedel promocijo UP na različnih dogodkih oz. aktivnostih (27) za diplomante in
študente UP. Cilj promocije za dijake ni bil realiziran, saj je KCUP mlada organizacija v fazi razvoja in
je v svojih prvih korakih svoje delovanje usmerila predvsem v študente in diplomante UP.
Štipendijski sklad UP
Štipendijski sklad UP je bil ustanovljen v letu 2008, in že isto študijsko leto (2008/2009) so bile
podeljene prve štipendije. Od leta 2008 do junija 2010 je bil skrbnik Štipendijskega sklada UP Karierni
center UP, od junija 2010 dalje je skrbništvo prevzel rektorat UP.
V tem kratkem obdobju je novi skrbnik poskušal izboljšati delovanje Štipendijskega sklada UP, s
spremembami Pravilnika poenostaviti postopek za vključitev v Štipendijski sklad, študentom ponuditi
vključevanje v projekt »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela« in I-šolo ter
povečati število vlagateljev.
Ker je bil odziv na vključitev v projekt in i-šolo samo delno realiziran, smo zaradi boljše odzivnosti
študentov v pogodbe o štipendiranju za leto 2011/2012 vključili člen, s katerim študenta »zavežemo«,
da bi se vključil v projekte, ki bi jih imela UP in i-šola, ki ji izvaja Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske (UIP). Po oceni skrbnika Štipendijskega sklada bi se na podlagi dodatka v
pogodbo o štipendiranju, odzivnost študentov štipendistov v novem študijskem letu morala povečati.
V študijskem letu 2010/2011 je skrbniku Štipendijskega sklada UP uspelo pridobiti nove vlagatelje (tri
obalne občine), konec leta 2011 tudi zavarovalnico Adriatic Slovenico d.d., število ostalih vlagateljev je
ostalo približno na isti ravni. Poudariti je potrebno, da je pridobivanje novih vlagateljev v časih splošne
gospodarske krize zelo naporno in od strokovnih služb zahteva veliko truda, dogovarjanja in
usklajevanja.
Verjetno bi skrbniku uspelo pridobiti še več vlagateljev, vendar je problem, ker nekateri študentje
pridobijo druge štipendije (Zoisova, državna) in potem odstopijo iz seznama potencialnih štipendistov
Štipendijskega sklada UP. Pri vključitvi občin iz obalno kraške in notranjske regije pa je problem, ker je
premalo študentov iz njihovih občin in ostalih ne želijo štipendirati.
Podiplomska šola UP (POŠ UP)
Ustanovitev Podiplomske šole UP izhaja iz dolgoročne vizije kakovostnega razvoja področja skupnih
programov, ki spodbujajo strateško partnersko povezovanje z drugimi regijami, večjo mednarodno
vpetost in s tem prepoznavnost univerze.
Letni program dela POŠ UP 2011 smo realizirali zadovoljivo upoštevajoč objektivne okoliščine, ki so
bistveno vplivale na izvedbo deleža zastavljenih aktivnosti.
Obseg zastavljenih aktivnosti v letnem programu 2011 je temeljil na realni oceni izhodišč ob koncu
koledarskega l. 2010, ki so bila načelno dogovorjena s sodelujočimi partnerji. Navkljub
nezadovoljivemu rezultatu smo uspešno zaključili pripravo enega skupnega študijskega programa na
2. stopnji in ustrezno izpeljali postopke notranje akreditacije. Program je trenutno v postopku
akreditacije na NAKVIS. Zasnovana sta bila dva skupna programa na 3. stopnji, oblikovan je bil
predlog preoblikovanja delovanja POŠ UP, pripravljeni so bili vzorci listin in drugih dokumentov kot
podlaga za načrtovanje novih skupnih programov, aktivno se je vključevalo pri oblikovanju Meril za
visokošolsko transnacionalno izobraževanje, itd. Za nadaljnje delovanje POŠ UP in urejanje njenega
statusa je potrebno doseči konsenz tako senata UP kot vodstva univerze
Poleg zapletenih postopkov povezanih z pripravo in akreditacijo zlasti skupnih študijskih programov,
deloma neurejene nacionalne zakonodaje na tem področju kot tudi bistvene razlike (v nekaterih
primerih nepremostljive), ki nastopajo med nacionalnimi zakonodajami, je k slabšemu rezultatu dela
pripomogla tudi trenutna razpoložljivost za to namenjenega kadra. Težave pri doseganju zastavljenih
ciljev so pogojevala tudi dolgotrajna usklajevanja interesov med sodelujočimi partnerji (v nekaterih
primerih skupnega dogovora ni bilo možno doseči, kar je bistveno odložilo nadaljevanje zastavljenega
načrta dela), pridobivanje nujnih informacij in podatkov za pripravo vloge programa, nespoštovanje
dogovorjenih delovnih rokov, neučinkovita korespondeca na strani sodelujočih partnerjev, itd. Večina
delno realiziranih in nerealiziranih ciljev se je prenesla v koledarsko l. 2012.
Založniška dejavnost univerze in članic
-

Založba UP
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Založba Univerze na Primorskem je v letu 2011 izdala tri znanstvene monografije s področja
humanistike in družboslovja ter en zbornik znanstvene konference s področja naravoslovja. Vse
publikacije so izšle v elektronski obliki in so prosto dostopne na spletni strani
www.hippocampus.si.
Delovanje Založbe UP je bilo namenjeno predvsem podpori izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, promociji raziskovalnih dosežkov in diseminaciji znanja v
slovenskem in mednarodnem prostoru. Založba je delovala v skladu s svojima temeljnima
usmeritvama, ki sta akademska in založniška odličnost. Prvo zagotavlja uredniški odbor,
sestavljen iz članov z ustreznimi znanstvenoraziskovalnimi kompetencami, ki je sestavljen tako,
da je zagotovljena enakopravna zastopanost znanstvenih področij. Založniško odličnost dosega z
ustrezno tehnično in oblikovno urejenostjo publikacij.
-

UP FM
UP FM ima lastno znanstveno založbo, ki izdaja znanstvene in strokovne monografije, zbornike
domačih in mednarodnih konferenc, učbenike ter znanstvene in strokovne serijske publikacije.
Založba je leta 2011 izdala 9 znanstvenih monografij, od katerih jih je 8 izšlo s finančno podporo
JAK. Večina znanstvenih monografij je izšla v tiskani in elektronski izdaji; elektronske izdaje so v
celoti prosto dostopne na spletnih straneh založbe ter prek Digitalne knjižnice Slovenije in
spletnega portala EconLit.
V letu 2011 sta izšli tudi dve novi študijski gradivi, en znanstven in dva strokovna zbornika,
založba pa je pripravila tudi ves promocijski material za potrebe fakultete.
Založba izdaja tudi več serijskih publikacij, najodmevnejša je mednarodna znanstvena revija
Managing Global Transitions, ki izhaja v angleškem jeziku. V letu 2011 je redno in v skladu z
načrtom izdaje izšel celoten 8. letnik (4 številke). Revija izhaja s finančno podporo JAK in je
uvrščena v triletni program financiranja. Vključena je v International Bibliography of Social
Sciencies in v EconLit, EconPapers, DOAJ, EBSCO, ProQuest in Cabell's Directory of Publishing
Oportunities. Vsi članki so pred objavo recenzirani (vsakega ocenita vsaj dva recenzenta,
recenzije pa so narejene po načelu »double blind«), revija ima mednarodni uredniški odbor, iz
tujine pa je tudi večina avtorjev.
Založba izdaja tudi znanstveno revijo Management, ki izhaja v slovenščini in angleščini ter s
povzetki v obeh jezikih. Revija ima mednarodni uredniški odbor, vsi članki so pred objavo
recenzirani (vsakega pregledata vsaj dva recenzenta, recenzije pa so narejene po načelu »double
blind«). V letu 2011 so redno in v skladu z načrtom izdaje izšle vse štiri številke petega letnika.
Revija je vključena v EconPapers, DOAJ, EBSCO, IBZ in Cabell's Directory of Publishing
Oportunities. Revija je v letu 2011 izhajala s finančno podporo JAK.
Vsi članki iz obeh revij so prosto dostopni na spletnih straneh založbe ter na EconPapers, DOAJ
in drugih spletnih portalih.

-

UP FAMNIT
UP FAMNIT bo tudi v prihodnje nadaljevala s soizdajateljstvom revije »Ars Mathematica
Contemporanea«, nadaljevala bo tudi s samostojnim izdajanjem revije »BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v zdravstvu«.
Prav tako fakulteta načrtuje nadaljevati z aktivnostmi v aprilu 2010 ustanovljenega Akademskega
športnega društva FAMNIT (AŠD FAMNIT), ki ga je bilo ustanovljeno z namenom organiziranja in
izvajanja športnih aktivnosti tako za člane društva kot tudi širšo javnost, za dopolnjevanje
študijskih in obštudijskih dejavnosti študentov in zaposlenih na UP FAMNIT.
UP FAMNIT bo nekatere nerealizirane naloge iz letnega plana dela za leto 2011 izvedla v letu
2012.

-

UP PEF
UP PEF si je v letu 2011 zadala kratkoročni cilj vzpostavitve znanstvene založbe z izvedbenima
nalogama opredelitve založniške politike UP PEF in organizacijske sheme založniške dejavnosti v
okviru znanstvene založbe UP PEF ter organizacijske naloge za vzpostavitev znanstvene založbe
UP PEF. Cilj je delno realizirala. Lastna znanstvena založba UP PEF sicer še ni bila
vzpostavljena, imenovana pa je bila Komisija za založništvo in tisk in povečana je bila založniška
dejavnost fakultete. Naloge na tem področju je UP PEF izvajala v lastni režiji in v sodelovanju z
eno izmed dveh univerzitetnih založb Univerze na Primorskem - Univerzitetno založbo Annales. Z
UP ZRS, pri katerem deluje infrastrukturna enota Univerzitetna založba Annales. Za zagotavljanje
storitev te založbe je bil sklenjen dogovor o zagotavljanju storitev za potrebe izdajanja tiskanih
medijev – znanstvenih monografskih zbirk in znanstvenih periodičnih publikacij. Tako je bila
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izoblikovana posebna edicija Annales Ludus, v okviru katere je UP PEF v letu 2011 izdala več
monografij. V letu 2012 UP PEF načrtuje, da bo pri Univerzitetni založbi Annales, poleg izdaje
znanstvenih in strokovnih monografij, pričela izdajati tudi znanstveno revijo z naslovom Ludus. Za
izdajo te so bile že izvedene začetne aktivnosti.
-

UP FTŠ Turistica
UP FTŠ Turistica je imela v prejšnjih letih svojo lastno založbo, ki je izdajala znanstvene in
strokovne publikacije s področja turizma. To službo smo zaradi bolj učinkovitega izvajanja
založniške politike in varčevalnih ukrepov s 1.1.2011 ukinili ter delovanje založniške dejavnosti
Turistice prenesli na Založbo Annales, v domeni fakultete pa je ostalo izdajanje promocijskih
tiskovin, kot so vodniki po študijskih programih, informativni letaki in podobno. Tako smo v letu
2011 v okviru fakultete izdali 1 znanstveno monografijo v angleškem jeziku z naslovom Tourism
Management: Perspectives and Opportunities v nakladi 200 izvodov, ostale publikacije
(monografije in učbeniki) so izšle v Založbi Annales.

-

UP FVZ
Založniška dejavnost je pričela z aktivnejšim delovanjem v letu 2011. Rezultat dela bo izdaja prve
znanstvene monografije UP FVZ s področja staranja in starostnikov marca 2012. Načrtovana
svetovalna dejavnost ni bila realizirana, zaradi pomanjkanja kadrovskih virov. V prihajajočih
obdobji bo ponovno preučena smotrnost uvedbe le-te.

Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost
Člani Katedre za večjezičnost in medkulturnost ter drugi učitelji jezikoslovci želijo s Prerezom
jezikovne politike na Univerzi na Primorskem pregledati obstoječo podobo (več)jezičnosti na univerzi
in njenih članicah, opredeliti skrb za slovenski jezik in dvojezičnost ter jezikovno raznolikost na UP,
analizirati elemente sporočil z vidika jezikovne korektnosti in spoštovanja drugih jezikov in kultur,
pregledati izvajanje pouka tujih jezikov, ponudbo slovenščine za tuje študente, usposabljanje in
strokovno rast učiteljev tujih jezikov, prevajanje v tuje jezike ter razvoj prevajalstva in tolmačenja na
UP. Ukrepi, ki jih je katedra v študiji o jezikovni politiki predstavila senatu, bi pripomogli k vzpostavitvi
uspešne jezikovne politike na univerzi ter njenem izvajanju in spremljanju. Zagotavljanje kakovosti
jezikovne politike na UP bo naloga tako Katedre na univerzi, oddelkov na članicah, služb za stike z
javnostmi in drugih teles univerze, ki bodo s to strategijo zagotovili dodano vrednost študijskim
programom UP v kakovosti visokošolskega izobraževanja mladih generacij. S tem dejanjem bo UP
postala prva slovenska univerza, ki vzpostavlja načrtovano strategijo na področju razvoja in rabe
slovenščine in tujih jezikov.
Center za jezike UP (CJ UP)
Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP) se je zaradi prenehanja delovanja v
sodelovanju s ŠOUP in preselitvijo znašel v drugi polovici 2011 v težki situaciji. Zaradi spora o uporabi
imena med ŠOUP in UP se je s center preimenoval v Center za jezike UP. V letu 2011 je bilo
načrtovano preoblikovanje CJMK v CJUP kot organizacijsko enoto UP FHŠ, ki deluje v korist vseh
članic UP. S centrom sodelujejo poleg UP FHŠ, UP PEF, UP FAMNIT in UP Turistica.
CJUP dosega zastavljene cilje, to je razvijati večjezičnost študentov UP, vendar je njegov obstoj
odvisen od urejenih pogojev dela. Po večletni negotovosti o njegovem statusu je čas, da se poveže s
Centrom za slovenski jezik v skupno izobraževalno ponudbo tako za študente kot za zunanje
uporabnike jezikov in s tem univerza povečuje ponudbo vseživljenjskega učenja jezikov. Za razvoj in
kontinuirano delovanje CJUP je nujno potrebno zagotoviti vsaj delno zaposlenost lektorjev in
vodilnega kadra, ki bi lahko kontinuirano delali tudi na razvoju, vključno z razvojem didaktičnih metod
in nujno potrebnega študijskega gradiva, ki bi baziralo na novejših metodah dela (npr. ruščina za
slovenske slušatelje, španščina za slovenske slušatelje) v obliki spletnih in klasičnih učbenikov in
gradiv. Zavedati se je treba, da kvalitetno pedagoško delo ni možno brez kontinuiranega
izobraževanja, udeležbe na konferencah in sprotnega izpopolnjevanja didaktičnih metod, kar bi bilo
potrebno zagotoviti za lektorate CJUP, ki doživljajo stalen interes s strani študentov različnih fakultet
Univerze na Primorskem.
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5.12 INVESTICIJE IN INVETSICIJSKO VZDRŽEVANJE (NAČRT RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM)
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011*

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Revizija srednjeročnega
načrta investicij v letih 20092013

Veljavni srednjeročni načrt
investicij v letih 2009-2013:
neusklajen z dejanskim
stanjem

Revidiran srednjeročni načrt
investicij v letih 2009-2013

Nerealizirano zaradi
nesprejetega novega
zakona o poroštvih ter s tem
posledično nepoznani viri
financiranja

Novogradnja Objekta A
(CMK in del programa
FAMNIT) v Univerzitetnem
kampusu Livade v Izoli pridobiti uporabno dovoljenje
in opremiti objekt

Bruto 4.240,79 m²
novozgrajenih in
opremljenih prostorov za
izvajanje pedagoškega
procesa v letu 2009: 0

4.240,79 m² opremljenih
prostorov za izvajanje
pedagoškega procesa

Nerealizirano zaradi stečaja
glavnega izvajalca GOI del

Novogradnja objekta B v
Univerzitetnem kampusu
Livade v Izoli - pridobiti
gradbeno dovoljenje in
uvesti izvajalca v delo

Bruto 4.930,28 m²
novozgrajenih in opremljenih
prostorov za izvajanje
pedagoškega procesa v
2010: 0

0

Delno realiziran pridobljena soglasja brez
soglasja za priključitev na
EE

Novogradnja študentskih
domov v Univerzitetnem
kampusu Livade - pridobiti
gradbeno dovoljenje in
uvesti izvajalca v delo za
izgradnjo 1. stolpiča

300 ležišč na 7.806,88 m²
bruto novo zgrajenih in
opremljenih površinah v letu
2010: 0

0

Delno realizirano, podana
vloga za pridobitev gr.
dovoljenja

Novogradnja objektov v
Univerzitetnem kampusu
Sonce v Kopru - pridobiti
gradbeno dovoljenje in
uvesti izvajalca v delo
dovoljenje za – I. fazo (FM,
PeF, FGO, spremljajoče
objekte, garaže)

Bruto 29.950 m²
novozgrajenih in opremljenih
prostorov za izvajanje
pedagoškega procesa,

0

Delno realizirano zaradi
izdelave nove idejne
zasnove, ki je kot
samostojni objekt umestila
garažno hišo ter
nesprejetega novega
zakona o poroštvih - s tem v
investicijski dokumentaciji ni
bilo možno opredeliti virov
financiranja

Novogradnja študentskih
domov v Univerzitetnem
kampusu Sonce v Kopru pridobiti gradbeno dovoljenje
in izvesti razpis za izvajalca
GOI del

303 ležišča na 6.400 m²
novozgrajenih in opremljenih
površinah v 2010: 0

0

Delno realizirano –
sklenjena pogodba ni
obsegala izdelave projektne
dokumentacije za
novogradnjo študentskih
domov, prav tako so se z
novo idejno zasnovo
povečale kapacitete ležišč
nad objektom spremljajočih
dejavnosti

Novogradnja Univerzitetne
knjižnice v kampusu Sonce
v Kopru - pridobiti gradbeno
dovoljenje in izvesti razpis
za izvajalca GOI del

Bruto 12.000 m²
novozgrajenih in opremljenih
knjižničnih površin v 2010:0

0

Nerealizirano zaradi
negotovega zagotavljanja
virov financiranja,
pripravljena le programska
naloga

Nadomestna gradnja
Objekta Drevored 1. maja v
Izoli - pridobiti gradbeno
dovoljenje

Bruto 1.069 m² zgrajenih in
opremljenih prostorov za
izvajanje pedagoškega
procesa v letu 2009: 0

0

Nerealizirano zaradi
pritožbenega postopka na
izdano soglasje ZVKD

Rekonstrukcija Palače
Baseggio v Kopru –
uporabno dovoljenje

842 m² neto rekonstruiranih
površin v 2009: 0

842

Nerealizirano zaradi
potrebne spremembe
gradbenega dovoljenja vsed
spremembe soglasja ZVKD

Rekonstrukcija objekta
»Servitski samostan« v
Kopru – idejni projekt in

4.457 m² neto uporabnih
površin v letu 2010: 0

0

Delno nerealizirano pridobljen je bil projektni
pogoj s strani ZVKD OE

19.200 m2 garažnih in
tehničnih površin v 2010: 0
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011*

projektni pogoji
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Piran, izvedene so bile
predhodne arheološke
raziskave

Izvedba investicijskih
vzdrževalnih del
nepremičnin v uporabi UP

25 evidentiranih potreb za
izvedbo investicijskega
vzdrževanja v 2010: 0

25

Realizirani vsi ukrepi, ki so
bili financirani s strani MVZT

Ureditev zemljiško knjižna
razmerja med UP, lokalnimi
skupnostmi in RS

11 evidentiranih nerešenih
primerov v 2009: 2

6

Delno realizirano (glej
Ureditev stanja nepremičnin
UP)

Opomba: Trajanje investicijskih aktivnosti poteka več let, zato sta bila v LPD 2011 tako izhodiščna kot ciljna vrednost tudi na ta
način ocenjeni, brez upoštevanja posameznih podciljev. Pri pripravi realizacije z obrazložitvijo razlik je zato kot ciljna vrednost v
2011 upoštevan kratkoročni cilj za leto 2011.
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5.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Srednjeročni investicijski program po objektih in virih sredstev od leta 2009 do leta 2013 je bil sprejet na 12. redni seji UO UP, dne 5. 2. 2009, sprememba pa
na 17. redni seji dne 26. 8. 2009; na tem programu je tudi temeljil LPD 2011.
Tabela 30: Gradnja in obnova
Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v EUR)
NAČRT ZA LETO 2010

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Obdobje
investicije

Projektna in
investicijska
dokumentacija,
gradbeno dovoljenje,
razpis za izbor
izvajalca GOI, JZP

8.693.383

Priprava proj.
dokumentacije in
pridobitev GD za ŠD
145

NRP 321108-0010:
Univerzitetni
kampus
Livade

NRP 321102-2415:
Objekt

Objekt

NRP 321108-0012
ŠD Koper
Kampus
Sonce

NRP 321108-0010:
ŠD
Univerzitetni
kampus
Livade

Investicija (kaj se bo
delalo)

Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v
EUR) REALIZACIJA ZA LETO 2010

Obrazložitev razlik
med načrtom in
realizacijo

MVZT

MVZT –
koncesije

RS –
poroštva

Drugo*

MVZT

MVZT –
koncesij
e

2010-2013

350.000

0

185.000

0

131.820

0

14.460.465

2010-2012

367.000

0

1.220.800

0

363.412

Dokončanje GOI del,
uporabno dovoljenje,
nabava pohištvene in
tehnološke opreme
za objekt A, Projektna
in investicijska
dokumentacija,
gradbeno dovoljenje
za objekt B, izvedba
GOI del

51.923.763

2009-2016

2.690.763

0

2.763.171

503.777

1.004.19
2

0

0

224.150

Nerealizirano zaradi
odpovedi pogodbe
glavnemu izvajalcu GOI
del

Izdelava projektne
dokumentacije,
pridobitev

1.249.783

2010-2012

0

0

50.000

0

0

0

0

0

Nerealizirano zaradi
pritožbenega postopka
na izdano soglasje

RS –
poroštva

Drugo*

0

0

Delno realizirano zardi
izdelave nove idejne
zasnove, ki je kot
samostojni objekt
umestila garažno hišo
ter nesprejetega
novega zakona o
poroštvih s tem v
investicijski
dokumentaciji ni bilo
možno opredeliti virov i
financiranja

0

0

Delno realizirano,
podana vloga za
pridobitev gr. dovoljenja
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Objekt

Drevored 1.
maja 9, Izola
–
nadomestna
gradnja

Investicija (kaj se bo
delalo)

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v EUR)
NAČRT ZA LETO 2010
Obdobje
investicije
MVZT

MVZT –
koncesije

RS –
poroštva

Drugo*
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Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v
EUR) REALIZACIJA ZA LETO 2010
MVZT

MVZT –
koncesij
e

RS –
poroštva

Drugo*

gradbenega
dovoljenja

Obrazložitev razlik
med načrtom in
realizacijo
ZVKD

Palača
Izvedba GOI del,
Baseggio v
uporabno dovoljenje
Kopru Borilnica,
Center
beneške
kulture CBK –
rekonstrukcija
*

1.663.160

2009-2013

0

0

0

329.126

0

0

0

19.356

Nerealizirano zaradi
potrebne spremembe
gradbenega dovoljenja
v sed spremembe
soglasja ZVKD

NRP 321108-0012
Univerzitetni
kampus
Sonce

60.484.505

2009-2013

2.552.231

0

1.430.242

0

819.685

0

0

0

Delno realizirano zardi
izdelave nove idejne
zasnove, ki je kot
samostojni objekt
umestila garažno hišo
ter nesprejetega
novega zakona o
poroštvih s tem ni v
investicijski
dokumentaciji ni bilo
možno opredeliti virov i
financiranja

5.959.994

0

5.649.213

832.903

2.319.10
9

0

0

243.506

Izdelava projektne in
investicijske
dokumentacije,
gradbeno dovoljenje,
razpis za izvajalca
GOI del, uvedba v
delo in izvedba
zemeljskih del in
temeljenja za PeF,
FM in FGO

138.475.059
Investicijska in projektna dokumentacija
Priprava
dokumentacij
e

Priprava in
preverjanje
dokumentacije za
investicije izven
programa investicij
(Servitski samostan)

Cankarjeva 5, Investicijska
Koper, 3.
dokumentacija,

20.000

2011

20.000

0

0

0

0

0

0

0

Delno nerealizirano pridobljen je bil
projektni pogoj s strani
ZVKD OE Piran,
izvedene so bile
predhodne arheološke
raziskave

1.200.000

2010-2011

30.000

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano.
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Objekt

Investicija (kaj se bo
delalo)

Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v EUR)
NAČRT ZA LETO 2010

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Obdobje
investicije

30.000

2010-2011
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Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v
EUR) REALIZACIJA ZA LETO 2010

MVZT

MVZT –
koncesije

RS –
poroštva

Drugo*

MVZT

MVZT –
koncesij
e

0

0

0

30.000

0

0

0

0

50.000

0

0

30.000

0

0

0

0

RS –
poroštva

Drugo*

Obrazložitev razlik
med načrtom in
realizacijo

stavba projektna
rekonstrukcija dokumentacija
Investicijska
dokumentacij
a FVZ

Investicijska
dokumentacija FVZ

1.250.000

Izdelana je bila
projektna
dokumentacija, izvest.
ni bila potrebna

Opomba:
*Drugo:
ARRS, TIA, JAPTI, JAK,
druga ministrstva,
občinski proračunski viri,
prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU,
cenik storitev univerze,
OP, CMEPIUS in drugi projekti iz pror. EU,
drugi viri,
trg.
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NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi:
V letu 2011 se je izdelala projektna dokumentacija faz – idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI). Na Upravno enoto Izola je bila novembra
podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za študentske domove v Univerzitetnem kampusu
Livade v Izoli. Študentske domove sestavljajo 3. stolpiči s skupno kapaciteto 292 ležišč. Načrtovana
izdelava predinvesticijske zasnove, investicijskega programa in ocene možnosti JZP se ni izdelala,
zaradi nedorečenih virov financiranja v sled nesprejetega poroštvenega zakona in rebalansa
proračuna za 2012.
NRP 3211-08-00012: Univerzitetni kampus Sonce – študentski domovi:
V letu 2011 so se sredstva namenila za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo študentskih
domov v okviru izgradnje Univerzitetnega kampusa Sonce. Po izvedbi pogajanj za sklenitev pogodbe
se je izdelala projektna dokumentacija in sicer: idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) za načrtovanih 326 ležišč v 3 objektih.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade:
V prvi polovici leta 2011 je bil načrtovan zaključek gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del na objektu
A za potrebe Centra mediteranskih kultur, vendar je izvajalec del družba GPG, d.d., zaradi
insolventnosti in nato stečaja, prenehal z deli. Ker se dela niso nadaljevala, je UP na podlagi treh
pisnih opominov, prekinila pogodbo in unovčila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del.
Prav tako, se je pričel pripravljati pregled izvedenih del – t.i. inventurno stanje, ki je pokazal stopnjo in
stanje že izvedenih del. UP je posredni proračunski uporabnik, zato ni bilo možno z deli nadaljevati s
podizvajalci, ampak je bilo potrebno izvesti nove postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN), tako da so se dela pričela operativno izvajati šele v drugi polovici leta 2011.
2
2
Objekt B ima 4.540,49 m neto uporabne površine v pritličju in nadstropjih, 4.997,31 m kletnih površin
2
in 10.522,87 m zunanjih in prometnih površin. Za objekt B je bila izdelana projektna dokumentacija
(IDP, PGD, PZI) in pridobila so se skoraj vsa potrebna soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja.
Objekt je v celoti predviden za uporabnika - Fakulteto za ergonomske in kineziološke študije (UP
FENIKS).
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Piran ni izdal pozitivnega soglasja za nadomestno gradnjo
objekta Drevored 1. maja 9 v Izoli, zato so se investicijske aktivnosti začasno ustavile.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
Izvedba GOI del pri Rekonstrukciji palače Baseggio na Kreljevi 6 v Kopru, se ni nadaljevala po
zastavljenem terminskem planu, saj je bilo potrebno, zaradi spremembe kulturno-varstvenega
soglasja s strani ZVKD OE Piran, pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja in z izvajalcem GOI del
pričeti postopek s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 6. odstavkom 29. člena ZJN. O
navedenem je bilo Ministrstvu za finance RS posredovano tudi obvestilo o izvedbi tovrstnih pogajanj.
NRP 3211-08-0012 Univerzitetni kampus Sonce
Po uspešno izvedenem javnem anonimnem arhitekturnem natečaju za pridobitev najustreznejše
idejne arhitekturne rešitve za umestitev univerzitetnega kampusa je bila sklenjena pogodba s
projektanti Bevk Perović arhitekti, d.o.o., ki pa je projektno obdelovala le objekte Pedagoške fakultete,
Fakultete za management, Fakultete za grajeno okolje, objekta »avle magne«, objekt spremljajočih
dejavnosti, Univerzitetno in mestno knjižnico brez objekta študentskih domov. Zaradi navedenega je
UP izvedla postopek za sklenitev pogodbe tudi za projektiranje študentskih domov. Izdelala se je nova
varianta, ki je samostojno umestila nadzemni objekt garažne hiše s katero je UP zadostila zahtevi
Mestne Občine Koper po zahtevanem številu parkirnih mest v vsaki gradbeni fazi. V letu 2011 so bili
izvedeni vsi postopki za pridobitev soglasij in pripravljene vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja,
ki ni bila vložena zaradi neopravljene revizije projektne dokumentacije po ZGO. Za potrebe sprejetja
investicijskega programa na UO UP se je izdelala investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki
obravnava gradnjo študentskih domov (tri stolpiče s 326 ležišči), prostore za tri fakultete, objekt »avle
magne«, garažno hišo, objekt spremljajočih dejavnosti s skupno telovadnico ter univerzitetno (in
mestno) knjižnico v II. fazi. Prav tako je bila izdelana ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva z
možnostjo zasebnih vlaganj, ki pa jo je bilo potrebno spremeniti glede na zahteve Upravnega odbora
in MVZT.
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Servitski samostan – prenova:
UP je na podlagi Pogodbe o nedolpačnem prenosu lastninske pravice, sklenjene z RS, upravljalca
MVZT, dobila lastninsko pravico na objektu Servitski samostan na Santorijevi ulici 9 v Kopru. Na
podlagi navedene pogodbe mora UP v roku desetih let pridobiti uporabno dovoljenje za uporabo
predmetne nepremičnine za potrebe izvajanja izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških
programov.
Cankarjeva 5, Koper, 3. stavba – rekonstrukcija:
Objekt ostaja v lasti RS in v upravljanju MŠŠ. Ker ni prišlo do dogovora z MVZT o prenosu lastništva,
se v letu 2011 na objektu niso izvajale investicijske aktivnosti.
Univerza na Primorskem je načrtovala, da bo za pripravo investicijske dokumentacije in drugih študij
ter projektov potrebovala dodatna sredstva v višini cca. 50.000,00 EUR, ki jih ni pridobila, saj MVZT ni
posredoval poziva za kandidiranje na teh sredstvih.
V finančnem načrtu so bili predvideni tudi prihodki za investicijske projekte s strani MVZT v višini
6.009.994,00 EUR. Sredstva iz integralnega proračuna RS so bila v letu 2011 zmanjšana na
3.074.251,80 EUR.
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5.12.2 Nakup opreme
Navedena oprema je oprema, ki jo članice UP in rektorat potrebujejo za svoje delovanje in je njena
nabava opredeljena po virih in po prioritetah. Oprema se v letu 2011 nabavi v skladu s pridobljenimi
sredstvi (proračun MVZT, projekti ARRS oz. EU, lastna sredstva) in aktivnostmi, zapisanimi v LPD11.
V skladu z informacijami MVZT je predvidena višina sredstev za pedagoško opremo,
namenjena Univerzi na Primorskem, cca 80.606,43, EUR.
18

V tabeli Nakup opreme za leto 2011 so navedene potrebe članic UP, iz katerih je razvidno kritično
stanje na področju opremljenosti UP. Skladno s tem, da se je predvidelo sredstva glede na potrebe in,
da je le-teh izredno malo, se je nabavljalo skupno pedagoško opremo za potrebe vseh članic UP na
nivoju rektorata, pri MVZT pa se je poskušalo pridobiti dodatna finančna sredstva. V ta namen so bile
na ravni UP opredeljene prioritete, ki so bile usklajene med članicami in potrjene na UO UP.
Komentar:
UP REKTORAT
Iz sredstev MVZT za pedagoško dejavnost (upoštevaje razpoložljiva finančna sredstva) smo na UP:
- realizirali nujna dela, ki so omogočila ureditev nove prostore v obsegu, ki omogoča funkcionalno
uporabo prostorov
- nabavili opremo ter storitve za nadgradnjo računalniškega omrežja
- licencirali (kupili) računalniško programsko opremo za potrebe pedagoškega procesa
UP FM
Na UP FM je bila predvidena zamenjava centralnega tiskalnika. Zaradi ocene, da tiskalnika še ni
potrebno nujno zamenjati, je bila investicija preložena za dve leti. Zamenjan je bil fotokopirni stroj
zaradi obrabe. Nabavljeni so bili prenosni računalniki za pedagoške sodelavce in zamenjani nekateri
računalniki v pisarnah strokovnih služb zaradi obrabe.
UP FAMNIT
UP FAMNIT je v letu 2011 nabavila le najnujnejšo opremo za izvajanje pedagoškega procesa in za
zaposlene. Ker je fakulteta v rasti (širitev pedagoške in raziskovalne dejavnosti), se to odraža tudi v
nakupu opreme oz. dodatnih stroških, ki niso bili načrtovani v LPD in FN 2011. V vseh primerih gre za
opremo za izvajanje pedagoške dejavnosti oziroma za opremo zaposlenih (zlasti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev). Za nabavo opreme je fakulteta v letu 2011 prejela 10.000,00 EUR s strani
rektorata UP.
UP PEF
Oprema – šolska učila, oprema učilnic
UP PEF je v letu 2011 nadaljevala s posodobitvijo opreme predavalnic. Tako je bila v letu 2011 na
novo opremljena z novimi mizami in stoli še ena predavalnica. Poleg tega pa so bili nabavljeni
dodatni stoli za študente, dodatne omare za didaktične pripomočke, šolska učila na področju
naravoslovja (stereomikroskopi), tehnike, glasbe, športa in plesa, saj so potrebe pedagoškega
procesa na študijskih programih UP PEF zelo raznolike in zahtevne. Poleg tega so bili nabavljeni
zatemnitveni roloji za predavalnice.
Oprema - drugo pohištvo
V letu 2011 je bilo na UP PEF nabavljeno dodatno pisarniško pohištvo, s katerim je bilo
zamenjano dotrajano pohištvo v kabinetih in drugih pisarnah UP PEF. Gre za pisarniške mize,
pisarniške stole, omare, nastavke za omare, vozičke za računalnike,…
Računalniška oprema
V okviru nabave računalniške opreme so se izvedle največje nabave saj so bile tudi potrebe
največje. Največ je bilo nabavljenih računalnikov, tako namiznih kot prenosnih, z ustrezno opremo.
Poleg tega je bila s šestnajstimi računalniki na novo opremljena edina računalniška predavalnica v
stavbi UP PEF, v kateri je bila oprema zastarela in s tem neprimerna za izvajanje študijskega
procesa.
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Preglednica nakupa opreme za leto 2011 je vsebovana v prilogah v podpoglavju 9.7 Premoženje in nepremičnine poglavja 9
Univerza v številkah.
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Ob tem so bili nabavljeni tudi dodatni strežniki, prenosni projektorji, digitalne kamere, digitalni
fotoaparati, večfunkcijske naprave, mrežni laserski tiskalniki, LCD televizor, itd.
Drugo
V tem delu je UP PEF planirala nabavo več računalniških programov, ki pa niso bili vsi nabavljeni.
Najvišja postavka je bila v tem delu planirana za nakup dostavnega avtomobila. Ta je bil planiran
po zaposlitvi tehničnega delavca – vzdrževalca, ko je bilo ugotovljeno, da se skoraj vsakodnevno
pojavljajo potrebe po prevozu materiala iz trgovin na UP PEF, prevzem in dostava na druge
članice, predvsem pa na Rektoratu UP, prevozi scen in instrumentov, s katerimi študentje
nastopajo, itd. Vozilo pa naj bi uporabljali tudi visokošolski učitelji in sodelavci, predvsem za
prevoz didaktičnih pripomočkov na dislocirane enote, pa tudi druge članice UP, ki nimajo na
razpolago službenih vozil. Ker je sredi leta tehnični sodelavec podal odpoved pogodbe o
zaposlitvi, na fakulteti ni bilo več osebe, ki bi za to prevozno sredstvo primarno skrbela ter ga
vsakodnevno uporabljala. Tako je bil odločeno, da se bo prevoze in dostavo blaga organiziralo
drugače, odvisno vrste potrebnega prevoza oziroma dostave, predvsem v sodelovanju z
ustreznimi pogodbenimi ponudniki tovrstnih storitev.

UP FTŠ Turistica
Nerealizirane nabave opreme smo prenesli v naslednje obračunsko obdobje.
UP FVZ
Načrt za nakup opreme v letu 2011 je bil le v manjši meri realiziran. V letu 2011 je bila proti koncu leta
pričakovana menjava vodstva. Dotedanja dekanja se je odločila za odobritev najnujnejših nabav tudi
zaradi obetov o negotovi finančni situaciji državnega proračuna v prihodnjih obdobjih.
UP IAM
Večina načrtovanega nakupa opreme bo realizirana v letu 2012, saj je prišlo do pridobitve projekta, ki
omogoča nakup šele v drugi polovici leta 2011 in še ni bilo izvedeno javno naročilo
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5.12.3 Investicijsko vzdrževanje
Na področju investicijskega vzdrževanja sta bili v letu 2011 med Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo in Univerzo na Primorskem sklenjeni dve pogodbi:
- št. 3211-11-000214 o zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževanje Univerze na Primorskem
javnih visokošolskih zavodov v letu 2011 v višini 104.559 EUR;
- št. 3211-11-000115 o zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje Študentskih
domov Univerze na Primorskem v letu 2011 v višini 144.000 EUR.
V LPD 2011 je bilo načrtovano sofinanciranje investicijskega vzdrževanja javnih visokošolskih
zavodov (NRP št. 6675-01-2401, p.p. 5734, konto 4323) s strani MVZT v višini 96.529 EUR. S
pogodbo z dne 04.05.2011 z MVZT pa zagotovljenih 104.559 EUR sredstev.
Sofinancerska sredstva so bila razdeljena med posamezne članice glede na postavljene kriterije (na
prvem mestu je bila varnost, na drugem sanacija instalacij in preureditev sanitarij, nato prezračevanje
in nato preureditev prostorov za nova delovna mesta zaradi prostorske stiske). V nadaljevanju so se
sredstva porabila v skladu s prioritetami članic.
UP je bilo dodeljenih 104.559 EUR za namen investicijskega vzdrževanja, torej za 8.030 EUR več kot
je bilo predvidenih z LPD 2011. S sklepom UO UP z 2. redne seje z dne 11. 10. 2011 so se sredstva
iz sklada razdelila glede na predlagane prioritete LPD 2011, izvedena dela, kriterije in razpoložljiva
sredstva so se po članicah sredstva MVZT razdelila takole: presežena sredstva in sredstva sklada so
se namenila UP FHŠ v višini 3.440 EUR, UP Turistici v višini 2.512,80 in rektoratu v višini 7.216,20
EUR. Za potrebe ohlajevanja prostorov na Kettejevi ulici 1 se članici UP FAMNIT namenijo sredstva v
višini 5.500 EUR namesto investicijskih vlaganj na Glagoljaški ulici 8 v Kopru; članici UP FVZ se
namenijo sredstva v višini 1.990 EUR za preureditev prostorov za pridobitev kabinetov namesto
investicijskega vzdrževanja na Santorijevi ulici 7 v Kopru, ki ga zaseda UP IAM.
Tabela 31: Pregled razdelitve sredstev za investicijsko vzdrževanje po članicah UP
LPD 2011
UP REKTORAT

sklep UO z dne 11.10.2011

SKUPAJ

5.500

7.216

12.716

UP FHŠ

12.500

3.440

15.940

UP FM

12.800

0

12.800

5.000

5.500

10.500

UP PEF

10.000

0

10.000

UP FTŠ Turistica

22.100

2.513

24.613

UP FVZ

5.500

1.990

7.490,

UP ZRS

10.500

0

10.500

UP IAM

1.990

- 1.990

0

UP FAMNIT

SKUPAJ IVD

104.559,00

Skupaj so članice prejele sredstva MVZT v višini kot je prikazano v zgornji tabeli, sredstva so bila
porabljena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del. Dne 10. 10. 2011 je bilo s strani MVZT
nepriznano 8.000,24 EUR sredstev, ki so jih članice uporabile v najetih prostorih, za katere ni bilo
sklenjene veljavne najemne pogodbe na način, ki bi omogočal pobot sredstev z najemnino oz. po
prenehanju najemne pogodbe pa vračilo neamortiziranega dela vloženih sredstev. UP je na UO UP
glede na navedeno predlagal spremembo LPD 2011. S strani MVZT prejeta sredstva so tako znašala
96.559 EUR.
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Tabela 32: Investicijsko vzdrževanje
Št.
prioritete iz
programa
dela za leto
2011

Opis in vrsta del

Načrtovana
vrednost
investicije

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011

(iz LPD
2011)

MVZT

Lastni
viri

Drugo

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011

Skupaj

MVZT

Lastni
viri

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

Skupaj

UP REKTORAT
1

obnova dotrajanih instalacij

5.500

5.500

0

0

5.500

5.501

0

0

5.501

realizirano

Obnova prostorov bivšega
Ameriškega kotička za potrebe
rektorata

5.289

5.289

0

0

5.289

5.289

0

0

5.289

realizirano

2

Popravilo in nadgradnja UPS
naprave (za potrebe rektorata in UP
FHŠ)

1.904

1.904

0

0

1.904

1.904

0

0

1.904

realizirano

3

Popravilo in nadgradnja dizelskega
agregata (AGREGAT LASSER LIJ60
) v objektu Foresterije (za potrebe
rektorata in FHŠ)

1.438

1.438

0

0

1.438

1.438

0

0

1.438

4

Realizirano, poroča UP za
FHŠ

14.131

0

0

14.131

14.132

0

0

14.131

SKUPAJ

UP FHŠ
7.000

7.000

0

0

7.000

5.006

0

0

5.006

1

Vgraditev okna v dekanatu, ker
delovni prostor nima oken in
posledično naravnega prezračevanje
Predelava hidroforja z instalacijo
pretočne pumpe za uravnavanje
tlaka požarne vode v notranjih
hidrantih

2.000

2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

2

Nerealizirano, se ni dobilo
izvajalca. Planirano za
leto 2012.

900

900,00

0

0

900

0

0

0

0

Strošek realizacije bi bil
bistveno višji od
planiranega. Zaradi
navedenega je plan
opuščen.

10.500

0

0

0

10.500

0

0

0

0

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja sredstev

4

Predelava steklenih vrat v dekanatu
iz varnostnih razlogov – zaklepanje iz
obeh strani

Realizirano v celoti.
Strošek je bil nižji od
planiranega.

5

Protisončna zaščita »svetlobnega
jaška« in drugih prostorov v 4.
nadstropju zaradi boljše izrabe
energije
Protisončna zaščita prehodov v
knjižnico v 2. in 3. nadstropju zaradi
boljše izrabe energije

12.000,00

0

0

0

12.000

0

0

0

0

6

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja sredstev

Predelava dveh vhodov v fakulteto.
Montaža dodatnih drsnih vrat zaradi
racionalnejše izrabe energije,

10.000,00

0

0

0

10.000

0

0

0

0

Nerealizirano zaradi
pomanjkanja sredstev

7
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Št.
prioritete iz
programa
dela za leto
2011

Opis in vrsta del

Načrtovana
vrednost
investicije

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011

(iz LPD
2011)

MVZT

Lastni
viri

2.600,00

2.600,00

0

0

2.600

7.496

Drugo

Skupaj
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Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

MVZT

Lastni
viri

Drugo

Skupaj

312

0

7.808

Realizirano v celoti,
razlika manjkajočih
sredstev prerazporejena
iz neporabljenih virov.

0

2.000

Realizirano v celoti.

preprečevanje izgube toplega oz.
hladnega zraka.
3

Investicijska vzdrževalna dela za
ureditev pisarne kadrovske službe,
vodje knjižnice in referata

2. seja UO
UP

Preureditev prostorov za samoučenje
tujih jezikov

2.000

2.000

0

0

2.000

2.000

2. seja UO
UP

Popravilo in nadgradnja dizelskega
agregata (AGREGAT LASSER
LIJ60) v objektu Foresterije (za
potrebe rektorata in FHŠ)

1.440

1.440

0

0

1.440

0

0

0

0

15.940

0

0

48.440

14.502

312

0

14.814

SKUPAJ

POROČA UP

UP FM
3

Sanacija tal in zidu v referatu za
študentske zadeve

5.500

5.500

0

0

5.500

5.458

0

0

5.458

1

Zamenjava dotrajanih radiatorjev v II.
nadstropju prizidka DD

7.300

7.300

0

0

7.300

7.196

0

0

7.196

12.800

0

0

12.800

12.654

0

0

12.654

SKUPAJ

UP FAMNIT

1

Menjava talnih oblog v obstoječih
predavalnicah fakultete (sukcesivno
izvajanje do višine zagotovljenih
sredstev)

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizirano: v LP in FP
2011 upoštevano v stroških
tekočega vzdrževanja

1

Nabava in montaža klim v kabinete na
Kettejevi 1 (sukcesivno izvajanje do
višine zagotovljenih sredstev)

12.600

0

0

0

0

0

0

0

0

Delno realizirano: aktivnost
je opredeljena v
komentarjih

1

Zamenjava radiatorjev, oken in vrat
(predavalnice, hodniki) (sukcesivno
izvajanje do višine zagotovljenih
sredstev)

12.600

5.000

0

0

0

5.000

759

0

5.759

1

Preureditev obstoječega skladiščnega
prostora v predavalnice (povečanje
prostorskih kapacitet za izvajanje
študijske dejavnosti fakultete)*

76.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ni realizirano

1

Ureditev obstoječega podstrešja in
pridobitev novih prostorov za potrebe

187.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ni realizirano

Delno realizirano
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Št.
prioritete iz
programa
dela za leto
2011

Opis in vrsta del

Načrtovana
vrednost
investicije

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011
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Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011

Drugo

Skupaj

MVZT

Lastni
viri

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

(iz LPD
2011)

MVZT

Lastni
viri

15.870

0

0

0

0

0

469

0

0

0

0

0

3.242

0

3.242

5.000

0

0

0

5.000

4.470

0

9.470

Drugo

Skupaj

knjižnice TEMENA*
1
Aktivnost ni
bila
načrtovana v
LPD 2011

Zamenjava obstoječih elektro- in
internetnih vodov, menjava luči*

469

Delno realizirano

Aktivnost
Nujna investicijsko-vzdrževalna dela
na Kettejevi 1 (zidarska, tlakarska,
mavčna in vodoinstalaterska dela)*

ni bila
načrtovana v
LPD 2011

SKUPAJ

Realizirano

UP PEF
1

Sanacija odtočnih cevi in odtokov v
atriju fakultete

4.500

4.500

0

0

4.500

4.500

2.050

0

6.550

2

Zamenjava nekaterih starih
radiatorjev v predavalnicah in
kabinetih

10.000

5.500

4.500

0

10.000

5.500

2.506

0

8.006

3

Zamenjava preostalih starih oken in
zunanjih vrat

14.500

0

14.500

0

14.500

0

0

0

0

4

Sanacija in beljenje fasade v višini 3
m

3.500

0

3.500

0

3.500

0

0

0

0

10.000

22.500

0

32.500

10.000

4.556

0

14.556

SKUPAJ

Glej komentarje

UP FTŠ
1

vgradnja ventilov na konvektorje za
energatski prihranek

16.600

16.500

0

0

16.500

19.806

66

33

19.905

Razlika je posledica
časovne komponente
izdelave ocene

2

izdelava in montaža ograje ob cesti
zaradi varnosti

7.000

5.500

0

1.500

7.000

2.194

1.759

7

3.960

realizirano

3

Ureditev podpornega zidu ob peš poti
do šole, ter postavitev ograje, ki bi
preprečila padec študentov v globino,
ki je urejeno z lesenim dotrajanim
podestom

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano zaradi, ker
niso bila zagotovljena
dodatna finančna
sredstva

4

Ureditev in asfaltiranje parkirišča ob
šoli (cca 2.000 m2). Šola v bližini
nima parkirišča, ki bi ga lahko
študentje ali zaposleni uporabljali*

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nerealizirano zaradi, ker
niso bila zagotovljena
dodatna finančna
sredstva
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Št.
prioritete iz
programa
dela za leto
2011
2. seja UO
UP

Opis in vrsta del

interventa zamenjava UPS za
alarmni sistem

Načrtovana
vrednost
investicije

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011
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Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011
Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

(iz LPD
2011)

MVZT

Lastni
viri

2.513

2.513

0

0

2.513

0

0

2.513

2.513

24.513

0

1.500

26.013

22.000

1.825

2.553

26.378

SKUPAJ

Drugo

Skupaj

MVZT

Lastni
viri

Drugo

Skupaj
Realizirano

UP FVZ
1.

Zmenjava tlakov v prostorih dekanata
in amfiteatralni predavalnici v 3.
nadstropju

28.000

0

22.000

0

0

0

0

0

0

2.

Optimizacija prezračevanja v
amfiteatralni predavalnici

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

3.

Ureditev dodatnega prostora v
pritličju šole za potrebe študentskega
sveta (izvedba GOI + dokumentacija)

20.000

00

20.000

0

0

5.000

48.142

4.

Pleskarska dela

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

0

5.

Ureditev dodatne pisarne v 3.
nadstropju

12.510

0

6.000

0

0

0

0

0

0

/

0

/

0

0

0

14.174

0

14.174

55.913

2.771 (v GK
rektorata)

Realizirana je bila samo
zamenjava tlakov v okviru
predelave male sejne
sobe v 3. nadstropju v
pisarno.
Ni bilo realizirano.
Je bilo realizirano v okviru
GOI del za predelavo
obstoječih prostorov v
pritličju stavbe, za
pridobitev dodatnega
kabineta za zaposlene. S
tem namenom je bila
predelana tudi knjižnica in
urejen dodaten prostor za
študente (študentska
soba) ter garderoba za
študente (za potrebe
kliničnega usposabljanja).
Pleskarska dela so bila
izvedena v okviru GOI
del, tam kjer je bilo to
potrebno.
Opomba: glej točko 3
Realizirano v okviru GOI
del. Mala sejna soba v 3.
nadstropju je bila
predelana v pisarno za 4
zaposlene. Pri tem se je
nekoliko zmanjšala tudi
pisarna dekana.
Opomba: glej točko 3

6.

Postavitev zapornic za parkirišče UP
FVZ

Dodatno realizirano izven
plana LPD iz lastnih
sredstev
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7.

Opis in vrsta del

Predelava strojnih instalacij

SKUPAJ

Načrtovana
vrednost
investicije

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2011

(iz LPD
2011)

MVZT

Lastni
viri

Drugo

Skupaj
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Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011
Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo

MVZT

Lastni
viri

Drugo

Skupaj

/

0

/

0

0

0

16.440

0

16.440

85.510

0

73.000

0

0

7.771

78.756

0

86.527

27.000

10.500

0

16.500

27.000

10.500

0

0

10.500

10.500

0

16.500

27.000

10.500

0

0

10.500

Realizacija v letu 2011

UP ZRS
1

Celovita prenova dela stavbe

SKUPAJ

Delen prenos iz leta 2010.
Razlika v primerjavi z
načrtom 2011 je v višini
16.500. Alternativni vir ni
bil pridobljen.

UP IAM
1

Priprava sanitarne tople vode

500

500

0

0

500

0

0

494

494

1

Sanacija stene in instalacijska
predelava napeljave elektrike in
drugih priključkov za postavitev pulta
za ureditev laboratorija ter sanacija
stene

350

350

0

0

350

0

0

351

351

2

Popravilo podbojev za zamenjavo
vrat (3x)

1.140

1.140

0

0

1.140

0

0

1.148

1.149

1.990

0

0

1.990

0

0

1.993

1.993

SKUPAJ

UP ŠD
1

Energetska sanacija - postavitev
sončnih sprejemnikov, predelava
kotlovnice, peči

63.000

63.000

0

0

63.000

70.208

4.335

0

74.543

Pri izdelavi PZI-jev za ta
dela se je pokazalo, da je
popis potrebnih del
obsežnejši, poleg tega pa
je pri sami izvedbi prišlo
do nepredvidenih
dodatnih del.

2

Energetska sanacija ŠD Portorož in
ŠD Koper - izolacija v skladu z
veljavnimi predpisi

47.000

47.000

0

0

47.000

51.465

2.761

0

54.226

V tem sklopu je bilo
izvedeno:
- zamenjava stekel v ŠD
Koper (vrednost 8.053,64
EUR)
- zamenjava oken v ŠD
Portorož (vrednost
10.592,73 EUR)
- izolacija fasade v ŠD
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Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011
MVZT

Lastni
viri

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

Skupaj
Portorož (vrednost
35.579,86 EUR)

2

Sanacija - priprava ene sobe in
kopalnice v ŠD Portorož za ljudi s
posebnimi potrebami.

9.500

9.500

0

0

9.500

6.648

357

0

7.004

V postopku zbiranja
ponudb se je pridobilo
nižjo ceno od ocenjene
vrednosti.

3

Postavitev delilnikov porabljene
toplote v ŠD Portorož

4.900

4.900

0

0

4.900

0

0

0

0

Na MVZT niso odobrili
investicije.

4

Vgradnja merilnikov porabljene
električne energije v ŠD Portorož

10.500

10.500

0

0

10.500

0

0

0

0

Nerealizirano

Postavitev delilnikov porabljene
toplote v ŠD Koper

4.900

Sanacija varnostne ograje v ŠD
Koper

7.500

Vgradnja merilnikov porabljene
električne energije v ŠD Koper

6.150,00

Hidroizolacija in toplotna izolacija
ravne strehe v ŠD Koper

14.500,00

31.500

0

0

31.500

0

0

0

0

Energetska sanacija-študija, analiza
variant, PZI za sončne kolektorje,
potrebno predelavo kotlovnice in za
sanacijo fasade v skladu s PURESom

0

0

0

0

0

9.202

1.118

0

10.320

Realizirano. Študija se je
pokazala za nujno
potrebno, ravno tako PZIiji za izbrane investicije.

Vgradnja klimatskih naprav v ŠD
Koper

0

0

0

0

0

0

21.678

0

21.678

Realizirano. Zaradi
nepredvidenih težav z
zagotavljanjem ustreznih
bivalnih pogojev in
energetsko učinkovitega
hlajenja in gretja, so ŠD
del sredstev iz tržne

5

6

7

8

Na MVZT niso odobrili
investicije.
3.500

0

0

3.500,00

0

0

0

0

Nerealizirano
Na MVZT niso odobrili
investicije.

7.500

0

0

7.500

6.477

348

0

6.825

Realizirano
Nižja vrednost IVD - v
postopku zbiranja ponudb
se je pridobilo nižjo ceno
od ocenjene vrednosti.

6.150

0

0

6.150

0

3.737

0

3.737

Realizirano
Nižja vrednost IVD - v
postopku zbiranja ponudb
se je pridobilo nižjo ceno
od ocenjene vrednosti.
Nerealizirano. Na MVZT
niso odobrili investicije.
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Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2011
MVZT

Lastni
viri

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Drugo

Skupaj
dejavnosti namenili
vgradnji modernih in
varčnih klimatskih naprav
(inverter, A en. razred). V
ta namen so ŠD prenesli
sredstva, predvidena za
opremo (17.903,36 EUR)

SKUPAJ

183.550

183.550

144.000

34.334

178.333
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UP REKTORAT
Iz sredstev MVZT za investicijsko vzdrževanje smo realizirali nujna dela, ki omogočajo boljše in
varnejše delovne pogoje. Prioritete so se realizirale po dejanski potrebi.
UP FHŠ
Na UP FHŠ so se iz sredstev MVZT za investicijsko vzdrževanje izvedla le nujna investicijsko
vzdrževalna dela, ki omogočajo boljše in varnejše delovne pogoje. Prioritete so se realizirale po
dejanski potrebi, glede na to, da ni bilo dovolj prejetih sredstev.
Fakulteta je izvedla elektroinštalacijska dela za ureditev pisarn, preureditev prostora za samoučenje
tujih jezikov in ukrepe za varčevanje z električno energijo. Opravljena je bila izdelava okna v pisarni,
ureditev nove pisarne, ureditev pisarn z varnostnimi vrati in vgradno omaro.
UP FM
UP FM je v Letnem programu dela za leto 2011 načrtovala pet investicijsko-vzdrževalnih del, in sicer
Ureditev dostopa za invalide (Velika predavalnica, Cankarjeva 5) z oceno sredstev 34.800 EUR,
zamenjavo polken v računalniški učilnici z oceno sredstev 7.800 EUR, sanacijo zidu zaradi vdora
vlage v knjižnici UP FM in UP PEF z oceno sredstev 2.200 EUR, toplotno sanacijo tal in zidu v referatu
za študentske zadeve z oceno sredstev 7.000 EUR in menjavo radiatorjev v II. nadstropju prizidka z
oceno sredstev 7.300 EUR.
V Letni program dela UP sta bili vključeni le dve načrtovani investicijski vzdrževanji, in sicer toplotna
sanacija tal in zidu v referatu za študentske zadeve z oceno sredstev 5.500,00 EUR in menjava
radiatorjev v II. nadstropju prizidka z oceno sredstev 7.300,00 EUR. Na podlagi poročila in zahtevka je
UP FM leta 2011 prejela skupno 12.654,20 EUR sredstev za načrtovana dela v letu 2011.
Fakulteta je zaradi nižjih sredstev od ocenjenih delno izvedla toplotno sanacijo zidu v referatu za
študentske zadeve in v celoti zamenjavo dotrajanih radiatorjev v II. nadstropju prizidka.
UP FAMNIT
UP FAMNIT je v letu 2011 vlagala sredstva za investicijsko vzdrževanje v objekta na Glagoljaški 8 in
Kettejevi 1.
Prejetih 5.000 EUR od odobrenih 11.500 EUR sredstev iz naslova investicijskega vzdrževanja MVZT,
je fakulteta porabila v skladu z LPD 2011. Iz prejetih sredstev so bile prenovljene že več let močno
dotrajane talne obloge v obstoječih predavalnicah fakultete na Glagoljaški 8 v Kopru. Ob tem je
fakulteta realizirala tudi nekatere druge investicije, opredeljene v LPD 2011, ki pa jih MVZT, zaradi
odsotnosti pogodbe o pobotu s Pošto Slovenije, ni priznalo (sredstva v višini 5.500 EUR), zato je
fakulteta te aktivnosti financirala iz sredstev MVZT za izvajanje študijske dejavnosti (v skladu s tretjim
odstavkom 3. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov).
Gre za naslednje investicije:
- nabava in montaža klim v kabinete na Kettejevi 1,
- zamenjava radiatorjev, oken in vrat (predavalnice, hodniki),
- delno je bila realizirana tudi aktivnost »zamenjava obstoječih elektro in internetnih vodov, menjava
luči.
Preostali dve večji načrtovani investiciji zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nista bili realizirani:
- preureditev obstoječega skladiščnega prostora v predavalnice (povečanje prostorskih kapacitet za
izvajanje študijske dejavnosti fakultete);
- ureditev obstoječega podstrešja in pridobitev novih prostorov za potrebe knjižnice TEMENA.
UP PEF
UP PEF je izvedla investicijsko vzdrževanje za izvedena dela investicijskega vzdrževanja, ki so bila
opredeljena kot 1. in 2. prioriteta v Programu dela UP PEF za leto 2011.
Kot prioriteta pod zaporedno št. 1, je bila določena sanacija odtočnih cevi in odtokov v atriju fakultete.
Ob zaključku postopne sanacije strešne kritine stavbe UP PEF so bili zamenjani tudi odtočni žlebovi
na strehi, po katerih se voda odvaja tudi v žlebove, ki so speljani v atrij fakultete. Ti notranji žlebovi
niso bili zamenjani. Tako so bili stari in dotrajani, poleg tega pa odtoki, v katere so bili žlebovi
navezani, niso bili predvideni za take količine vode, kot so se kasneje odvajale po njih s strehe. Ob
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povprečnem obsegu padavin so žlebovi v notranjem atriju fakultete na spojih puščali, dodatno pa se
voda prelivala tudi iz odtočnih kanalov. Navedeno je pomenilo, da je bila v atriju fakultete ob
padavinah voda. Zaradi nevarnosti zalitja predavalnic in pisarn v pritličju fakultete ter nevarnosti
morebitnih poškodb na spolzkih tleh, je bila ta sanacija odtočnih cevi (žlebov) in odtokov v atriju
fakultete nujno potrebna in zato izvedena kot prva prioriteta.
Hkrati so bila izvedena tudi dela za obnovo sistema ogrevanja nekaterih v predavalnicah in kabinetih,
definirana kot prioriteta pod zaporedno št. 2 investicijskega vzdrževanja v stavbi, ki jo uporablja
fakulteta. Zamenjanih so bili vsi dotrajani in puščajoči radiatorji v predavalnicah in kabinetih ter
sanitarijah. Po vzpostavitvi lastne peči za centralno kurjavo v stavbi fakultete iz intervencijskih
sredstev v letu 2004 so bili ob delnih prenovah predavalnic, kabinetov in pisarn ter drugih prostorov,
zamenjani le nekateri radiatorji. Vsi ostali radiatorji v večini predavalnic in kabinetov ter sanitarijah pa
so bili stari več desetletij. Zato je bila izvedena obnova sistema ogrevanja v predavalnicah in kabinetih
ter sanitarijah.
Investicijsko vzdrževanje pod zaporednima številkama 3. in 4., to sta zamenjava preostalih starih oken
in zunanjih vrat, ki so bila deloma zamenjana že v letu 2009, ter sanacija in beljenje fasade v višini 3
m, ki bi moralo biti izvedeno iz lastnih sredstev v letu 2011 zaradi dejstva, da v letu 2011 ni bilo
prioritetno, ni bilo izvedeno. Investicijsko vzdrževanje je bilo kot zamenjava zunanjega stavnega
pohištva (preostala okna in vrata) in s tem znižanje energetskih stroškov in kot Sanacija preperele in
odstopajoče fasade v višini 3m za preprečitev nastajanja vlage uvrščeno v program dela UP PEF za
leto 2012. Sicer kot 2. in 3. prioriteta saj je bila kot 1. prioriteta v Program dela UP PEF za leto 2012
sanacija kanalizacije v pritličju stavbe in preplastitev atrija fakultete s protizdrsno podlago.
Ob sanaciji odtočnih cevi in odtokov v atriju fakultete je bilo ugotovljeno, da je bila s sanacijo odtokov
(jaškov) okoli žlebov v letu 2011 le deloma odpravljena težava, saj je celotna kanalizacija pod atrijem
fakultete z vsemi jaški preperela. Zato se v atriju fakultete, v predavalnici za naravoslovje in tehniko, v
kabinetu za naravoslovje in tehniko ter sanitarijah, ki so vsi locirani v pritličju stavbe, konstantno širi
vonj po kanalizaciji, ki je v delovnih prostorih izjemno močan in moteč. Hkrati pa je ob več sanacijah
prišlo do delne preplastitve tal atrija fakultete z različno keramiko. Ob deževju, kljub vsem ukrepom
(predpražnikom, opozorilnim tablam, brisanju tal, …), prihaja do zdrsov in padcev zaradi spolzkih tal.
Tako bi bilo po dodatnih gradbeno obrtniških delih v atriju fakultete nujno potrebno le-tega na novo
preplastiti s keramiko ali drugo podlago, ki bi bila protizdrsna. Z navedenim posegom bi se izvedlo
investicijsko vzdrževalna dela, potrebna za preprečitev nastajanja škode in propadanje objekta ter za
zagotavljanja varnosti in zdravja uporabnikov.
UP FTŠ Turistica
Ker gre za dela na osnovnih sredstvih, ki jih rektorat vodi v svojem registru osnovnih sredstev, je
sredstva za IVD prejel rektorat (v višini 22.000 EUR). Lastna udeležba UP FTŠ Turistice je znašala
1.825 EUR. Razliko predstavlja odbitni delež DDV.
UP FVZ
Investicijska dela so bila izvedena z namenom pridobitve dodatnih kabinetov ter delovnih mest za
zaposlene UP FVZ ter potrebe delovanja študentskega sveta (študentska soba). Skladno z LPD 2011
je v tem okviru bilo realizirano več postavk iz LPD-ja (ureditev pisarne v 3. nadstropju, ureditev
dodatnega prostora v pritličju za potrebe študentov, pleskarska dela). Načrtovana zamenjava tlakov ni
bila izvedena v celoti, ampak samo v novi pisarni v 3. nadstropju, kjer je bil zaradi del prvotni tlak
poškodovan. Ostaja nerealizirana ureditev prezračevanja v amfiteatralni predavalnici.
UP ZRS
V letu 2011 smo za namen celovite prenove dela stavbe na Garibaldijevi ulici 18 namenili 10.500 EUR
prejetih za namen IVD iz vira MVZT, alternativni vir, ki smo ga planirali za leto 2011 ni bil pridobljen. V
objektu ZRS-ja na Garibaldijevi ulici 18 v Kopru so bila izvedena obrtniška in instalacijska dela v
pritlični pisarni za zagotovitev varnosti uporabnikov in znižanje energetskih stroškov z vzpostavitvijo
novih inštalacij.
UP IAM
Načrt za leto 2011 je bil izpolnjen v celoti.
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UP ŠD
UP ŠD je izvedla naslednja investicijsko vzdrževalna dela:
- Sanacija in priprava sobe in kopalnice za osebe s posebnimi potrebami - v garsonjeri 101 v ŠD
Portorož se je uredila kopalnica, ki ustreza vsem specifičnim zahtevam.
- Energetska sanacija - zamenjava oken v ŠD Portorož. Zamenjana so bila vsa stara lesena okna
na stopnišču, hodnikih in fitnesu. Vgrajena so bila energetsko varčnejša okna z zasteklitvijo U-1,1
W/m2K in okvirjem U=1,3 W/m2K. Na stopnišču so poleg tega nameščene zunanje žaluzije.
- Energetska sanacija - zamenjava stekel v ŠD Koper. Vsa stekla so bila zamenjana z energetsko
učinkovitimi – ustreznimi stekli (U=1,1 ali 1,3 W/m2K - odvisno od debeline okvirja obstoječih
oken).
- Sanacija varnostne ograje v ŠD Koper je tudi uspešno izvedena. Ograja je sedaj bistveno bolj
varna, hkrati pa je onemogočen nepooblaščen dostop do ravne strehe.
- Energetska sanacija - študija, analiza variant, PZI za sončne kolektorje, potrebna predelava
kotlovnice in za sanacijo fasade v skladu s PURES-om. Študija se je pokazala za zelo koristno,
saj je podala optimalnejše rešitve tako za izvedbo dodatne toplotne izolacije v skladu s PURESom kot za izvedbo postavitve sončnih sprejemnikov za pripravo tople sanitarne vode, kjer je bilo
ugotovljeno, da je smiselno zmanjšati predvideno moč sončnih sprejemnikov in dodati učinkovito
peč na lesno biomaso.
- Energetska sanacija - toplotna izolacija fasade v ŠD Portorož v skladu s PURES-om. V skladu z
danimi možnostmi se je namestilo dodatno toplotno izolacijo in odpravilo toplotne mostove. V
prihodnosti je potrebno toplotno izolirati še tla balkonov, saj se pod njimi nahajajo sobe.
- Energetska sanacija - postavitev sončnih sprejemnikov, predelava kotlovnice, peč v ŠD Portorož.
Sistem priprave tople sanitarne vode s sončnimi sprejemniki in z pečjo na lesno biomaso, bo
bistveno zmanjšal stroške za energente. Ob izvedbi del so bila potrebna nekatera nepredvidena
dela (popravilo peči, večji zalogovnik za pelete, novi elektro grelci v zalogovnikih tople sanitarne
vode). Nova regulacija bo pomagala preprečevati težave z bakterijami legionele.
- Vgradnja klimatskih naprav v ŠD Koper. Zaradi dotrajanosti starih klimatskih naprav je bila
potrebna zamenjava le teh z energetsko varčnimi, kjer jih ni bilo, pa so bil bivanjski pogoji zelo
slabi. Zaradi prehoda na obračunavanje stroškov po dejanski porabi, je nujno, da imajo vse enote
enako učinkovite naprave.
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5.12.4 Letno poročilo o izvajanju investicije pri novogradnji Univerzitetnega kampusa
Livade I. faza: stavba A
Uvod
Investicija v izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del vključno z zunanjo ureditvijo in
komunalnimi priključki »Novogradnje Univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba A (Center
mediteranskih kultur UP ZRS, dejavnosti FAMNIT in PINT)« še ni zaključena zato v tem trenutku ni
možno ugotoviti končne vrednost investicije.
V skladu z določili 15. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ je obvezno izdelati poročilo o izvajanju investicije, ki mora
vsebovati najmanj naslednje :
- izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta izvedbe investicije s časovnim načrtom,
predvidenim v investicijskem programu do datuma priprave poročila (nadziranje izvajanja
časovnega načrta);
- primerjavo dejanske vrednosti investicije (pregled sklenjenih pogodb in njenih prilog) ter porabe
finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu;
- ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih predvidenih rezultatov v obliki fizičnih in
finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa oziroma študije izvedbe;
- opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo
odmiki odpravili (v celoti ali delno).
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi
ponovne novelacije investicijskega programa in usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov
veljavnega proračuna.
V skladu z določili Pogodbe o izvajanju super nadzora bi moral temeljna izhodišča za to oceno
posredovati supernadzornik vendar so zaradi poteka pogodbe le povzete ugotovitve supernadzora ob
stečaju družbe GPG d.d.. Za izdelavo uradnega pisnega poročila, s katerim bodo vsebinsko (in
zneskovno, po posameznih segmentih) opredeljene razlike – odmiki, kljub preteku roka še ni
realizirana, ker niso poznane končne vrednosti investicije, ker niso sklenjene vse pogodbe
Predloženo poročilo je zasnovano na naslednjih vsebinah :
- poročilo 2. Redna seja UO UP dne 11.10.2011,
- poročilo ob zaključku mandata rektorja UP z dne 21.11.2011.
Začetek izvajanja investicije
Cilj Kampusa je tovarna znanja, znanja s področja naravoslovja, informatike in tehnike. Znanje je eden
izmed ključnih dejavnikov konkurenčnosti sodobnega gospodarstva. Inovativnost in tehnološki razvoj
sta med ključnimi dejavniki konkurenčnosti sodobnega gospodarstva. V zadnjem desetletju so
najhitreje rasle tiste države OECD, ki so se usmerile v razvoj in trženje novih produktov na podlagi
novih tehnologij in inovativnosti. Pomembno je, da se prenaša in uporabi nova znanja, kar pomeni
inovacijsko sposobnost, in ne le ostane pri posamičnem tehničnem odkritju, kar pomeni invencijsko
sposobnost. V državah, v katerih velja, da temeljijo na znanju in inovativnosti, povezava med javnim
raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem ter gospodarstvom tesna. Intenzivno vlagajo v raziskave in
razvoj, imajo visoko stopnjo inovativnosti, visoko usposobljeno delovno silo ter ustrezno informacijsko
infrastrukturo s podpornimi inštitucijami. Za vse našteto pa je potrebno znanje.
Cilj I. faze investicije: Center mediteranskih kultur UP ZRS bo na enem mestu združeval:
- raziskovalno-razvojne aktivnosti na tematskih področjih: upravljanje talnih ekosistemov in vodnih
virov, integrirana zaščita rastlin v Sredozemlju, ekološko in trajnostno kmetijstvo na območju
Sredozemlja, biodiverziteta.
- delovanje čezmejnih mrež za varstvo rastlin, meteoroloških podatkov in mrež za biotsko
raznovrstnost ter zavarovana območja,
- skupno izrabljanje raziskovalnih in prostorskih kapacitet v čezmejnem prostoru in na širšem
območju Sredozemlja,
- Dejavnosti usposabljanja in izobraževanja ter širjenje znanstvenih in tehnoloških znanj.
in dejavnosti UP FAMNIT / UP IAM:
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študij na programu Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta (UP FAMNIT) na 1. in 2. stopnji.

Cilji projekta SIGMA 2: Cilj projekta je prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega
prostora in izboljšati varstvo okolja. Načrtovane strategije obsegajo neposredne ukrepe za zaščito
biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na
področju kmetijstva (v oljkarstvu in vinogradništvu).
Načrtovane aktivnosti vključujejo iniciative za celostne študije in analize, katerih cilj je zagotoviti boljše
poznavanje teritorija, projekt načrtuje še aktivnosti za razvoj okoljskih modelov ter aktivnosti za
ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti (prostorastočih in gojenih rastlin) preko vzpostavljanja
posebnih območij (mediteranski vrtovi in kolekcijski nasadi). Projekt predvideva tudi izgradnjo Centra
Mediteranskih Kultur UP ZRS z delujočo stalno strukturo, ki bo s storitvami delovala na čezmejnem
območju s poslanstvom ohranjanja okoljskega programa. Pobude za realizacijo CMK so bile
oblikovane že v predhodnem projektu SIGMA (program INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006).
Zmanjševanje neposrednega vpliva kmetijstva bo doseženo preko vzpostavljenih agrometeoroloških
mrež za spremljanje fitosanitarnega stanja in z razvojem storitev za pridelovalce. Celotno obdobje
trajanje projekta je 40 mesecev z začetkom 11.9.2009 in zaključkom 31.12.2012, katerim so dodani še
trije meseci za zaključitev administrativnih aktivnosti projekta. Območje projekta zavzema celotno
območje programa.

Postopki pri izvedbi investicije do prekinitve pogodbe z GPG d.d.:
Izdelana projektna dokumentacija izdelana s strani Dekleva Gregorič arhitekti d.o.o., pod štev 039CMK-07 (faze PGD,PZI, PZR), je omogočala objavo razpisa za izvedbo del po naslednjih načrtih:
- Načrt arhitekture: OVP in OP Aljoša Dekleva, univ.dipl.inž.arh., št. projekta: 039-CMK-07, PZI,
PZR,
- Načrt krajinske arhitekture - zasaditveni načrt: Landscape d.o.o., odgovorni projektant: Gregor
Vreš, univ.dipl.inž.kraj.arh., št. načrta: LAN_18122007,
- Načrt gradbenih konstrukcij: Gravitas d.o.o., odgovorni projektant: Gorazd Črnko, univ.dipl.inž.gr.,
številka načrta: 27/2007,
- Načrt električnih instalacij in električne opreme: Eldata d.o.o., odgovorni projektant: mag. Borut
Glavnik, univ.dipl.inž.el., št. načrta: ELD-9-074-50,
- Načrt strojnih instalacij in strojne opreme: I.S.P. d.o.o., odgovorni projektant: Jože Oblak,
univ.dipl.inž.str., št. načrta: 09 06 15,
- Načrt zunanje in prometne ureditve ter kanalizacije: Projekt GT d.o.o., odgovorni projektant:
Gašper Blejec, univ.dipl.inž.gr., št. načrta: 77/07,
- Varnostni načrt: VAGO, varnost pri delu, d.o.o., Borut Bele, dipl.var.inž., št. načrta: VN-BB 36/09,
- Študija požarne varnosti: I.S.P. d.o.o., odgovorni projektant: Jože Oblak, univ.dipl.inž.str., št.
načrta: 07 11 17,
- Elaborat gradbene fizike za področje toplotne zaščite: Ekosystem d.o.o., Samo Dvoršak,
univ.dipl.inž.str., št. načrta: 0024-12-07 GF-TOP,
- Elaborat gradbene fizike za področje akustike: Ekosystem d.o.o., Samo Dvoršak, univ.dipl.inž.str.,
št. načrta: 0024-12-07 GF-AKU,
- Geološka raziskava tal, ki jo je izdelal Geoinženiring d.o.o., št. načrta: 8776/07, Peter Bizilj,
univ.dipl.inž.gr.
UP je javni proračunski uporabnik, zato je bilo izvedeno javno naročilo po odprtem postopku št. 167207/09, ki je bilo dne 13.11.2009 objavljeno na Portalu javnih naročil s št. objave JN 9515/2009 ter dne
17.11.2009 v uradnem glasilu EU s št. objave 2009/S 221-317759.
Strokovna komisija za oceno ponudb v postopku javnega razpisa za »Izgradnja Centra mediteranskih
kultur v okviru 1. objekta v Univerzitetnem kampusu Livade« je preverila vse prejete ponudbe:

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.12 INVESTICIJE IN INVETSICIJSKO VZDRŽEVANJE (NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM)

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naziv ponudnika
Energoplan d.d.
Kolektor Koling d.o.o.
CMC d.d.
Pluton gradnje d.o.o.
GPG d.d.
Uniem d.o.o.
SCT d.d.
Kraški zidar d.d.
Gradis skupina G d.d.
Makro 5 investicije d.o.o.
IMOS d.d.
Bitermo d.o.o.
Makro 5 gradnje d.o.o.
Stavbenik gradbeništvo d.o.o.
Gradis gradnje d.o.o.
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Cena za sklop 1 z DDV Cena za sklop 2 z DDV Skupaj sklop 1 + 2 z DDV
3.534.367,65
1.800.237,77
5.334.605,42
0,00
1.870.991,71
1.870.991,71
2.826.636,43
1.335.230,06
4.161.866,49
3.798.191,22
1.858.630,30
5.656.821,52
3.128.265,77
1.486.562,54
4.614.828,31
0,00
2.398.860,00
2.398.860,00
3.238.772,98
1.551.747,61
4.790.520,59
3.937.661,26
1.924.046,63
5.861.707,89
3.523.046,88
1.534.243,77
5.057.290,65
0,00
1.911.312,58
1.911.312,58
3.435.939,74
1.990.439,22
5.426.378,96
0,00
2.237.392,50
2.237.392,50
3.704.800,99
0,00
3.704.800,99
3.462.527,44
1.505.153,84
4.967.681,28
3.352.175,85
1.652.017,23
5.004.193,08

Za izvedbo GOI del se je predlagalo rektorju, da se glede na predlagana merila izbere ponudnika
GPG d.d., ki je izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Ostali udeleženci pri gradnji so še:
- začasni strokovni nadzor: Edmond Mahnič s.p.
- strokovni nadzor: Loka inženiring d.o.o.
- koordinator varstva pri delu: Elita i.b. d.o.o.
- izvajanje svetovalnega inženiringa ob izgradnji objekta A Edmond Mahnič s.p.
- svetovanje in tehnično pomoč pri pripravi zahtevka za uveljavljanje nastale škode ob prekinitvi del
izvajalca GPG d.d. pri izgradnji »Objekta A« v okviru izgradnje Univerzitetnega kampusa Livade v
Izoli zaradi stečaja in priprave popisa del: Edmond Mahnič s.p.
Nad investicijo se izvaja še projektantski nadzor s strani odgovornega vodje projekta – Aljoša Dekleva,
univ.dipl.inž.arh. in posamezni odgovorni projektanti.
Dokončanje del z novimi izvajalci
Zaradi spremembe uporabnikov v objektu A (sklep UO UP):
- biodiverziteta,
- sredozemsko kmetijstvo in
- aplikativna kineziologija
se je izdelala PZI spremembe, št. 039-CMK-07, februar 2011, ki vključuje:
- PZI spremembe– načrt arhitekture št. 039-CMK-07,
- PZI spremembe– načrt strojnih instalacij in opreme št. 110108, februar 2011,
- PZI spremembe– načrt električnih instalacij in opreme št. ELD – 9 -074 – 50/1, februar 2011.
Na podlagi izsledkov pravnega mnenja o uporabi postopka in razlogih za postopek s pogajanji po 2.
tč. in 3. tč. prvega odstavka 29. člena ZJN-2, ki ga je podala Odvetniška pisarna Mužina in partnerji
d.o.o. z dne 15.04.2011 in izvedeniškega mnenja sodnega izvedenca Vitomirja Mavriča,
univ.dipl.inž.gr., z dne 07.03.2011, v katerem je bil podan seznam nujno potrebnih del za zavarovanje
premoženja ter zdravja in varnosti ljudi.
Tako je UP izvedla postopke na podlagi 2. tč. prvega odstavka 29. člena ZJN-2 s podizvajalci GPG,
d.d. v sled tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega naročila ali iz razlogov, ki so bili
povezani z varovanjem izključnih pravic, ker so naročilo izpolnili le določni ponudniki. V skladu s 3. tč.
prvega odstavka 29. člena ZJN-2 pa UP izvedla postopke s pogajanji, ker je bilo potrebno javno
naročilo neizogibno oddati, da se na objektu prepreči nadaljnja škoda, pri tem pa ni bilo mogoče
spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi. Razlogi v obeh primerih niso
bili objektivno pogojeni in so bili zunaj sfere UP.
UP je na Portalu javnih naročil dne 29.07.2011 objavila obvestilo o naročilu gradenj za dokončanje
GOI del na objektu Center mediteranskih kultur v okviru izgradnje 1. objekta v Univerzitetnem
kampusu Livade v Izoli po odprtem postopku z možnostjo predložitve ponudbe za celotno naročilo ali
ločeno po sklopih. Za celotno naročilo t.j. vseh 7 sklopov skupaj ni bilo predložene ponudbe. Po
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pregledu ponudb je naročnik oddal dela le za en sklop, ostale ponudbe po sklopih so bile za UP
neprimerne, zato so se v nadaljevanju izvedla pogajanja brez predhodne objave v skladu s prvo točko
1. odstavka 29. čl. ZJN, odločitve o izboru so bile posredovane vsem ponudnikom, ki so v postopku
predložili ponudbe; odločitev pa še ni pravnomočna.
Tabela 33: Seznam sklenjenih pogodb.
Predmet

Izvajalec

Št.

z dne

v EUR brez
DDV

1.

Izdelava, dobava in montaža
notranjih predelnih sten v sklopu
izvajanja GOI del Centra
mediteranskih kultur v okviru
izgradnje 1. objekta v
Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli

ICL d.o.o.

373307-01/2011

30.6.2011

249.030,14

2.

Izdelava, dobava in montaža
zunanjega stavbnega pohištva,
strukturne fasade in zasteklitev v
sklopu izvajanja GOI del Centra
mediteranskih kultur v okviru
izgradnje 1. objekta v
Univerzitetnem kampusu Livade

ICL d.o.o.

373402-16/2011/E

16.09.2011

400.000,00

3.

Dokončanje del gipskartonskih
montažnih sten in oblog v okviru
izgradnje 1. objekta - Centra
mediteranskih kultur v
Univerzitetnem kampusu Livade

Supermont d.o.o.

373402-12/2011/C

22.8.2011

195.242,36

4.

Izvedba krovsko-kleparskih del v
sklopu izvajanja GOI del Centra
mediteranskih kultur v okviru
izgradnje 1. objekta v
Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli

Kleparstvo Hamdija
Badić s.p.

373311-01/2011

23.6.2011

26.206,98

5.

Dokončanje del na segmentu
tovornega in osebnega dvigala v
okviru izgradnje 1. objekta v
Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli

Dvigalotehnika
Frenk Debevec s.p.

373308-01/2011

20.6.2011

21.964,32

6.

Dokončanje estrihov

Tlaki Emona
Stanislav Balant s.p.

373402-07/2011/G

08.6.2011

34.461,74

v sklopu izvajanja GOI del Centra
mediteranskih kultur v okviru
izgradnje 1. objekta v
Univerzitetnem kampusu Livade
7.

Dokončanje elektro instalacij v
okviru izgradnje 1. objekta - Centra
mediteranskih kultur v
Univerzitetnem kampusu Livade

OPTIMA OSN
inženiring d.o.o.

373402-11/2011/E

22.8.2011

695.672,22

8.

Izdelava, dobava in montaža lesenih
vrat in izvedba mizarskih del

Kamo d.o.o.

373314-01/2011/C

05.10.2011

237.823,26

9.

dokončanje GOI del na objektu Center
mediteranskih kultur v okviru izgradnje
1. objekta v Univerzitetnem kampusu
Livade za sklop III – vrata iz pločevine
za instalacijske jaške

KIG d.o.o.

373314-07/2011/D

15.11.2011

39.058,00

10.

za nabavo in postavitev keramike in
kamna

Adriaing d.o.o.

373314-06/2011/E

15.11.2011

127.702,62

11.

za izvedbo preostalih GO del,
zunanja ureditev, ceste, kanalizacije,
sanacijskih del s koordinacijo in
delnim izvajalskim inženiringom za
dokončanje GOI del

Adriaing d.o.o.

373314-07/2011/A

15.11.2011

597.000,00
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Z izvedbo zgoraj navedenih postopkov, je naročnik preveril tržne vrednosti posameznih gradbenoobrtniških in instalacijskih del in tako ocenil višino vrednosti del za dokončanje izgradnje CMK, kot tudi
za celoten objekt (dela potrebna za dokončanje in dela, ki so bila izvedena s strani GPG,d.d.
V nadaljevanju sledi preglednica, ki po trenutno poznanih podatkih, prikazuje okvirno vrednost del
celotnega objekta in znaša 5.977.630,84 EUR. Ker gre za obračunavanje po knjigi obračunskih izmer,
se dejanska vrednost lahko spremeni na račun netočnih predizmer iz popisa del ali končnega
obračuna po posameznih postavkah.
Ponovno gre poudariti, da je nova okvirna končna vrednost vseh del na objektu posledica več
dejavnikov in sicer:
- dodatnih del zaradi umestitve v objekt novega uporabnika, to je program aplikativne kineziologije
(sprememba PZI dokumentacije) v višini 419.599,33 EUR z DDV,
- sanacijskih del, ki jih je s petimi ločenimi poročili podal Zavod za raziskavo materiala (ZAG) na
podlagi katerega je bil izveden popis del. V tem primeru gre za slabo izvedena GOI dela, ki jih
strokovni nadzor ne bi prevzel, bremenila pa bi izvajalca, t.j. GPG, d.d. v višini 162.220,42 EUR z
DDV,
- novih tržnih vrednosti za posamezne sklope del GOI del zaradi dejstev, da je izvajalec GPG priznal
s podizvajalskimi pogodbami podizvajalcem višje cene, kot jih je imel GPG, d.d. do UP (razvidno iz
preglednice). Velja izpostaviti, predvsem dva segmenta – jekleno konstrukcijo in dejstvo, da je
indeks na borzi v primerjavi januar 2010/september 2011 v povprečju znašal 1,5 (podatki
Worldsteel Association in EUROFER), kar pomeni, da se je cena jekla v obdobju januar
2010/september
2011
zvišala
kar
za
50%
(http://www.arabsteel.info/total/Long_News_Total_e.asp?ID=631), poleg tega je bila sklenjena
pogodba GPG s podizvajalcem že v osnovi za 60% večja kot je bila sklenjena z UP. Podoben
primer je tudi izvedba fasade, zunanjih zasteklitev in oken. Vse razlike na račun višje/niže
sklenjenih pogodb oz. ponudb po trenutnih podatkih znašajo 579.925,40 z DDV (preglednica
spodaj).
Po trenutnih podatkih znaša celotna vrednost del na objektu CMK 5.977.630,84 EUR z DDV pri čemer
je bila pogodbena vrednost z GPG, d.d. 4.711.572,29 EUR z DDV. Vsi razlogi za povečanje le-te so
navedeni zgoraj. V tej vrednosti pa ni zajeta vgradnja preizkusne komore za potrebe kineziologije.
Okvirna vrednost za izvedbo GOI del, brez naknadnih posegov znaša 48.840,00 EUR.
V preglednici sledi podrobna analiza povečanja vrednosti GOI del.
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Tabela 34: Analiza povečanja GOI del na objektu A

poizvajale
c po
pogodbi z
GPG d.d.

vrsta dela

GPG - UP

GPG podizvajalci

pl. po
začasnih
situacijah
na podlagi
knjige
obrač.
izmer

Inventura končni
obračun
GPG - UP (v
potrditvi)

vrednost
del za
dokončanje
po pogodbi
GPG d.d

vrednost
del po
spremembi
PZI

sanacijska
dela po por.
ZAG

skupaj
nedokonča
ni del
(pogodba
GPG) +
vrednost
spremembe
PZI + san.
del

POGODBA
oz. OCENA
(vrednost
najnižje
ponudbe),
kjer delo še
ni oddano

1

GRAFIST
d.o.o.

Izkop

154.561,42

146.833,35

143.255,50

11.305,92

0,00

0,00

11.305,92

0,00

2

VIRGA

Gradbena dela

129.565,31

129.565,31

133.087,03

-3.521,72

0,00

0,00

-3.521,72

0,00

3

GPG KIP
KOP

Armatura

178.887,70

233.621,44

184.837,24

-5.949,54

0,00

0,00

-5.949,54

0,00

4

FINALI
OBALA

Zunanja ureditev

219.313,10

207.125,94

95.441,83

123.871,27

0,00

0,00

123.871,27

0,00

5

GPG d.d.

preostala
gradbena dela, ki
niso bila zajeta pri
drugih izvajalcih
in so bila na
režinji GPG

304.027,98

ni podatka

164.718,62

139.309,36

62.175,17

0,00

201.484,53

384.358,94

6

STAVBENI
K d.o.o.

Kubusi
(prefabrikati)

19.271,94

32.596,87

19.271,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

SLIK
(Žnidaršič
s.p.)

slikopleskarska
dela

31.858,56

31.068,96

0,00

31.858,56

8.000,56

0,00

39.859,12

54.798,37

fasada (6. in 7.)

5.901,84

2.367,90

0,00

5.901,84

0,00

0,00

5.901,84

12.327,82

8

GRADOM
d.o.o.

Štokanje AB sten
(fasada, 5.)

15.472,08

13.634,40

4.370,26

11.101,82

0,00

0,00

11.101,82

27.757,87

9

FRAGMATI
M d.d.

Hidroizolacija,
ravna streha

71.091,58

71.091,58

36.617,68

34.473,90

0,00

0,00

34.473,90

3.600,00

10

sanacijska
dela

Po poročilu ZAG,
razen
ključavnič.del

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.087,00

68.087,00

68.087,00

1.129.951,51

867.905,75

781.600,10

348.351,41

70.175,73

68.087,00

486.614,14

550.930,00

zajeto v GOI

zajeto v GOI

/

40.000,00

/

1.129.951,51

867.905,75

781.600,10

348.351,41

110.175,73

68.087,00

526.614,14

597.000,00

skupaj
GOI
inženiring
skupaj
GOI in
inženiring

Izvajalec novi

_+,- glede
na
sklenjeno
pogodbo
GPG +
spremembe
PZI +
sanacijska
dela

46.070,00
Adriaing

-70.385,86
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knjige
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Inventura končni
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GPG - UP (v
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vrednost
del za
dokončanje
po pogodbi
GPG d.d

vrednost
del po
spremembi
PZI

sanacijska
dela po por.
ZAG

skupaj
nedokonča
ni del
(pogodba
GPG) +
vrednost
spremembe
PZI + san.
del
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POGODBA
oz. OCENA
(vrednost
najnižje
ponudbe),
kjer delo še
ni oddano

Izvajalec novi

_+,- glede
na
sklenjeno
pogodbo
GPG +
spremembe
PZI +
sanacijska
dela

11

EPG
Instalacije

Elektro instalacije

678.853,67

632.276,77

76.046,70

602.806,97

65.371,64

0,00

668.178,61

695.672,22

OPTIMA

-27.493,61

12

KITEC
d.o.o.

Strojne instalacije

572.814,75

485.007,96

53.433,23

519.381,52

42.813,41

0,00

562.194,93

736.927,83

neizbran
ponudnik *najcenejši

-164.113,08

13

SLED

Estrihi

39.631,69

45.996,49

18.079,18

21.552,51

0,00

0,00

21.552,51

34.461,74

BALANT

-12.909,23

KLEMCOMMER
CE d.o.o.

Ključavničarska
dela (kpl.)

177.002,87

289.544,50

102.772,53

74.230,34

10.000,00

31.881,00

116.111,34

305.019,78

neizbran
ponudnik *

-188.908,44

BADIČ

Krovskakleparska dela
(kpl.)

22.624,33

21.276,26

0,00

22.624,33

4.860,74

0,00

27.485,07

26.206,98

BADIČ

1.278,09

SUPERMO
NT d.o.o.

Knauf,
suhomontažna
dela (kpl.)

199.763,22

206.999,80

65.806,82

133.956,40

73.897,50

0,00

207.853,90

195.242,36

SUPERMON
T

12.611,54

KAMPO
d.o.o.

Mizarska dela
(kpl.)

64.639,33

45.433,48

0,00

64.639,33

3.293,25

0,00

67.932,58

54.413,31

KAMPO

Okna in vrata (1.
c. – 1. j'., 1. s. –
1. z., 1. bb. – 1.
mm., 1. zz. – 1.
yy,)

165.951,36

159.786,09

0,00

165.951,36

20.740,00

0,00

186.691,36

183.409,95

nekatere manj
pozicije, zaradi
spremembe
izvajalca)

-32.166,72

Skupaj

198.423,97

205.219,57

0,00

198.423,97

24.033,25

0,00

222.457,22

237.823,26

Fasada (1., 2., 3.
in 4.)

210.599,35

257.648,16

41.841,36

168.757,99

0,00

0,00

168.757,99

201.511,95

Okna in vrata (1.
a., b., y., q., aa.,
nn., oo., pp.,
rr.,ss., 3.)

66.916,80

146.788,42

0,00

66.916,80

1.490,00

0,00

68.406,80

102.540,16

Steklarska dela

58.095,24

74.023,58

0,00

58.095,24

0,00

0,00

58.095,24

62.928,39

14

15

16

17

ALMONT
d.o.o.
18

-32.166,72

-15.366,04
ICL
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poizvajale
c po
pogodbi z
GPG d.d.

pl. po
začasnih
situacijah
na podlagi
knjige
obrač.
izmer

Inventura končni
obračun
GPG - UP (v
potrditvi)
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vrednost
del za
dokončanje
po pogodbi
GPG d.d

vrednost
del po
spremembi
PZI

sanacijska
dela po por.
ZAG

skupaj
nedokonča
ni del
(pogodba
GPG) +
vrednost
spremembe
PZI + san.
del

32.166,72

2.040,00

0,00

34.206,72

33.019,50

264.018,96

0,00

0,00

264.018,96

249.030,14

0,00

1.861,24

0,00

1.861,24

POGODBA
oz. OCENA
(vrednost
najnižje
ponudbe),
kjer delo še
ni oddano

GPG - UP

GPG podizvajalci

spremenjene in
dodatne pozicije:
e, f, g, h, z, ee

32.166,72

0,00

Okna in vrata (1.
tt.,uu., vv., 2.)

264.018,96

255.798,11

0,00

0,00

264.018,96

255.798,11

0,00

264.018,96

1.861,24

0,00

265.880,20

249.030,14

36.902,00

9.413,28

21.964,32

0,00

0,00

21.964,32

21.964,32

DVIGALOTE
H.

39.058,00

0,00

44.895,60

0,00

0,00

44.895,60

39.058,00

KIG d.d.

vrsta dela

Izvajalec novi

_+,- glede
na
sklenjeno
pogodbo
GPG +
spremembe
PZI +
sanacijska
dela

(kpl.)

19

ICL
DORMA
d.o.o.

Dodatno: 2.a
Skupaj

20

21

ICL

16.850,06

DVIGALOT
EHNIKA
Frenk
Debevc
s.p.

Dvigalo (osebno,
tovorno)

KIG d.d.

Okna in vrata (1.
k., l., m., n., p., r.
in x.) - vrata inšt.
jaškov

44.895,60

Keramika (kpl.)

19.160,64

18.094,37

0,00

19.160,64

2.500,00

0,00

21.660,64

37.513,00

Adriaing

Kamen (kpl.)

67.707,71

66.634,93

0,00

67.707,71

5.500,00

0,00

73.207,71

90.189,00

Adriaing

Skupaj

86.868,35

84.729,30

0,00

86.868,35

8.000,00

0,00

94.868,35

127.702,00

80.424,01

73.483,78

0,00

80.424,01

5.122,60

35.215,68

120.762,29

134.375,60

neizbran
ponudnik *

-13.613,31

31.881,60

0,00

0,00

31.881,60

0,00

0,00

31.881,60

0,00

neizbran
ponudnik neoddano*

0

SKUPAJ
brez DDV

3.926.310,24

3.722.658,45

1.482.099,85

1.148.993,20

2.777.317,04

349.666,11

135.183,68

3.254.333,55

3.800.484,23

-559.579,18

SKUPAJ z
DDV

4.711.572,29

4.467.190,14

1.778.519,82

1.378.791,84

3.332.780,45

419.599,33

162.220,42

3.905.200,26

4.560.581,08

-671.495,02

22
23

0,00

GRADOM
d.o.o.

24

GALLINO
d.o.o

Podopolagalska
dela (kpl., razen
post.1predpražnik)

25

Vrtnarska
dela

GPG
NEODDANO

0,00

31.377,60

5.837,60

-32.833,65

Opomba: *vrednost najnižje ponudbe neuspelega postopka javnega naročila
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Terminski plan
Tabela 35: Okvirni časovni načrt izvedbe investicije, ki je bil opredeljen v noveliranem terminskem planu in je predvideval zaključek investicijskih aktivnosti v juliju 2011.

AKTIVNOSTI / OBDOBJE

Že
izvedeno

2009
12

2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011
10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Pripravljalne analize in študije
Izvedba arhitekturnega natečaja
Izbor izvajalca projektne dokumentacije
Pridobivanje projektnih pogojev
Izdelava PGD
Pridobitev soglasij k projektnim rešitvam
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izdelava in potrditev DIIP
Izdelava in potrditev PIZ
Izdelava in potrditev IP
Izdelava PZI
Razpis za izbor izvajalca GOI del
Izbor izvajalca strokovnega nadzora
Izdelava in potrditev Novelacije IP
Podpis pogodbe z izvalcem GOI del
Izvajanje GOI del
Razpis za izbor dobavitelja opreme
Namestitev opreme
Izdelava PID
Tehnični pregled, odprava pomanjkljivosti
Pridobitev uporabnega dovoljenja
Primopredaja objekta - slavnostna otvoritev
Opomba: Zaradi stečaja GPG in postopkov za nadaljevanje in dokončanje investicije je potrebno izvesti še preostale investicijske aktivnosti, kakor je prikazano v terminskem planu. Vsi postopki naročanja morajo
biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011). Predvideni časovni načrt prikazan v nadaljevanju predvideva, da se investicija izvede v najkrajših
zakonskih in operativno možnih rokih.
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Zaključek:
Zaradi stečaja GPG d.d. se investicija ni realizirala v zastavljenih finančnih in časovnih okvirih
postavljenih v noveliranem investicijskem programu »Novelacija investicijskega programa Novogradnja
Univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba A (Center mediteranskih kultur, dejavnosti FAMNIT in
PINT)« izdelanega s strani ELMARKT, ekonomski, finančni in investitorski inženiring, d.o.o.
Dokumentacija št.: Nov IP 005/2010, maj 2010. Ker je v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v pripravi ponovna novelacija zaradi
odmika od načrtovane vrednosti za več kot 20% se bodo tudi ostali kazalniki za objekt A izračunali v tem
dokumentu.
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5.12.6 Letno poročilo o izvajanju investicije »Rekonstrukcija Palače Baseggio«
Uvod
Ohranjanje zgodovinske kulturne dediščine je ena najpomembnejših dejavnosti s katero našim
zanamcem lahko predstavimo določene značilnosti, navade in kulturo območja na katerem živimo. Hkrati,
ohranjena kulturna dediščina omogoča raziskovalcem kakšna nova odkritja, ki so pomembna za
razumevanje zgodovinskega časa, in ki lahko služijo nadaljnjim študijam. Palača na Kreljevi 6 (bivša
borilnica) bo, ko bo povsem obnovljena in restavrirana služila kot sedež Centru za beneško kulturno
dediščino, ki je skupni meddržavni projekt slovenskih in italijanskih univerz, arhivov in občin. Center bo
služil raziskovanju vpliva Beneške republike na tem območju in omogočal bo raziskovalcem poglabljanje
znanj o njej. V Centru se bodo organizirale mednarodne konvencije, predavanja in učne procese na temo
arheologije, zgodovine in kulturne dediščine Beneške republike. Domači in mednarodni strokovnjaki bodo
mentorji mladim raziskovalcem pri magistrskem in doktorskem študiju. V Centru bodo obiskovalcem na
ogled postavljeni razni zgodovinski in kulturni artefakti v digitalni obliki o Beneški republiki na tem
področju.
Investicija za izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija palače Baseggio« še ni zaključena zato v tem
trenutku ni možno ugotoviti končne vrednost investicije.
V skladu z določili 15. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ je obvezno izdelati poročilo o izvajanju investicije, ki mora
vsebovati najmanj naslednje :
izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta izvedbe investicije s časovnim načrtom,
predvidenim v investicijskem programu do datuma priprave poročila (nadziranje izvajanja časovnega
načrta);
primerjavo dejanske vrednosti investicije (pregled sklenjenih pogodb in njenih prilog) ter porabe
finančnih sredstev s predvideno v investicijskem programu;
ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih predvidenih rezultatov v obliki fizičnih in
finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa oziroma študije izvedbe;
opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo
odmiki odpravili (v celoti ali delno).
Poročilo o izvajanju investicijskega projekta je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi
ponovne novelacije investicijskega programa in usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov
veljavnega proračuna.
Začetek izvajanja investicije
Palača, na Kreljevi ulici 6 v Kopru, sodi med najpomembnejše koprske palače, ki so odraz stanovanjske
kulture najvišjega sloja meščanstva 17. in 18. stoletja, ki je nastala pod močnim vplivom Benetk.
Postavljena v ulični niz tvori s sosednjimi meščanskimi hišami kvaliteten ulični ambient, ki se je izoblikoval
ob robu samostanskih kompleksov. Palačo odlikuje simetrično zasnovano, vendar ne izvedeno
kompaktno pročelje. Nasprotno pa se z dvema nižjima prizidkoma razčlenjeno oblikuje njena dvoriščna
fasada, ki je imela prvotno iztek v obsežnem vrtu. Prav tako gre za beneško značilnost oblikovanja
dvoriščne fasade z močno predrtostjo odprtin in z arkadnimi loki, ki nosijo balkon. Palačo odlikuje
značilna zgrajenost arhitekture z vsemi reprezentančnimi značilnostmi, ki so ključnega pomena. Ker jo
sooblikuje starejši še srednjeveški objekt, ki ga je mogoče po ohranjenih arhitekturnih elementih stilno
ovrednotiti kot gotsko profano zgradbo. Izjemnega pomena so odkrite poslikave v pritličju in nadstropju
tega objekta. Prav tako ima baročno preoblikovana stavba ohranjeno stensko poslikavo
reprezentančnega stopnišča, ki ga dopolnjuje in določa v krog kasnejšega beneškega baročnega
obdobja. Palača, z naslovom Kreljeva 6, je poznana pod več imeni – palača Gravisi Tiepolo, palača
Baseggio, Borilnica in je spomeniško zaščitena zgradba (EŠD 246) – profana stavbna dediščina in stoji
na območju varovanja kulturne dediščine. Prav tako je historično mestno jedro razglašeno kot kulturni
spomenik. Ker se investitor zaveda zgodovinskega in kulturnega pomena, ter potencialov zgradbe, želi leto, ki je že močno dotrajana, obnoviti, restavrirati in opremiti, da bo lahko v njej našel prostor Center za
beneško kulturno dediščino, edinstveno raziskovalno-izobraževalno središče beneške kulture na tem
področju, z digitalnim muzejem, ki bo privabljalo vrsto raziskovalcev iz bližnje in daljne okolice, prav tako
pa bo postal turistična destinacija. Bodoči Center bo gostil kulturna srečanja in domače in mednarodne
goste, ki bodo v njem imeli predavanja in predstavitev, v njem se bo mogoče izobraževati in poglabljati ter
raziskovati vpliv in značilnosti Beneške republike, ki jih je imela na tem področju.
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Cilji projekta Shared culture: Operativnega programa Slovenija-Italija (Crossborder Cooperation
Programme Italy Slovenia 2007-2013) uresničuje naslednje cilje: varovanje znanja, promocija skupne
rabe kulturnih virov; globlje obojestransko poznavanje med prebivalstvom programskega območje;
promocija kulturne dediščine; skupno poudarjanje zgodovine; zmanjševanje zgodovinskih in kulturnih ovir
s skupno uporabo infrastrukture na področju kulture in izobraževanja; naložbe za razvoj sistemov, ki
omogočajo dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij; oblikovanje integriranih kulturnih
dejavnosti za povečano privlačnost programskega območja; skupne raziskave zgodovinskega ozadja in
skupna uporaba obstoječih virov. Projekt nadalje uresničuje sledeče cilje in dejavnosti prednostne naloge:
ohranja in razvija znanje na področju kulturne dediščine, njeno rabo ter izboljšuje kulturno izmenjavo,
oblikuje skupne poti, obnavlja zgodovinske stavbe, uresničuje digitalizacijo arhivskih gradiv, izvaja skupne
kulturne pobude.

Postopki pri izvedbi investicije so:
Izdelana projektna dokumentacija izdelana s strani Elea iC d.o.o., ki je omogočala objavo razpisa za
izvedbo del po naslednjih načrtih:
Vodilna mapa PZI št. 341110061: projektant Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, z dne
december 2011; OVP: Damjan Bradač, univ.dipl.inž.arh.;
Načrt arhitekture št. 341110061-A z dne 12.12.2011: OVP Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000
Ljubljana in OP: Damjan Bradač, univ.dipl.inž.arh.;
Načrt gradbenih konstrukcij št.:10/11: Projektant Stating d.o.o., Vojkovo nabrežje 25, 6000 Koper, OP
Igor Grdina, univ.dipl.inž.grad.;
Načrt električnih inštalacij in električne opreme št.:11-11: Projektant Elin d.o.o., Vilfanova ulica 19,
6230 Portorož; OP Danilo Štajdohar, univ.dipl.inž.el.;
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št.:15/11, oktober 2011: projektant LIZ-STIN d.o.o.,
Pittonijeva ulica 9, 6310 Izola, OP Jože Šušterič, str.tehn.
Naročnik Univerza na Primorskem je z izdajo sklepa št. 1672-05/10 dne 17. 03. 2010 začel z javnim
naročilom po odprtem postopku za izvedbo Rekonstrukcije palače Baseggio na Kreljevi 6 v Kopru.
Strokovna komisija za oceno ponudb v postopku javnega razpisa »Rekonstrukcija palače Baseggio na
Kreljevi 6 v Kopru« je bila imenovana na podlagi sklepa o začetku postopka javnega naročila št. 167205/10 z dne 17. 03 .2010 in sklepa o imenovanju novih članov v strokovni komisiji št. 1672-05/10 z dne
17. 05. 2010.
Ker je UP javni proračunski uporabnik, je bilo izvedeno javno naročilo po odprtem postopku št. 167207/10, ki je bilo dne 09. 04. 2010 objavljeno na Portalu javnih naročil s št. objave JN 2877/2010.
Strokovna komisija za oceno ponudb v postopku javnega razpisa za »Rekonstrukcijo palače Baseggio« je
preverila vse prejete ponudbe:
Zap. št. ponudbe

Naziv ponudnika

Ponudbena cena z DDV

1

GIVO, d.o.o.

1.470.828,66 EUR

2

GEOIT, d.o.o.

1.332.790,90 EUR

3

STAVBENIK, d.o.o.

1.419.848,47 EUR

4

Kraški Zidar, d.o.o.

2.015.946,00 EUR

Za izvedbo GOI del je bil izbran GEOIT d.o.o., ki je izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Ostali udeleženci pri gradnji so še:
- strokovni nadzor: Architecta, d.o.o.
- koordinator varstva pri delu: VAGO, d.o.o.
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Terminski plan
Tabela 36: Okvirni časovni načrt izvedbe investicije, ki je bil opredeljen v noveliranem terminskem planu in je predvideval zaključek investicijskih aktivnosti v juliju 2011.

AKTIVNOSTI / OBDOBJE

Že
izvedeno

2010

2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Idejna zasnova
Uskladitev IDZ z ZVKD Piran
Priprava in podpis pogodbe z MOK
Pridobivanje projektnih pogojev
Izdelava PGD
Izdelava DIIP
Soglasja k projektnim rešitvam
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Priprava prijave na razpis za nepovratna EU
sredstva
Izdelava Investicijskega programa
Podpis pogodbe o sofinanciranju
Izdelava PZI
Razpis za izvajalca prenove
Razpis za izvajalca nadzora
Gradnja (prenova) in restavratorska dela
Namestitev opreme
Izdelava PID
Tehnični pregled, odprava pomanjkljivosti
Primopredaja objekta - slavnostna otvoritev
Opomba: Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011). Predvideni časovni načrt prikazan v nadaljevanju
predvideva, da se investicija izvede v najkrajših zakonskih in operativno možnih rokih.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.12 INVESTICIJE IN INVETSICIJSKO VZDRŽEVANJE (NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM)

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

305

Zaključek:
Zaradi novih odkritij stenske poslikave iz obdobja baroka, ohranjenega lesenega stropa s parcialno
ohranjenimi poslikavami ter stopnišča s parcialno ohranjenimi poslikavami, vsled katerih je bilo
potrebno spremeniti obstoječo projektno dokumentacijo, pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja
bo v primeru odstopanja za 20 % od investicijske vrednosti v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ potrebno izdelati
novelacijo investicijskega programa v kateri se bodo ponovno izračunali vsi potrebni kazalniki.
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5.12.6 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
V prvi polovici leta 2011 je bil načrtovan zaključek GOI del na objektu A v Univerzitetnem kampusu
Livade, vendar je izvajalec del družba GPG, d.d., zaradi začetka stečajnega postopka, prenehal z deli.
Ker se dela niso nadaljevala, je Univerza na Primorskem (UP) na podlagi treh pisnih opominov,
prekinila pogodbo in unovčila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Prav tako, se je
pričel pripravljati pregled izvedenih del – t.i. inventurno stanje, ki je pokazal stopnjo in stanje že
izvedenih del. UP je posredni proračunski uporabnik, zato ni bilo možno z deli nadaljevati s
podizvajalci, ampak je bilo potrebno izvesti nove postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN), tako da so se dela pričela operativno izvajati šele v drugi polovici leta 2011.
Za objekt B je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobila so se skoraj vsa potrebna soglasja za
izdajo gradbenega dovoljenja. Objekt je v celoti predviden za uporabnika - Fakulteto za ergonomske in
kineziološke študije (UP FENIKS).
Na Upravno enoto Izola je bila novembra podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za
študentske domove v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Študentske domove bodo sestavljali 3.
stolpiči s skupno kapaciteto 292 ležišč.
Po uspešno izvedenem javnem anonimnem arhitekturnem natečaju za pridobitev najustreznejše
idejne arhitekturne rešitve za umestitev univerzitetnega kampusa je bila sklenjena pogodba z družbo
Bevk Perović arhitekti d.o.o., ki pa je projektno obdelovala le objekte Pedagoške fakultet, Fakultete za
management, Fakultete za grajeno okolje, objekta »avle magne«, objekt spremljajočih dejavnosti,
Univerzitetno in mestno knjižnico brez študentskih domov. Zaradi navedenega je UP izvedla postopek
za sklenitev pogodbe tudi za projektiranje študentskih domov. Izdelala se je nova varianta, ki je
samostojno umestila nadzemni objekt garažne hiše s katero je UP zadostila zahtevi Mestne Občine
Koper po zahtevanem številu parkirnih mest. V letu 2011 so bili izvedeni vsi postopki za pridobitev
soglasij in pripravljena vloga za gradbeno dovoljenje, ki pa ni bilo vloženo zaradi neopravljene revizije
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za potrebe sprejetja investicijskega
programa na UO UP se je izdelala investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki obravnava gradnjo
študentskih domov (tri stolpiče s 326 ležišči), prostore za tri fakultete, objekt »avle magne«, garažno
hišo, objekt spremljajočih dejavnosti s skupno telovadnico ter univerzitetno (in mestno) knjižnico v II.
fazi. Prav tako je bila izdelana ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva z možnostjo zasebnih
vlaganj.
Obnova palače Baseggio - gradbena dela na objektu palača Baseggio so se pričela v letu 2010. Ob
začetku izvajanja obnovitvenih del se je izkazalo nekaj novih odkritij (nove stenske poslikave iz
obdobja baroka, možnost ohranitve lesenih stropov...) zaradi katerih je Zavod za varstvo kulturne
dediščine – Restavratorski center na investitorja naslovil zahtevo za spremembo projekta obnove
palače Baseggio. Na podlagi novih odkritij so bile pridobljene spremembe kulturnovarstvenih pogojev
s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote Piran na podlagi katerih je bila izdelana
dokumentacija PGD in PZI sprememb ter pridobljena pravnomočna sprememba gradbenega
dovoljenja. Na podlagi navedenega bo investitor z izvajalcem izvedel postopek s pogajanji za novo
naročena kasnejša dela. Zaključek prenove se pričakuje v drugi polovici leta 2012.
UP je na podlagi Pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice, sklenjene z RS, zanjo MVZT,
dobila lastninsko pravico na objektu Servitski samostan na Santorijevi ulici 9 v Kopru. Na podlagi
navedene pogodbe mora UP v roku desetih let pridobiti uporabno dovoljenje za uporabo predmetne
nepremičnine za potrebe izvajanja izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških programov.
V mesecu septembru je bila podpisana pogodba za zagotavljanje proračunskih sredstev za investiciji,
ki sta uvrščeni v načrt razvojnih programov Proračuna RS. Poraba sredstev se ni realizirala v
zastavljenem obsegu, ker operativne izvedbe GOI del na gradbišču po prekinitvi del GPG, d.d. ni bilo
možno realizirati v načrtovanjem obsegu.
Revizija srednjeročnega načrta investicij v letih 2009-2013 ni bila izvedena, ker niso bili poznani viri
financiranja in ker ni bil sprejet nov poroštveni zakon ter rebalans proračuna RS za leto 2012.
Pridobljena sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja so bila nižja od potreb, ki so jih pri pripravi
letnega plana dela izkazale članice, zato se je pretežno realiziralo le načrtovano investicijsko
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vzdrževanje, ki je bilo sofinancirano s strani MVZT. Prav tako posameznim članicam, zaradi
nepravilnih postopkov oziroma neustrezno sklenjenih najemnih pogodb niso bila priznana sredstva s
strani MVZT. Zaradi neustreznega delovanja naprave je UP ŠD, v soglasju z MVZT, zadržal plačilo
računa do odprave napake. Na javnih visokošolskih zavodih so bila sredstva porabljena do konca leta
2011.
Pogodba o zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje študentskih domov za leto
2011 v višini 144.000 EUR je bila podpisana v mesecu maju, pri čemer so bila sredstva za investicije
in investicijsko vzdrževanja bila UP nakazana, glede na vložene zahtevke, v mesecu septembru,
oktobru in novembru.
UP FHŠ
Zaradi pomanjkanja sredstev se v letu 2011 ni šlo v nakup opreme. Plan investicij je bil delno
izpolnjen, saj smo bili ponovno vezani na omejena sredstva (nujna protisončno zaščito ni bila
izvedena). Opreme UP FHŠ z leti nismo posodabljali in trenutno rešujemo le najnujnejša popravila na
računalnikih in drugi opremi. Skladno z razvojem programske opreme in potreb predavateljev,
študentov ter raziskovalcev bo opremo potrebno v določeni meri zamenjati oz. kupiti novo. Žal so
predvidena sredstva za to omejena in lahko pride do večjih težav pri zagotavljanju podpore za
ustrezno kakovostno raven pedagoškega in raziskovalnega dela.
UP FM
Izvedeni investicijsko-vzdrževalni deli leta 2011 sta bili uspešno realizirani. Pozitivni učinki so že
razvidni oziroma sta občutni že v trenutni kurilni sezoni, saj so delovni pogoji bistveno bolj ugodni kot v
preteklosti. Dosežena cena izvedbe del kaže na to, da je bilo investicijsko vzdrževanje realno in
natančno ocenjeno, saj vrednost dela in materiala ni bila presežena.
Izhajajoč iz Letnega programa UP, rekonstrukcija obstoječega tovornega dvigala za potrebe invalidov,
največja predavalnica UP FM je v III. nadstropju, zaradi česar je invalidom neomogočen dostop na
predavanja, ni bila uresničena, ker UP FM ni prejela sredstev za pokritje del, lastnih sredstev pa nima.
Tudi zamenjava polken v računalniški učilnici je bila načrtovana zgolj z lastnim financiranjem, zaradi
česar načrtovana menjava ni bila izvedena. Sanacijo zidu zaradi vdora vlage v knjižnici UP FM in UP
PEF bo fakulteta izvedla sama, brez posredovanja zunanjih ponudnikov storitev. Toplotna sanacija tal
in zidu v referatu je bila izvedena delno, zaradi nižjih sredstev kot so bila prvotno načrtovana oziroma
je bila ocenjena vrednost dela z materialom. Sanacija je bila zato usmerjena v (aluminijasto) steno, ki
je bila v celoti odstranjena oziroma rekonstruirana. Zazidan je bil parapet do višine cca. 1,10 m, z 8 cm
izolacijo, ter v nadaljevanju zidu do stropa montirana ALU stena z dvokrilnim oknom, dvema
ventusoma in štirimi fiksnimi deli, s termočlenom in termopan steklom. Menjava radiatorjev v II.
nadstropju prizidka je bila izvedena uspešno in v celoti. V II. nadstropju Dijaškega in študentskega
doma, kjer imajo prostore vodstvo in pretežno strokovni delavci ter dve katedri UP FM, so bili
zamenjani in montirani novi 10 členski in višjekalorični radiatorji.
Ker so polkna v računalniški knjižnici dotrajana in ker obstaja nevarnost, da se ob močnejši burji
odtržejo, je navedeno delo načrtovano v letu 2012, prav tako sanacija tal v referatu za študentske
zadeve. Rekonstrukcija dvigala za potrebe invalidov je pomaknjena v leto 2013, ker je strošek izvedbe
del visok, glede na trenutne razmere na trgu pa je neutemeljeno pričakovati pridobitev tolikšnih
sredstev.
UP FAMNIT
UP FAMNIT je prve študente vpisala v študijskem letu 2007/08. V študijskem letu 2011/12 še vedno
deluje v najetih prostorih, in sicer na več lokacijah v Kopru – na sedežu fakultete na Glagoljaški 8
(pisarne, predavalnice), na Kettejevi 1 (kabineti, predavalnici), na Muzejskem trgu 2 (kadrovska in
finančno-računovodska služba, ki delujeta kot skupni službi UP FAMNIT in UP IAM), v prostorih
Dijaškega in študentskega doma Koper na Cankarjevi 5 (predavalnice), v prostorih Srednje tehniške
šole na Šmarski cesti 4 (predavalnice).
Za izvajanje študijske dejavnosti fakulteta občasno uporablja oz. najema še druge prostore
(predavalnice UP PEF in UP ZRS ter predavalnica v Središču Rotunda v Kopru).
UP FAMNIT se že vse od ustanovitve srečuje s prostorsko stisko, ki se vsako leto, z razpisovanjem
novih študijskih programov in izvajanjem lovih letnikov, dodatno povečuje. Hkrati se povečujejo tudi
stroški za najem prostorov.
Predavalnice in prostore za osebje fakulteta ureja in izboljšuje glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.12 INVESTICIJE IN INVETSICIJSKO VZDRŽEVANJE (NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM)

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

308

Za celovito rešitev prostorske stiske in ustrezne materialne pogoje za izvajanje študija bo UP FAMNIT
potrebovala namenska proračunska sredstva. Cilj fakultete je pridobitev lastnih prostorov. UP FAMNIT
zato pričakuje, da bo rektorat UP v letu 2012 pristopil k celovitem reševanju prostorske problematike
fakultete v okviru Mestne občine Koper, in sicer v smeri odkupa stavbe Pošte Koper na Glagoljaški 8
ter objekta na Kettejevi 1 v Kopru.
V obsegu kot ji bodo omogočala finančna sredstva, bo fakulteta tudi v bodoče vlagala v izboljšanje
prostorskih pogojev za študij in delo zaposlenih.
UP PEF
UP PEF na področju investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave opreme sledi zelo različnim
ciljem, katerih financiranje in realizacija je v pristojnosti različnih subjektov.
Če na tem mestu omenimo prostorske pogoje UP PEF, ki se navadno rešujejo z investicijami, so ti na
UP PEF taki, da načrti UP predvidevajo reševanje le-teh pri prvih investicijah. Fakulteto namreč
bremenijo nevzdržni prostorski pogoji že vse od njenega nastanka zato je bilo več krat ugotovljeno, da
je edina možna rešitev izgradnja novega poslopja fakultete. Odločitev UP je bila, da bo novo poslopje
fakultete zgrajeno v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru. Tako je bilo novo
poslopje fakultete med drugimi uvrščeno v nov izdelan in potrjen Dokument identifikacije
investicijskega projekta za Univerzitetni kampus Sonce. Na podlagi vseh odločitev in zaključkov iz
zgoraj navedenega dokumenta so bili v letu 2009 izdelani tudi drugi dokumenti za novogradnjo
kampusa (Programska naloga, Programsko projektna naloga in Natečajna naloga) in na njihovi
podlagi je bil izveden arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za Univerzitetni
kampus Sonce. Rešitev je bila izbrana v začetku leta 2010. V letu 2011 je potekalo projektiranje
poslopij v 1. fazi izgradnje kampusa. V to fazo spada tudi nova stavba UP PEF, zaključek te faze je bil
planiran za mesec september 2012. V skladu s takim načrtom bi bila selitev in začetek dela v novih
prostorih možna že v študijskem letu 2012/2013. Ker se po terminskem planu že zamuja z
aktivnostmi, selitve v nove prostore UP PEF ne bo pred študijskim letom 2013/2014.
Na področju investicijskega vzdrževanja bi bilo zaradi starosti stavbe, v kater deluje UP PEF,
potrebnih veliko posegov investicijskega vzdrževanja. Žal pa se iz leta v leto fakulteta srečuje z
dejstvom, da so namenska proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje prenizka. Tako se
realizira samo najpomembnejše prioritete po vrstnem redu. Tudi v letu 2011 je bila realizirani samo 1.
in 2. prioriteta - sanacija odtočnih cevi in odtokov v atriju fakultete in zamenjava starih radiatorjev v
predavalnicah in kabinetih ter sanitarijah. Ta poseg investicijskega vzdrževanja je bila deloma krit iz
namenskih proračunskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije.
Vrste planiranih in realiziranih posegov investicijskega vzdrževanja ter viri zanj so razvidni iz Tabele
4.10.3: Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme v letu 2011.
Na področju nabave opreme je še vedno prisotno pozitivno gibanje, ki se je začelo v letu 2009. Pred
tem letom, zaradi omejenih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti fakultete in ob odsotnosti
namenskih proračunskih sredstev v ta namen, fakulteta praktično ni mogla nabavljati opreme. Zaradi
spremenjenih finančnih zmožnosti fakultete, ta sedaj predvsem iz lastnih sredstev krije nabave
opreme. Tako se je tudi v letu 2011 nabavilo opremo, ki v nekaterih primerih omogoča pogoje za delo
fakultete, v drugih pa močno izboljšuje kakovost tako izobraževalnega kot tudi znanstvenoraziskovalnega dela fakultete in podpornih služb. V omejenih prostorskih pogojih in v določenih
primerih tudi omejenih kadrovskih zmogljivostih, se tako vsaj z nabavami opreme olajšuje delo in s
tem dviguje zadovoljstvo zaposlenih in hkrati oziroma posledično tudi študentov. V letu 2011 je UP
PEF ponovno prejela namenska proračunska sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije za nakup opreme, na nakup opreme pa je namenila še veliko večji delež lastnih
sredstev. Vrste nabavljene opreme in viri za njeno nabavo so razvidni iz Tabele 5.10.2: Nakup opreme
v letu 2011.
UP FVZ
UP FVZ v letu 2011 je realizirala nabavo le dela načrtovane opreme. Večina opreme je bila nabavljena
iz lastnih sredstev proti koncu leta 2011, ko je bilo možno oceniti finančno stanje. V letu 2011 je bila
proti koncu leta pričakovana menjava vodstva. Dotedanja dekanija se je odločila za odobritev
najnujnejših nabav tudi zaradi obetov o negotovi finančni situaciji državnega proračuna v prihodnjih
obdobjih. Nekatere nerealizirane nabave so uvrščene v plan nabav za leto 2012.
Investicijska dela so bila izvedena z namenom pridobitve dodatnih kabinetov ter delovnih mest za
zaposlene UP FVZ ter potrebe delovanja študentskega sveta (študentska soba). Skladno z LPD 2011
je v tem okviru bilo realizirano več postavk iz LPD-ja (ureditev pisarne v 3. nadstropju, ureditev
dodatnega prostora v pritličju za potrebe študentov, pleskarska dela). Načrtovana zamenjava tlakov ni
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bila izvedena v celoti, ampak samo v novi pisarni v 3. nadstropju, kjer je bil zaradi del prvotni tlak
poškodovan. Ostaja nerealizirana ureditev prezračevanja v amfiteatralni predavalnici.
UP ZRS
Eden izmed srednjeročnih ciljev UP ZRS je ustvarjanje boljših pogojev za izvajanje infrastrukturnih
dejavnosti: tako prostore laboratorija za naravoslovne in biotehnološke znanosti načrtujemo v okviru
oblikovanja kampusa Livade v Izoli, kjer UP ZRS igra pomembno in nepogrešljivo vlogo, humanisti pa
bodo dobili nove prostore in možnosti uspešnega delovanja z obnovo palače Bassegio v starem
mestnem jedru Kopra. V letu 2011 smo na obeh investicijah imeli zakasnitve skladno s prvotno
predvidenim terminskim planom. Gradnja CMK - kljub prekinitvi gradbene pogodbe z glavnim
izvajalcem Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., zaradi nastopa insolventnosti in kasnejšega stečaja, se
dela na objektu nadaljujejo s posameznimi izvajalci, vendar se bo zardi navedenega rok za
dokončanje del podaljšal.
Obnova palače Baseggio, - gradbena dela na objektu palača Baseggio so se pričela v letu 2010. Ob
začetku izvajanja obnovitvenih del se je izkazalo nekaj novih odkritij (nove stenske poslikave iz
obdobja baroka, možnost ohranitve lesenih stropov...) zaradi katerih je Zavod za varstvo kulturne
dediščine – Restavratorski center na investitorja naslovil zahtevo za spremembo projekta obnove
palače Baseggio, na katero je investitor pristal. Na podlagi novih odkritij so bile pridobljene
spremembe kulturnovarstvenih pogojev s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote
Piran na podlagi katerih je bila izdelana dokumentacija PGD in PZI sprememb ter pridobljena
pravnomočna sprememba gradbenega dovoljenja. Na podlagi navedenega bo investitor z izvajalcem
izvedel postopek s pogajanji za novo naročena kasnejša dela. Zaključek prenove se pričakuje v drugi
polovici leta 2012.
UP IAM
UP IAM je planiral večjo nabavo opreme v letu 2011 iz naslova projekta. Do pridobitve projekta, ki
omogoča nakup, je prišlo šele v drugi polovici leta 2011 in še ni bilo izvedeno javno naročilo, ki se je
pripravljalo in bo izvedeno v letu 2012. Načrt za investicije v letu 2011 pa je bil izveden v celoti.

5. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

5.12 INVESTICIJE IN INVETSICIJSKO VZDRŽEVANJE (NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM)

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

310

6. SKRB ZA KAKOVOST
UP že od svoje ustanovitve v letu 2003 namenja pozornost skrbi za kakovost, ki je poudarjena tudi v
Srednjeročni razvojni strategiji 2009 – 2013. Najpomembnejši elementi na področju kakovosti so:
1. oblikovanje ter spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic: Senat UP je v
sodelovanju s članicami sprejel Srednjeročno razvojno strategijo 2009 – 2013, v katerem so
opredeljeni vizija, poslanstvo in razvojni cilji univerze in njenih članic za navedeno obdobje;
2. oblikovanje kazalnikov kakovosti univerze: kazalniki kakovosti zajemajo vsa področja
delovanja univerze, in sicer izobraževanje, raziskovanje in upravljanje (sprejeti na 13. redni seji
Senata UP dne 12. 11. 2008);
3. komisije, zadolžene za področje kakovosti: na univerzitetni ravni deluje Komisija za
spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP
(KSSK UP). Komisije, zadolžene za področje kakovosti, delujejo tudi na članicah univerze;
4. samostojne strokovne službe za področje kakovosti, centri: pomemben dejavnik razvoja
področja kakovosti na ravni univerze in članic je zagotavljanje ustreznih virov za izvajanje
aktivnosti na področju kakovosti. V letu 2008 je bila vzpostavljena Služba za kakovost UP na
univerzitetni ravni znotraj Sektorja za izobraževanje in kakovost, v decembru 2011 pa se je le-ta
preoblikovala v Samostojno službo za kakovost. Na ravni članic UP so aktivnosti na področju
spremljanja in zagotavljanja kakovosti predvsem v pristojnosti komisij, zadolženih za kakovost;
5. evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav: univerza in članice si
prizadevajo za pravočasno odkrivanje in odpravo odstopanj od sprejetih razvojnih usmeritev ter za
kontinuirano uvajanje izboljšav oziroma za spodbujanje kulture kakovosti. S tem namenom je bil
leta 2008 sprejet Pravilnik o evalvaciji UP. Z namenom zagotavljanja kakovosti pripravljajo
univerza in članice letno samoevalvacijsko poročilo. Poročila članic obravnavajo organi članic
(senat oziroma znanstveni svet, akademski zbor) in na osnovi analize sprejmejo načrt izboljšav za
posamezna področja delovanja. Članice izsledke letne samoevalvacije tudi javno objavijo – v
obliki publikacije in na svojih spletnih straneh, posamezne članice poročila predstavijo
zainteresirani javnosti. Samoevalvacijska poročila UP so objavljena na spletnem naslovu
www.upr.si pod temeljnimi dokumenti. Na univerzi je bila v letu 2010 izvedena zunanja evalvacija
Zveze evropskih univerz (EUA). Na osnovi priporočil je UP pripravila in sprejela Strategijo
izobraževanja UP 2011-2015 ter Kadrovsko strategijo UP za raziskovalce za obdobje 2010-2014.
V prihajajočem letu bo UP na podlagi izvedenih evalvacij in poročil posodobila Srednjeročno
razvojno strategijo UP 2009-2013, pripravila Program razvoja kulture kakovosti na UP ter izvedla
vse postopke, ki so potrebni za ponovno akreditacijo univerze;
6. spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti
študija: visokošolski zavodi UP redno spremljajo podatke o vpisu (struktura vpisanih študentov
glede na predhodno izobraževanje) in izvedbi študijskih programov. V ospredju je analiza
prehodnosti, trajanja študija, razmerja med številom študentov in številom pedagoških delavcev,
realizacije študijskih programov, kakovosti izvedbe praktičnega usposabljanja, zagotavljanja
knjižničnega in študijskega gradiva študentom ipd;
7. spremljanje drugih déležnikov: članice opravljajo analize mnenj o kakovosti svojih študijskih
programov ter o kakovosti drugih, za razvoj članice pomembnih dejavnosti. Pedagoške članice
skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete na UP vsako leto anketirajo študente,
posamezne članice pa periodično anketirajo tudi diplomante in zaposlene (visokošolske učitelje in
sodelavce, raziskovalce ter strokovno-administrativne in tehnične delavce). Rezultati anketiranja
so predstavljeni v letnih samoevalvacijskih poročilih, prejete ocene pa so podlaga za uvajanje
izboljšav;
8. informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice in
univerze: na vseh članicah so zaposleni vključeni v organe in komisije ter na ta način aktivno
sodelujejo pri soodločanju o razvoju članice, na ravni univerze pa sodelujejo s svojimi predstavniki
v univerzitetnih organih in komisijah;
9. vključevanje študentov v proces upravljanja in evalvacije kakovosti: študenti so prek svojih
predstavnikov vključeni v organe in komisije univerze in članic, kar omogoča sprotno evalviranje
delovanja univerze in članic s strani uporabnikov ter hitrejše ukrepanje v primeru morebitnih težav;
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10. uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom: članice UP so aktivne pri
uvajanju tutorstva in drugih oblik svetovanja študentom. Januarja 2009 je bil sprejet Pravilnik o
tutorstvu na UP, na osnovi katerega se je v študijskem letu 2009/2010 pričel vzpostavljati enoten
sistem tutorstva na UP. Sistem tutorstva se bo v naslednjih letih še izpopolnjeval in nadgrajeval. V
letu 2010 je univerza pridobila projekt »Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na
trg dela« v okviru katerega nudi študentom dodatno podporo pri študijskem in kariernem odločanju
ter spodbuja vseživljenjsko učenje, ki ga je v letu 2011uspešno izvajala (več o izvedbi v poglavju
5.1.1 Visokošolsko izobraževanje);
11. zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi:
število študentov s posebnimi potrebami na UP se vsako leto povečuje. UP je že leta 2005
sprejela Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s
posebnim statusom, leta 2008 pa je bil sprejet Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, v
katerem so natančneje opredeljene prilagoditve študija za te študente. V letih 2010 in 2011 je UP
izvedla usposabljanja za delo s študenti s posebnimi potrebami, namenjena predvsem tutorjem in
visokošolskim učiteljem;
12. spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami:
članice se zavedajo pomena učinkovitega komuniciranja med zaposlenimi in na ravni
organizacijskih enot članice (katedre, oddelki, inštituti). Za ta namen organizirajo formalne
sestanke vodstva s predstojniki organizacijskih enot;
13. skrb za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih: univerza in članice
spodbujajo izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih, tako izobraževanje za
pridobitev formalne izobrazbe kot tudi krajša usposabljanja. Na UP je bil sprejet Pravilnik o
izobraževanju, izpolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na Primorskem, ki
ureja to področje. V okviru finančnih zmožnosti posamezne članice izobraževanja zaposlenih tudi
financirajo oziroma sofinancirajo. Prav tako UP skrbi za ustrezno pedagoško usposobljenost svojih
visokošolskih učiteljev. V ta namen je z novimi Merili za izvolitve v nazive na UP uvedla kot pogoj
za prvo izvolitev opravljeno pedagoško andragoško usposabljanje;
14. spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo: univerza in članice
spodbujajo kakovostno delo zaposlenih ter uspešno delo tudi nagradijo. Nagrajevanje zaposlenih
za posebne dosežke poteka na osnovi Pravilnika o priznanjih UP. Prav tako so visokošolski učitelji
in sodelavci ter raziskovalci nagrajeni za svojo znanstveno in pedagoško odličnost. V letu 2009 so
bila sprejeta Pravila o delovanju skladu za pedagoško odličnost UP in Pravilnik o skladu za
znanstveno odličnost UP. Na posameznih članicah in rektoratu UP je podeljevanje nagrad
zaposlenih dodatno urejeno z internim pravilnikom o priznanjih in nagradah.
15. strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:
univerza že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za
kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k
razvoju gospodarstva. Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP, neposredno povezavo z
gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja
Primorske d.o.o. (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za
visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem.
Leta 2008 je bila ustanovljena ekspertna skupina za pripravo študijskih programov, v kateri so
predstavniki gospodarstva in drugih javnih zavodov; prav tako pa so bili predstavniki gospodarstva
povabljeni k sodelovanju pri pripravi posameznih študijskih programov univerze. V letu 2008 je bil
ustanovljen Štipendijski sklad UP, ki je namenjen štipendiranju najboljših študentov UP in za
katerega sredstva prispeva tudi gospodarstvo. Za študijsko leto 2010/2011 je bilo podeljenih 33
štipendij;
16. posveti in delavnice o kakovosti: univerza od leta 2005 letno organizira posvet, na katerem
udeleženci razpravljajo o izbranih in aktualnih temah s področja kakovosti. Posveti so namenjeni
zaposlenim na UP in študentom, vabljeni pa so tudi predstavniki drugih univerz in zunanji eksperti;
17. članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni: univerza je prek svojih
predstavnikov vključena v komisije in delovna telesa na nacionalni ravni in na mednarodni ravni
(pridruženo članstvo v Evropski zvezi univerz – EUA in v organizaciji Upravljanje institucij v
visokem šolstvu/Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – IMHE/OECD (podatki o
članstvu v organizacijah so podrobneje prestavljeni v poglavju 3.4 Mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje (tabela 21)).
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18. obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic: univerza in njene članice
redno seznanjajo širšo javnost s svojimi dejavnostmi, in sicer prek spletnih strani, informativnih
publikacij in informativnih dni ter tiskovnih konferenc;
19. vzpostavljanje sistema kakovosti na osnovi modela odličnosti EFQM: v letu 2010 je univerza
začela vzpostavljati sistem kakovosti na osnovi modela odličnosti EFQM. Izvedena so bila
usposabljanja za ocenjevalce, ki so se jih udeležili tajniki in svetovalci direktorjev, vodje sektorjev
ter posamezni zaposleni na univerzi. V mesecu maju 2011 je UP oddala prijavo na državno
nagrado za kakovost – PRSPO. V ocenjevanju se presoja organizacije v poslovnem sektorju,
zdravstvu, šolstvu in javni upravi po kriterijih Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja.
Prejmejo ga organizacije, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji
in se z uspešnim poslovanjem na vseh področjih svojega delovanja uvrstijo v vrh poslovno
odličnih organizacij v slovenskem prostoru. V mesecu novembru so iz Urada Republike Slovenije
za meroslovje sporočili seznam finalistov. UP se je kot ena izmed petih finalistov uvrstila v
kategorijo organizacij v javnem sektorju. S tem je dokazala uspešno uporabo Evropskega modela
odličnosti EFQM in je v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja. UP je prejela diplomo za
uvrstitev med finaliste za PRSPO 2011.
V nadaljevanju sledi realizacija opredeljenih kratkoročnih ciljev za leto 2011.
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podelitev nagrad Sklada za
znanstveno odličnost

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Podeljene nagrade za
študijsko leto 2008/2009

Podelitev nagrad za
študijsko leto 2009/2010

Pridobivanje mnenj
zaposlenih o delu na
inštitutu

Analiza mnenj
Izvedba ankete

Nerealizirano – realizirano
bo v letu 2012

Seznanitev s temeljnim
modelom odličnosti EFQM

Zaključeno usposabljanje in
pridobitev certifikata
zaposlenega na inštitutu

Seznanitev zaposlenih o
modelu odličnosti EFQM

Realizirano

Uvajanje kakovosti in
modela odličnosti EFQM na
inštitutu

Zaključeno usposabljanje in
pridobitev certifikata
zaposlenega na inštitutu

Imenovanje delovne skupine
na inštitutu

Realizirano

Kakovostno in učinkovito
izvajanje dejavnosti inštituta

Zadovoljstvo uporabnikov
knjižnice

Realizirano

UP IAM

UP FVZ
Analiza zadovoljstva
uporabnikov v sklopu
anketiranja študentov ter
izvajanje usmerjenih
aktivnosti za izboljšanje
zadovoljstva uporabnikov
(anketa se izvaja letno –
izvedena v letu 2010)

Izvedena analiza z morebitni
ukrepi za izboljšanje stanja.

Realizirano.
Anketa je bila izvedena v
letu 2011, pripravlja se
analiza stanja z morebitni
ukrepi.

Dolgoročni cilj: 2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Uresničevanje priporočil
zunanjih evalvatorjev EUA

Priprava poslovnika
kakovosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Izvedena zunanja evalvacija
EUA (evalvacijsko poročilo s
priporočili evalvatorjev)

Priporočila zunanjih
evalvatorjev se uresničujejo

Poslovnik kakovosti še ni
pripravljen

Poslovnik kakovosti sprejet
na vseh organih UP

Analiza uresničenih
priporočil zunanjih
evalvatorjev EUA

Delno realizirano.
Analize uresničenih
priporočil se prenese v leto
2012.
Nerealizirano zaradi
nezaposlenega kadra v
službi za kakovost.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Priprava etičnega kodeksa
UP

Delovna skupina za pripravo
kodeksa

Etični kodeks UP sprejet na
vseh organih UP

Realizirano.

Zagotovitev enakih možnosti
za študij za študente s
posebnimi potrebami

Pravilnik o študentih s
posebnimi potrebami

Na vseh področjih
zagotavljanje enakih
možnosti študentov s
posebnimi potrebami za
študij

Realizirano.

Podelitev nagrad za
študijsko leto 2009/2010

Realizirano.

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izvedena usposabljanja za
delo s študenti s PP
Sodelovanje z Društvom
študentov invalidov
Slovenije

Podelitev nagrad Sklada za
pedagoško odličnost
Vzpostavljanje sistema
kakovosti na osnovi modela
odličnosti EFQM

Evalviranje dejavnosti
univerze
Pridobitev mnenj študentov
o študiju na UP

Podeljene nagrade za
študijsko leto 2008/2009

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

Izvedene so bile vse
aktivnosti razen
usposabljanja za delo s
študenti s PP, ki je
predvideno v februarju 2012.

UP REKTORAT, ČLANICE UP
Izvedeno usposabljanje za
ocenjevalce po modelu
odličnosti EFQM za
tajnike/svetovalce direktorjev

Vzpostavljen sistem
kakovosti na osnovi modela
odličnosti EFQM

Samoevalvacijsko poročilo
UP za študijsko leto
2008/2009

Samoevalvacijsko poročilo
UP za študijsko leto
2009/2010

Realizirano.

Priprava dokumentacije in
postopkov za prijavo UP na
državno nagrado za
kakovost – PRSPO (članici
UP FAMNIT in UP PINT se
vključita v skladu s
kadrovskimi možnostmi)
Realizirano.

UP REKTORAT, PEDAGOŠKE ČLANICE UP
Redna letna izvedba
anketiranja študentov UP ter
pripravljeno poročilo o
anketiranju
Evalvacija pravilnika o
anketiranju študentov na UP

Posodobitev obstoječih
študijskih programov
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Letna izvedba anketiranja
študentov za študijsko leto
2010/2011 ter poročilo o
anketiranju na pedagoških
članicah UP

Delno realizirano.
Sprejem sprememb
pravilnika o anketiranju
študentov na UP se prenese
v leto 2012.

Sprejem sprememb
pravilnika o anketiranju
študentov na UP
UP FTŠ- Turistica

Opravljena analiza odziva
diplomantov, izvajalcev in
gospodarstva na obstoječe
programe

Spremljanje učinkovitosti
obstoječih študijskih
programov iz vidika 3 ciljnih
skupin

V letu 2011 smo pričeli z
razpravami o obstoječih
študijskih programih in o
njihovi prenovi.

UP FVZ

Zaposljivost diplomantov
Zaposljivost diplomantov
(analiza se še ni izvajala v
preteklih letih)

98% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
zdravstvena nega (delež je
izračunan glede na udeležbo
v anketi zaposljivosti
diplomantov UP FVZ)

Realizirano.

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, 2010;
vrednost:0

Zadovoljstvo uporabnikov
dejavnosti vseživljenjskega
izobraževanja, vrednost:4,5
(povprečna skupna ocena
zadovoljstva z izvedenimi
izobraževanji na lestvici od 1
– zelo nezadovoljen do 5 –
zelo zadovoljen)

Realizirano.

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa

Zagotavljanje pravočasnega
in kakovostnega prenosa

Realizirano.

izvedeno interno anketiranje
vseh diplomantov UP FVZ
(do novembra 2010),
zaposljivost diplomantov
98%.

Zadovoljstvo uporabnikov
vseživljenjskega
izobraževanja dosega
povprečno vrednost nad 4.
Pripravlja se tudi podrobna
analiza področij potrebnih
izboljšav.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
informacij od kabineta
dekanje do vseh notranjih in
zunanjih javnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
informacij preko delovanja v
vseh organih, delovnih in
posvetovalnih telesih UP
FVZ.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

informacij preko delovanja v
vseh organih, delovnih in
posvetovalnih telesih UP
FVZ.

Dolgoročni cilj: 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izvedba zunanje evalvacije
UP PEF kot pogoja za
podaljšanje akreditacije UP
PEF.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP PEF
Izvedena zunanja evalvacija:
0

Izvedena zunanja evalvacija:
1

Nerealizirano.19

Vzpostavljanje sistema
kakovosti na osnovi modela
EFQM na UP PEF.

Aktivnosti za uvedbo modela
EFQM še niso izvedene.

Izvedene aktivnosti za
uvedbo modela EFQM.

Realizirano.

Izvedba študentske ankete
UP PEF.

Izvedena študentska anketa
za študijsko leto 2010/2011:
0

Izvedena študentska anketa
za študijsko leto 2010/2011:
1

Realizirano.

Priprava samoevalcijskega
poročila UP PEF.

Pripravljeno
samoevalvacijsko poročilo
UP PEF za študijsko leto
2009/2010: 0.

Pripravljeno
samoevalvacijsko poročilo
UP PEF za študijsko leto
2009/2010: 1.

Delno realizirano.1

Vzpostavljanje sistema
kakovosti na osnovi modela
odličnosti EFQM

UP FTŠ- Turistica
Izobraževanje tajnika šole
za potrebe uvajanja modela
odličnosti EFQM

Uvedba modela odličnosti
EFQM na vseh nivojih
članice

V letu 2011 smo se seznanili
z značilnostmi sistema in
razpravljali o njem.

Vzpostavljanje sistema
kakovosti

Obstoječa študentska
anketa ocenjevanja dela
izvajalcev ped. procesa

Povečati odzivnost
študentov za 25%

V letu 2011 smo študente
pozvali k izpolnjevanju
ankete. Njihovo odzivnost
poskušamo povečati s
komunikacijo z njimi.

Vzpostavljanje sistema
kakovosti

Forum za predloge izboljšav
(postavljen in delujoč)

Povečati obisk foruma s
strani študentov in
zaposlenih za vsaj 50%

V letu 2011 so študenti in
zaposleni uporabljali forum,
ki jim je ponujal možnost, da
predlagajo izboljšave.
Sistem za kontrolo je
povečal učinkovitost.

Ideja o sistemu za sprotno
preverjanje in pravočasno
prilagajanje delovnih prioritet
za doseganje zastavljenih
ciljev

Povečana učinkovitost
doseganja ciljev za vsaj 10%
po uvedbi sistema za
kontrolo

Dolgoročni cilj: 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vzpostaviti sektor za
kakovost na UP

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Vzpostavljena Služba za
kakovost znotraj Sektorja za
izobraževanje in kakovost

Oblikovana samostojna
Služba za kakovost na ravni
UP

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Realizirano.

UP FAMNIT
Pridobitev mnenj študentov
o zadovoljstvu s študijem na
fakulteti

Ohranjevanje in utrjevanje
zadovoljstva študentov s
študijem na fakulteti in z
organiziranostjo fakultete:

Realizirano.

- Izvedba študentske ankete
2010/11
- Posredovanje rezultatov

19

Obrazložitev razlik je podana v Oceni stanja in načrtovanih aktivnostih za področje na UP PEF.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

ankete učiteljem
- Razprava o rezultatih
ankete v okviru Oddelkov
fakultete in izvajanje
ukrepov za nadaljnje
izboljševanje stanja
Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Pridobitev kakovostnih
informacij za reševanje
morebitnih težav ter
izboljševanje izvedbe
študijskih programov

Ustrezna informiranost
koordinatorjev študijskih
programov s potekom
izvedbe študijskih
programov:

Realizirano.

- Vsaj trije sestanki
koordinatorjev s študenti
(letno)
- Redno poročanje
koordinatorjev programov na
sestankih Oddelkov fakultete
Kakovostno in učinkovito
izvajanje dejavnosti
fakultete*

Uvajanje modela odličnosti
EFQM

Začetek uvajanja modela
odličnosti EFQM: Imenovanje delovne skupine
za uvajanje modela
odličnosti EFQM na fakulteti
- Sodelovanje v delovnih
skupinah na ravni UP po
posameznih vsebinskih
področjih

Nerealizirano.
UP FAMNIT se zaradi
kadrovske stiske ni vključila
v delovne skupine za
uvajanje modela odličnosti
EFQM.

- Udeležba na delavnicah za
uvajanje modela EFQM za
vodstva članic
- sodelovanje pri pripravi
dokumentacije in postopkov
za prijavo UP na državno
nagrado za kakovost
Priznanje Republike
Slovenije za poslovno
odličnost (PRSPO) v letu
2012
Dolgoročni cilj: 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Aktivno uvajanje modela
odličnosti EFQM

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Postopki zagotavljanja
kakovosti

Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog
Vzpostavitev procesov v
skladu z modelom odličnosti
EFQM

Ciljna vrednost v letu 2011

Nadaljevanje z izvajanjem
uveljavljenih postopkov
zagotavljanja kakovosti

Realizirano.

aktivno uvajanje modela
odličnosti EFQM

Realizirano.

UP FM
Zaposleni, ki so seznanjeni z
načeli EFQM v letu 2010: ni
podatka

Zaposleni , ki so seznanjeni
z načeli EFQM v letu 2011: z
načeli EFQM seznaniti vse
zaposlene v strokovnih
službah UP FM.

Delno realizirano.
V letu 2011 sta se
izobraževanja s področja
EFQM udeležili .

UP ZRS
V letu 2010 je bil na nivoju
celotne UP organiziran
licenčni tečaj za ocenjevalce
po modelu EFQM, pri

Aktivno uvajanje modela
odličnosti EFQM na UP ter
njenih članicah

Realizirano.
V letu 2011 UP, kot prva
univerza v Sloveniji
uspešno kandidiral za
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
katerem so sodelovali
predstavniki rektorata in
vsake članice.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
nagrado za odličnost
PRSPO – EFQM in prejela
priznanje RS za odličnost.

Dolgoročni cilj: 6. Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Spremljanje poklicne poti
diplomantov

Spremljanje poklicne poti
diplomantov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Navodila za anketiranje
diplomantov UP

Izvedena analiza o
zaposljivosti diplomantov UP

Realizirano.

UP FTŠ- Turistica
Ustanovljen Alumni klub,
klub mentorjev in klub
partnerjev

Zagon delovanja Alumni
kluba (vsaj 50% pokritost
diplomantov, kluba
mentorjev in kluba
partnerjev

V letu 2011 smo vzpodbujali
delovanje alumni kluba,
kluba mentorjev in kluba
partnerjev fakultete.

Dolgoročni cilj: 7. Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Imenovanje delovne skupine
na članici

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP ŠD
Priprava sklepa o
imenovanju

Pregledno poslovanje

Delno realizirano.

Imenovanje delovne skupine
na nivoju UP po področjih

Priprava sklepa o
imenovanju

Pregledno poslovanje

Realizirano.

Priprava dokumentacije in
postopkov za prijavo UP na
državno nagrado za
kakovost Priznanje
Republike Slovenije za
poslovno odličnost (PRSPO)
v letu 2012

Pridobiti vso dokumentacijo
in informacije vezane na
prijavo

Sodelovanje v postopkih
vezanih na višjo kakovost
poslovanja

Realizirano.

Izvedba enodnevne
delavnice za vodstva članic
in vodstvo univerze, posebej
prilagojene za potrebe UP

Izvedena izobraževanja
zaposlenih

Seznanitev vodstva s prvim
temeljnim načelom

Realizirano.

Ker je na članici le 5
zaposlenih – vključno z
direktorjem, je imenovanje
skupine v tem primeru
neracionalno in zato so bile
posameznim zaposlenim
naložene konkretne
aktivnosti in naloge.
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6.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
UP je v letu 2011 nadaljevala z aktivnostmi za zagotavljanje in vzpostavljanje sistema kakovosti. Na
osnovi priporočil je Zveze evropskih univerz (EUA) je pripravila in sprejela Strategijo izobraževanja UP
2011-2015 ter Kadrovsko strategijo UP za raziskovalce za obdobje 2010-2014. Prav tako je UP
nadaljevala z vzpostavljanjem sistema kakovosti na osnovi modela odličnosti EFQM. Izpeljala je vse
postopke, ki so bili potrebni za prijavo UP na državno nagrado za kakovost Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) v letu 2011. UP se je kot ena izmed petih finalistov uvrstila v
kategorijo organizacij v javnem sektorju. S tem je dokazala uspešno uporabo Evropskega modela
odličnosti EFQM in je v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja. UP je prejela diplomo za uvrstitev
med finaliste za PRSPO 2011.
Kot prednostne naloge za leto 2012 lahko izpostavimo naslednje:
- podaljšanje akreditacije UP,
- priprava in sprejem Programa razvoja kulture kakovosti na UP,
- dopolnitev Srednjeročne razvojne strategije UP 2009 - 2013 in priprava smernic za nadalje delo
na posameznih področjih,
- uresničevanje priporočil zunanjih evalvatorjev, in sicer
- priprava Strategije na področju raziskovanja,
- nadgraditev aktivnosti, ki vodijo v razvoj kakovosti študija – kot prednostna aktivnost je
usposabljanje vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev s področja visokošolske didaktike,
uporabe informacijske tehnologije, poučevanja v angleškem jeziku ter spodbujanje učiteljev in
sodelavcev pri izpopolnjevanjih in izmenjavah v tujino ter udejanjanje koncept sobotnega leta.
Hkrati si bo UP prizadevala vključevati visoko uveljavljene tuje strokovnjake v študijske procese
članic,
- nadaljevanje z integracijo služb na nivoju UP (kot npr. že kadrovska, finančna...),
- izvedba aktivnosti za spremljanje zaposlenosti diplomantov UP.
Poleg navedenih prednostnih nalog bo UP tudi v bodoče spodbujala vključevanje vseh pomembnih
deležnikov (študenti, diplomanti, zaposleni, delodajalci) v proces upravljanja in evalvacije kakovosti.
V nadaljevanju sledi ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje kakovosti članic UP.
UP FAMNIT
S ciljem povečanja udeležbe študentov pri študentski anketi je fakulteta prvič v študijskem letu
2010/11 izvedla vodeno skupinsko anketiranje (v preteklih letih e-anketa) in s tem pomembno
izboljšala odzivnost. Anketo je na dodiplomskem študiju izpolnilo skoraj 68% študentov. Prav tako je
bila izvedena anketa o zadovoljstvu med zaposlenimi in pogodbenimi delavci (anketo je izpolnilo 41%
anketirancev).
Kakovost poleg anketiranja obsega še druge aktivnosti, kot npr.: svetovanje študentom (koordinatorji
študijskih programov, predstojniki Oddelkov fakultet, Služba za izobraževanje ter Referat za študente),
redno informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice (prek e-pošte,
intraneta), spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami, skrb
za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih, spodbujanje kakovostnega dela in
nagrajevanje za uspešno delo (predvsem preko možnosti udeleževanja na domačih in tujih
konferencah ter razvoja raziskovalnega dela s tujimi partnerji in institucijami), pravočasno odkrivanje
slabosti in uvajanje izboljšav (predvsem na podlagi pogovorov študentov s koordinatorji programov,
pogovorov v okviru oddelkov).
Fakulteta bo tudi v bodoče izvajala vse zgoraj navedene aktivnosti ter na podlagi dobrih praks ostalih
članic uvajala nove pristope h kakovosti.
UP PEF
UP PEF v letu 2011 ni pristopila k izvedbi zunanje evalvacije UP PEF kot pogoja za podaljšanje
akreditacije UP PEF, in tako ni pristopila k pripravi vloge za zunanjo akreditacijo in vloge za
podaljšanje akreditacije, saj zaradi težav pri vzpostavljanju delovanja Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost visokega šolstva ni bil izveden ustrezen javni razpis te agencije, na katerega bi
se z namenom zunanje evalvacije lahko prijavila UP oziroma UP PEF. Tako tudi ni bila pripravljena
vloga za podaljšanje akreditacije in s tem kratkoročni cilj v letu 2011 ni bil izpolnjen.

6. SKRB ZA KAKOVOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

318

UP PEF je realizirala cilj vzpostavitve sistema kakovosti na osnovi modela EFQM. Sicer niso bile
izvedene vse načrtovane aktivnosti, ki jih je UP PEF planirala. Od predvidenih aktivnosti so se
nekateri zaposleni udeležili posodobitvenih delavnic modela EFQM (Model odličnosti EFQM 2010 in
»Approach 2005+«), prav tako so bili nekateri delavci udeleženi v delovni skupini, ki je na ravni UP
pripravila vlogo za prijavo UP na Javni razpis za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost
(PRSPO) in to že v letu 2011 in ne šele v letu 2012 kot je bilo predvideno. Cilj je bil zato realiziran, saj
je bila UP finalistka za zgoraj navedeno priznanje za leto 2011. Kljub temu pa bi veljalo vseeno izvajati
aktivnosti za širjenje vedenja o modelu EFQM tako na ravni UP PEF kot tudi na ravni UP, tudi s
sodelovanjem zaposlenih z UP PEF v delovnih skupinah za širjenje vedenja o tem modelu.
UP PEF je izvedla študentsko anketo za leto študijsko leto 2010/2011. Novo imenovani člani Komisije
za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata
UP PEF so pod vodstvom nove predsednice uspešno izvedli aktivnosti potrebne za izvedbo ankete.
Ponovno pa se je pojavila težava pri zagotavljanju primerne informacijske podpore izvedbi ankete. Za
to se že za prihodnjo izvedbo študentske ankete predvideva korenite spremembe v načinu izvedbe
ankete, predvsem pa pri obdelavi podatkov in pripravili poročil in izpisov. Rezultati ankete so bili
deloma že upoštevani in so se na fakulteti že izvedli določeni ukrepi za izboljšanje kakovosti delovanja
fakultete.
UP PEF je kratkoročni cilj priprave samoevalcijskega poročila UP PEF za študijsko leto 2009/2010 le
delno realizirala. To je posledica odločitve vodstva UP, da se ne bo več pripravljalo samoevalvacijskih
poročil članic za vsako študijsko leto posebej, ampak bodo strokovne službe Rektorata UP s pomočjo
članic pripravile le nabor kazalnikov po področjih. Tako je UP PEF pripravila kazalnike, ki so jih
predvidele strokovne službe Rektorata UP in s tem delno realizirala cilj, saj se samoevalvacijskega
poročila članic ni pripravljalo.
UP FVZ
V letu 2011 je UP FVZ intenzivno sodelovala z Rektoratom UP pri pripravi prijave in izvedbi
ocenjevanja po modelu Poslovne odličnosti. V letu 2011 se je UP FVZ tako aktivno vključila v skupna
prizadevanja Univerze na Primorskem za prilagoditev poslovanja modelu Poslovne odličnosti EFQM.
S tem namenom smo v letu 2011:
- imenovali interno delovno skupino za vpeljava modela EFQM;
- sodelovali v delovnih skupinah za posamezna področja oz. procese Univerze na Primorskem z
namenom širitve modela kakovosti tako horizontalno kot vertikalno;
- sodelovali v enodnevni delavnici za vodstvo članic in vodstvo univerze o modelu poslovne
odločnosti, posebej prilagojeno za potrebe univerze;
- sodelovali pri pripravi dokumentacije in postopkov za prijavo UP na državno nagrado za kakovost
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) v letu 2011.
UP FVZ je v skladu z načrti vpeljave modela Poslovne odličnosti EFQM pripravila tudi notranje
smernice razvoja in aktivnosti na določenih merilih modela.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

319

7. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
7.1 KADROVSKA POLITIKA
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečanje števila
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Število zaposlenih
raziskovalcev: v letu 2010
zaposlenih osem (8)
raziskovalcev

Deset (10) zaposlenih
raziskovalcev

Realizirano.
Enaindvajset (21)
zaposlenih aktivnih
raziskovalcev oz.
raziskovalcev ki sodeluje na
določenih projektih in mladih
raziskovalcev.

UP ZRS
Število zaposlenih
raziskovalcev 100

Število zaposlenih
raziskovalcev 120

število zaposlenih
raziskovalcev (37)

število zaposlenih
raziskovalcev (57)

Realizirano

UP IAM

Povečati število
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev vključenih v
znanstveno raziskovalno
delo

Realizirano

UP FM
11,85 FTE zaposlenih
raziskovalcev

13 FTE zaposlenih
raziskovalcev

Realizirano

UP PEF
Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP PEF v
letu 2010: 0 oseb, delež
delovnih ur v FTE: 1,1 FTE.

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP PEF v
letu 2011: 1 oseba, delež
delovnih ur v FTE: 2,7 FTE.

Ni realizirano.
Razhajanja med načrtovanim 2,7
deležem polne zaposlitve in
dejanskim (0,9FTE) so posledica
polno zaposlenosti vključenega
pedagoškega kadra in s tem
sodelovanje na podlagi drugih
pravnih aktov ter načrtovanja
večjega števila projektov,
katerega realizacija se je
prenesla v leto 2012.

UP FTŠ Turistica
V l. 2010 je v z-r delo na
projektih vključenih 7 VU n
VS oz. 16% matično
zaposlenih VU in VS

Cilj je, da bi v letu 2011 vsaj
20% matično zaposlenih VU
in VS poleg pedagoškega
opravljalo tudi z-r- delo

Realizirano
V letu 2011 je bilo 16%
matično zaposlenih VU in
VS vključenih v delo na
projektih (6 od 37). Poleg
njih je bilo v administrativno
delo na projektih vključeno
tudi 9% delavcev, ki so
zaposleni na strokovnih
delovnih mestih (3 od 31).

UP IAM
število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP (37)
Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP (57)

Realizirano.

UP REKTORAT
Izobraževanje zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih

Povečanje udeležencev na
izobraževanjih za 5%

Cilj je bil realiziran in celo
presežen. Zaposleni so se
udeležili usposabljanj iz
področja kakovosti ter
tečajev in delavnic s
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7.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
področja informatike in
varstva pri delu ter drugih
krajših usposabljanj s
področja dela.

UP FHŠ
-število pridobljenih
raziskovalnih projektov in
programov

Nadaljevanje izobraževanja
po posameznih področjih
strokovnih služb

Realizirano.

UP FAMNIT
Izpopolnjevanje zaposlenih
na področju IKT (4) in na
področjih dela (3)

Izpopolnjevanje zaposlenih
na področju IKT (3) in na
področjih dela (2)

Delno realizirano.

UP PEF
Število izobraževanj
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih v letu 2010:
17.

Število izobraževanj
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih v letu 2011:
35.

Delno realizirano.

UP FVZ
Različnih krajših strokovnih
izobraževanj na specifičnih
področjih dela se je v letu
2010 udeležilo 14
zaposlenih

Različnih krajših strokovnih
izobraževanj na specifičnih
področjih dela se bo
udeležilo 8 zaposlenih

Realizirano.
različnih krajših strokovnih
izobraževanj na specifičnih
področjih dela se je
udeležilo 10 zaposlenih.

UP IAM
število izobraževanj
zaposlenih (0)

število izobraževanj
zaposlenih (3)

Realizirano.

UP ZRS
V letu 2010 so potekala
različna izobraževanja po
posameznih področjih
strokovnih služb

Nadaljevanje izobraževanja
po posameznih področjih
strokovnih služb

Realizirano.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izobraževanje zaposlenih na
pedagoško - andragoškem
usposabljanju in za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Raven komunikacije med
študenti in visokošolskimi
učitelji ter upravo fakultete

Poenostavljena in hitra
komunikacija med študenti
in visokošolskimi učitelji ter
upravo fakultete

Realizirano.

UP FM
Rezultati študentske ankete
– povprečna ocena
predavanj v letu 2010: na B1
(4,36) in na B2 (4,39)

Rezultati študentske ankete
– povprečna ocena
predavanj v letu 2011: na B1
(4,5) in na B2 (4,6)

Število izobraževanj
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v letu
2010: 27.

Število izobraževanj
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v letu
2011: 51.

Realizirano.

UP PEF
Delno realizirano.
Zaradi premajhnega števila prijav
se je navedeno izobraževanja
izvedlo v eni izvedbi s 24
udeleženci.

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 sta bila v

V letu 2011 povečati število

Realizirano.
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7.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
pedagoško-andragoško
usposabljanja vključena 1 v
VS in 1 VU, v krajša
usposabljanja 40 VU in VS,
v pridobivanje formalne
izobrazbe pa 7 VU in VS. V
interna usposabljanja za
uporabo IKT je bilo
vključenih več VU in VS,
usposabljanja za uporabo
SPSS pa 1 VU.

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

pedag. delavcev, ki bodo
vključeni v tovrstna
izobraževanja za 20%, s
posebnim poudarkom na
novo zaposlenih
visokošolskih sodelavcih in
učiteljih, ki bodo prvič v
postopkih izvolitve v naziv

UP FVZ
Število izobraževanj za
pridobitev pedagoško –
andragoške usposobljenosti:
v letu 2010 se je udeležilo
izpopolnjevanja 10
zaposlenih

Štirje (4) zaposleni se bodo
udeležili pedagoško –
andragoškega
izpopolnjevanja

Število izobraževanj za
pridobitev usposobljenosti
za uporabo IKT v
pedagoškem in delovnem
procesu: v letu 2010 se je
pet zaposlenih udeležilo 8
takih izobraževanj

Sedem (7) zaposlenih se bo
udeležilo skupaj trinajst
(13) izobraževanj za
pridobitev usposobljenosti
za uporabo IKT v
pedagoškem in delovnem
procesu

Delno realizirano.
Trije (3) zaposleni so se
udeležili Pedagoško
andragoškega
izobraževanja.
Delno realizirano.
Izobraževanj za pridobitev
usposobljenosti za uporabo
IKT v pedagoškem in
delovnem procesu se je
udeležilo 9 zaposlenih.

UP REKTORAT

Zadovoljstvo zaposlenih
- anketiranje zaposlenih na
rektoratu- še ni izvedena;
- bolniške odsotnosti : 2800
ur
- fluktuacija kadra- 7oseb

- izvedba ankete;
-znižanje bolniških
odsotnosti :1400 ur
-zmanjšanje fluktuacije
kadrov- 2 osebi

Ankete niso bile izvedene,
so pa bili izvedeni razgovori
s sodelavci, organizirana
neformalna druženja,
podeljeno priznanje
najboljšemu javnemu
uslužbencu na rektoratu,
bolniške odsotnosti se niso
bistveno znižale (2706 ur),
-cilj zmanjšanja fluktuacije je
bil realiziran- 2 osebi

UP FHŠ
Ankete zaposlenih.

Povečati zadovoljstvo
zaposlenih.

Delno realizirano. Proces
izvedbe anket in analize se
izvaja.

UP FAMNIT
Zadovoljstvo zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov za
zaposlene (v 2009/10 povp.
vrednost za zadovoljstvo z
delom na članici: 4,00)

Zadovoljstvo zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov za
zaposlene (v 2010/11 povp.
vrednost za zadovoljstvo na
članici: 4,00)

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Rezultati izvedenih anket o
zadovoljstvu zaposlenih
kažejo na povprečno stopnjo
zadovoljstva (med 3,07 in
3,2 na lestvici od 1-5)

Ob predvidenih varčevalnih
ukrepih, vsaj ohraniti stopnjo
zadovoljstva zaposlenih na
isti stopnji (3,2)

Izvedba ankete o
zadovoljstvu zaposlenih

Pozitivini rezultati ankete

Realizirano

UP ZRS
Delno realizirano.

UP IAM
Ankete zaposlenih ni bila
izvedena.

Izvedena anketa

Nerealizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Zaposlovanje priznanih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Zagotovljeni kadrovski
pogoji za izvajanje študijskih
programov v 2010/11 na
dodiplomskem in
podiplomskem študiju

Zagotovljeni pogoji za
izvajanje 4 novih letnikov
dodiplomskega in 2 novih
letnikov podiplomskega
magistrskega študija v
2011/12

Realizirano

UP PEF
Število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2010 (matično
zaposleni): 14*

Število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2011 (matično
zaposleni): 16.

Realizirano.

(*zajeti so redni in izredni
študentje na dodiplomskem
in podiplomskem študiju).
UP FVZ
Delež žensk med
zaposlenimi v nazive redni
profesor, izredni profesor,
docent in na delovnem
mestu asistent: v letu 2010
znaša 66,6%
Zaposlovanje novih delavcev
na spremljajočih delovnih
mestih za izvajanje vseh
nalog tajništva fakultete, ki
izhajajo z povečanega
obsega dela na vseh
področjih dela fakultete
Integracija pedagoškega in
raziskovalnega dela učiteljev
in sodelavcev

Optimizirati kadrovsko
zasedbo v skladu z
obsegom dejavnosti UP FM

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih
na spremljajočih delovnih
mestih

68,8% žensk zaposlenih v
nazive redni profesor,
izredni profesor, docent in
na delovnem mestu asistent.

Realizirano.
69% žensk zaposlenih v
nazive redni profesor, izredni
profesor, docent in na
delovnem mestu asistent

UP FAMNIT
Delovanje fakultete v skrčeni
kadrovski zasedbi na
spremljajočih delovnih
mestih (10 oseb oz. 9,9
FTE)

Ustrezna številčna in
izobrazbena struktura
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih (15 oseb v
skupnem obsegu 15 FTE)

Delno realizirano: zaradi
racionalizacije stroškov in
vladnih ukrepov so se
nekatere predvidene
zaposlitve prenesle v leto
2012

UP FAMNIT
Omogočiti pedagoškim
delavcem učinkovit sistem
sodelovanja v pedagoškem
in raziskovalnem procesu

Povečanje števila učiteljev in
sodelavcev, vključenih v
znanstveno-raziskovalno
delo in povečanje števila
delovnih ur učiteljev in
sodelavcev iz naslova
raziskovalnega dela

Realizirano

UP FM
V letu 2010 je na UP FM
zaposlenih 11,85 FTE
raziskovalcev in 54,33FTE
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Zmanjšan obseg zaposlitev
v skladu z obsegom
dejavnosti

Realizirano

UP FAMNIT
Izpopolnjevanje zaposlenih
na področju IKT (4) in na
področjih dela (3)

Izpopolnjevanje zaposlenih
na področju IKT (3) in na
področjih dela (2)

Delno realizirano

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Več vključenih VU in
raziskovalcev s tujih univerz
v izobraževalno in
znanstveno –raziskovalno
delo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FHŠ
Število tujih gostujočih
učiteljev v okviru redne
študijske dejavnosti
Število raziskovalcev s tujih
univerz v okviru znanstvenih

Vključevanje raziskovalcev s
tujih univerz v okviru
znanstvenih sestankov in
mednarodnih konferenc, ki
bodo hkrati vključeni v redno
študijsko dejavnost kot

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
sestankov in mednarodnih
konferenc

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

vabljeni gostujoči učitelji
UP FTŠ Turistica

V letu 2010 smo imeli
sklenjenih 6 sporazumov s
tujimi univerzami
V letu 2010 smo imeli 2 tuja
VU vključena v pedagoški
proces
V letu 2010 nismo imeli tujih
redno zaposlenih VU, VS
oz. raziskovalcev.

V letu 2011 planiramo
dodatno sklenitev 2
sporazumov s tujimi
univerzami

Delno realizirano.

V letu 2011 planiramo na
podlagi prijave na razpis
vključiti 2 VU v pedagoški
proces na UPFTŠ.

zaposlitev 1 tujega VU.

Zaradi varčevalnih ukrepov
in zakona o interventnih
ukrepih ni bila realizirana

V letu 2011 planiramo prvič
zaposliti 1 tujega VU v
obsegu od 0,2 do 05 5 FTE
v nazivu od docenta navzgor
Vsaj 3 VU in VS FTŠ
Turistice naj bi gostovali kot
vabljeni predavatelji na tujih
univerzah v državah
Sredozemlja in JV Evrope
UP FVZ

Število tujih visokošolskih
učiteljev: v letu 2010 sta
sodelovala pri izvedbi
študijskega programa druge
stopnje Zdravstvena nega
dva (2) tuja visokošolska
učitelja (iz Italije in Anglije).
Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev: v letu 2010 je
bil zaposlen en tuj državljan
– raziskovalec (ena oseba
oz. 28% zaposlitve)

Dva tuja visokošolska
učitelja bosta sodelovala pri
izvedbi študijskega
programa druge stopnje
Zdravstvena nega (glej
kazalnika spodaj – eden od
učiteljev se bo v letu 2011
zaposlil na UP VŠZI)
Zaposlen en tuj državljan –
raziskovalec (1 oseba oz.
28% zaposlitve) ter ena
visokošolska učiteljica –
izredna profesorica (1 oseba
oz. 100% zaposlitve).

Delno realizirano.
dva tuja visokošolska učitelja
sta sodelovala pri izvedbi
študijskega programa druge
stopnje Zdravstvena nega –
nihče se ni zaposlil zaradi
interventnih ukrepov vlade
Realizirano.
zaposlen en tuj državljan –
raziskovalec (1 oseba oz.
51% zaposlitve), druga se ni
zaposlila zaradi interventnih
ukrepov vlade

UP ZRS
Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
raziskovalcev v osebah in v
% zaposlitve

Povečanje deleža
zaposlenih tujih
raziskovalcev

Realizirano.

UP IAM
Število sporazumov s tujimi
univerzami (1)

Število sporazumov s tujimi
univerzami (1)

Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (5, 3
FTE)

Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (7. 5
FTE)

Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oz.
raziskovalcev v osebah in v
% zaposlitve (5, 3 FTE)

Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oz.
raziskovalcev v osebah in v
% (7, 5 FTE)

Realizirano.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati število matično

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FTŠ Turistica
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

za cca 80% predmetov v
študijskih programih 1. in 2.
stopnje, ki jih v celoti sami
izvajamo, imamo lasten
kader; ostali so matični na
drugih članicah UP, na
drugih univerzah ali
pogodbeni sodelavci), zato
imamo veliko študentov na
VU na 1. Stopnji rednega
študija (kazalec za leto 2010
je 16,6 študentov/VU)

doseči maksimalno možno
kadrovsko pokritost
študijskih programov 1. in 2.
stopnje, ki jih sami izvajamo
z lastnim kadrom (matičnimi
na UP FTŠ ali znotraj UP in
zmanjšati število
pogodbenih sodelavcev, ki
so zaposleni na drugih
članicah), ter tako zmanjšati
število študentov na število
VU in VS za 20% na 1.
Stopnji rednega študija
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Zaradi zakona o interventnih
ukrepih in varčevalnega
programa cilja nismo
realizirali. Število VU in VS
na študenta se je zaradi
uvajanja novega št.
programa 2. stopnje in
Dediščinski turizem, na se je
zato razmerje VU in VS na
študenta še poslabšalo.

UP FVZ
Število
študentov
na
visokošolskega učitelja: v
letu 2010 znaša vrednost
kazalnika 16,05 študenta na
visokošolskega učitelja oz. v
FTE 38,08

Število
študentov
na
visokošolskega učitelja bo
znašala 12,30 študenta na
visokošolskega učitelja oz. v
FTE 21,98

Nerealizirano.
Število
študentov
na
visokošolskega učitelja je
znašala 20,95 študenta na
visokošolskega učitelja oz. v
FTE 34,34;
cilj ni bil
dosežen zaradi interventnih
ukrepov
vlade
in
povečanega
števila
študentov, zaradi novega
drugostopenjskega
študijskega programa

UP IAM
število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP (37)
Povečanje števila
zaposlenih za poln delovni
čas in zmanjšanje števila
zaposlenih za krajši delovni
čas od polnega ter
zmanjšanje obsega
dopolnilnega dela.

število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev ter
sodelavcev na UP (57)

Realizirano.

UP FHŠ
Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2010:

Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2011:

-polni delovni čas 30,9 FTE,

-polni delovni čas 41,03
FTE,

-krajši delovni čas 8,00 FTE,
-dopolnilna zaposlitev 3,2
FTE.

-krajši delovni čas 5,8 FTE,
-dopolnilna zaposlitev 2,00
FTE.

Delno realizirano.
Število in delež zaposlenih
pedagoško in raziskovalno
zaposlenih na UP FHŠ glede
na obliko zaposlitve v letu
2011:
-polni delovni čas 32 FTE,
-krajši delovni čas 7,5 FTE,
- dopolnilna zaposlitev 2,8
FTE.

UP PEF
Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2010:

Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve v letu 2011:

-polni delovni čas 38%,

-polni delovni čas 42%,

-krajši delovni čas 36%,

-krajši delovni čas 45%,

-dopolnilna zaposlitev 26%.

-dopolnilna zaposlitev 27%.

Realizirano.

UP ZRS
Število in delež zaposlenih
na UP glede na obliko
zaposlitve

Reorganizacija strokovnih

Sledenje trendu rasti
zaposlenih za polni delovni
čas

Število ljudi za polni delovni
čas se je v letu 2011
povečalo. Na dan
31.12.2010 je bilo
zaposlenih za polni delovni
čas 74 ljudi, 31.12.2011 pa
je bilo zaposlenih 90 ljudi.

UP REKTORAT
7. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

7.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
služb za učinkovito izvajanje
dejavnosti članic

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
skupne naloge izvajajo:

Ciljna vrednost v letu 2011
skupne naloge izvajajo:

na financah 3 osebe;

na financah 3 osebe;

kadrovski 1 FTE

kadrovski 2FTE

Zaposleni v tajništvu in
drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge v
letu 2010: 22,6 (vključno z
vodstvenimi delavci in
zaposlenimi na porodniškem
dopustu).

Zaposlenih v tajništvu in
drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge v
letu 2011: 18,40.
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Delno realizirano samo v
financah, kjer 3 osebe
opravljajo delo na plačah za
vse članice, v kadrovski ni
sprememb in je predlog
reorganizacije prenesen na
leto 2012.

UP FHŠ
Realizirano.
(Vključeni niso zaposleni na
porodniškem dopustu.)

UP PEF
Delež zaposlenih v tajništvu
na UP PEF v FTE, ki
opravljajo upravne naloge
glede na vse zaposlene v
letu 2010: 18%.

Delež zaposlenih v tajništvu
na UP PEF v FTE, ki
opravljajo upravne naloge
glede na vse zaposlene v
letu 2011: 21%.

Delno realizirano.
Dejanski delež znaša 20 %, kar
je posledica
dejstva, da ni bil zaposlen ves
predvideni nepedagoški kader oz.
zaradi nesorazmernega
povečanja
števila pedagoškega kadra v
primerjavi z nepedagoškim
kadrom.

UP FVZ
Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge,
glede na vse zaposlene:
vrednost kazalnika v letu
2010 znaša 22,3 FTE

Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge,
glede na vse zaposlene:
vrednost kazalnika bo
znašal17,3 FTE

Realizirano.
Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge,
glede na vse zaposlene:
vrednost kazalnika znaša
17,43FTE; kljub
nenačrtovanem povečanju
obsega dela pedagoškega
kadra (zaradi novega
študijskega programa iz 16,6
na 24,8 FTE), smo ohranili
planirano zmanjšanje FTE v
strokovnih službah.

UP ZRS
Delež zaposlenih v tajništvu
in drugih enotah v FTE, ki
opravljajo upravne naloge,
glede na vse zaposlene

Razporeditev upravnih nalog
skladno z delovnim
procesom

Realizirano.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Racionalizacija delovnih
procesov na kadrovskem
področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP REKTORAT
Enaka opravila se izvajajo
na različen način in se
ponavljajo

Zmanjšanje števila enakih
opravil

Delno realizirano.
Izdelani so bili vzorci pogodb
o zaposlitvah, podjemnih in
avtorskih pogodb, izdana
navodila k Pravilniku za
sklepanje avtorskih in
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7.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
podjemnih pogodb, navodila
k Pravilniku za vrednotenje
pedagoškega dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev
na UP, pripravljeni vzorci k
Pravilniku o izvajanju
konkurenčne prepovedi,
spremenjen Pravilnik o
izobraževanju,
izpopolnjevanju in
usposabljanju javnih
uslužbencev na UP,
oblikovana nova navodila za
posredovanje podatkov za
vpis v bazo propis kadri,
izvedeni redni sestanki
zaposlenih, ki opravljajo
naloge na kadrovskem
področju.

UP FAMNIT
Delujoče nekatere skupne
strokovne službe UP
FAMNIT in UP PINT

Racionalizacija postopkov in
stroškov zaposlovanja
zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih

Realizirano

UP FTŠ Turistica
Podvajanje določenih
kadrovskih postopkov na
članici in na univerzi ter na
kadrovskem in računov.
področju zaradi pomanjkljivo
definiranih delovnih področij
in pristojnosti med službami
na članici in med članico in
pristojno službo na univerzi.
Zaradi pomanjkanja navodil
o načinu izvajanja skupnih
nalog, ki jih univerza
prenese v izvajanje
članicam, se določena
opravila podvajajo, dela ne
opravijo dovolj dobro ali pa
enako na vseh članicah, kar
povzroča diverzifikacijo
postopkov in dokumentov,
zreduciranje kadrovske
službe na članici v službo z
izvajanje kadrovskih
odločitev, ki nima strokovne,
razvojne in podporne
funkcije

Poenotenje in delitev
kadrovskih postopkov ter
razmejitev pristojnosti in
podatkov med univerzitetno
kadrovsko službo in
kadrovsko službo UP FTŠ

Pripravljen je bil popis
postopkov po področjih dela
in na tej podlagi interna
organizacijska navodila v
kadrovsko pravni službi UP
FTŠ in v drugih službah.

Boljše delovanje
kadrovskega
informacijskega sistema za
potrebe ažurnega vodenja
kadrovskih evidenc in
izdelavo kadrovskih poročil
za različne notranje in
zunanje uporabnike

Izvedena je bila notranja
reorganizacija strokovnih
služb
Razmejitev pristojnosti med
univerzitetnimi službami in
službami članic, zlasti na
kadrovskem področju ni
ustrezna, saj se določena
opravila ponavljajo, preveč
je dvojnih kontrol in
papirologija (obrazcev).
Kadrovska baza v programu
Propis še vedno ne
omogoča izdelave
statističnih poročil.
Vloga kadrovske službe na
članici je še vedno predvsem
izvajalska in nima strokovne,
razvojne in podporne
funkcije na članici.
Naloga je delno realizirana,
ker je njena realizacija
odvisna od organiziranosti
skupnih služb na UP.

UP IAM
Skupna kadrovska služba z
UP FAMNIT
Reorganizacija strokovnih

Ohranitev skupne službe za
dosego racionalizacije
postopkov in stroškov

Realizirano.

UP FHŠ
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7.1 KADROVSKA POLITIKA

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
služb za učinkovito izvajanje
dejavnosti članice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Slab sistem dela v
strokovnih službah, ki ima za
posledico izgorelost
nepedagoškega kadra,
nezmožnost upoštevanja
roko in nezadostno
učinkovitost pri izvrševanju
delovnih procesov

Ciljna vrednost v letu 2011
Boljši in zaposlenim
prijaznejši sistem dela v
strokovnih službah
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik
Realizirano

Dolgoročni cilj 6: postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečati število priznanih
tujih in domačih gostujočih
učiteljev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FAMNIT
Vključevanje priznanih tujih
gostujočih in domačih
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev v pedagoškem
in raziskovalnem procesu na
fakulteti (9)

Vključevanje priznanih tujih
gostujočih in domačih
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev v pedagoškem
in raziskovalnem procesu na
fakulteti (12)

Realizirano

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 je v študijskem
procesu UP FTŠ Turistice
gostovalo 14 visokošolskih
učiteljev in strokovnjakov iz
gosp.

Pričakujemo, da se bo v
študijske procese na UP
FTŠ Turistici v letu 2011
število vključenih
visokošolskih učiteljev in
strokovnjakov povečalo za
20-30%.
V redne oblike dela vključiti
vsaj 3 doslej pogodbene
strokovnjake iz
gospodarstva (sprememba
oblika sodelovanja iz
pogodbenega v redno
delovno razmerje za krajši
delovni čas)

Realizirano
V letu 2011 je bilo 16%
matično zaposlenih VU in
VS vključenih v delo na
projektih (6 od 37). Poleg
njih je bilo v administrativno
delo na projektih vključeno
tudi 9% delavcev, ki so
zaposleni na strokovnih
delovnih mestih (3 od 31)

UP FVZ

Povečane mobilnosti
strokovnega osebja

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
domačih raziskovalnih
zavodov: v letu 2010 so
sodelovali pri izvedbi
dodiplomskih in
podiplomskega študijskega
programa trije (3)
visokošolski učitelji iz
domačih raziskovalnih
zavodov (npr. IVZ)

Štirje (4) gostujoči
visokošolski učitelji iz
domačih raziskovalnih
zavodov bodo sodelovali pri
izvedi dodiplomskih in
podiplomskega študijskega
programa.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki so v letu 2010
odšli na visokošolski ali
raziskovalni zavod v tujino in
niso sodelovali v
pedagoškem procesu: 3.

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli na
visokošolski ali raziskovalni
zavod v tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v letu 2011: 4.

Realizirano.
pet (5) gostujoči visokošolski
učitelji iz domačih
raziskovalnih zavodov bodo
sodelovali pri izvedi
dodiplomskih in
podiplomskega študijskega
programa

UP FHŠ
Realizirano.

UP ZRS
Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v pedagoškem

Pričakovano število 5

Realizirano.
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
procesu, dosedanje število 2

Ciljna vrednost v letu 2011
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Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UPŠD

Izboljšati kakovost dela
- Udeležba zaposlenih na
seminarjih
- Delavci so imeli večji
obseg dela zaradi
nadomeščanja

- Večja kakovost dela

Realizirano.

- Skrb za dvig kakovosti
storitve

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Vključenost tujih
strokovnjakov v študijski
proces

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z
obrazložitvijo razlik

UP FVZ
Število tujih državljanov –
tujih strokovnjakov
vključenih v študijski proces:
v letu 2010 sta bili vključeni
dve (2) tuji strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici.

Dve (2) tuji strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici
vključeni v študijski proces;
od katerih se bo ena redno
zaposlila na

Realizirano.
dve (2) tuji strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici
vključeni v študijski proces;
nobena se ni zaposlila
zaradi interventnih ukrepov
vlade
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UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
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7.2 KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Na kadrovskem področju je UP v letu 2011 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi ter sanacijskim
ukrepom za posamezne članice. Zato je realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od
planiranih v vseh plačnih podskupinah. Nove zaposlitve so bile izvedene v primerih, ko so bili
pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena izvedba študijskih
programov (prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov). Večina drugih
zastavljenih nalog je bila realizirana. Določena odstopanja od načrtov so posledica prevzemanja
drugih prioritetnih nalog, ki niso bila predvidena v LPD 2011 ter težavam pri kadrovski zasedbi.
Postopki racionalizacije in reorganizacije strokovnih služb so se izvajali, vendar še niso dokončani.
Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu
na dan 31.12.2011 (tabela 57)
Struktura zaposlenih po izobrazbi nam pokaže, da sta najvišja deleža zaposlenih s sedmo in osmo
ravnjo izobrazbe, od teh je kar ena tretjina zaposlenih z doktoratom (raven 8/2). Največ zaposlenih
se je nahajalo v starostni skupini od 30 do 39 let, več kot polovica zaposlenih pa je v starostnih
skupinah mlajših od 40 let. Med zaposlenimi so sicer prevladovale ženske, vendar je zastopanost
spolov na pedagoških in raziskovalnih delovnih mestih enakomerneje razporejena, medtem ko na
spremljevalnih delovnih mestih prevladujejo pripadnice ženskega spola.
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Delo na projektih, ki trajajo določen čas so razlog za fluktuacijo raziskovalcev. Fluktuacija
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je povezana z manjšim številom vpisanih študentov, predvsem
izrednih študentov na določenih študijskih programih ter različnimi izbirnimi predmeti (cikličnost
izvedbe izbirnih predmetov in posameznih letnikov študijskih programov), na katere se študenti
prijavljajo. V povezavi s strukturo zaposlenih – velik delež žensk v starostni skupini do 34 let je
odsotnost z dela povezana z odsotnostjo zaradi porodniškega dopusta. Na dan 31.12.2011 je bilo na
porodniškem dopustu 34 javnih uslužbenk. Večji delež bolniške odsotnosti je zaradi nege in varstva
otrok in manjši del iz drugih zdravstvenih razlogov.
Informacija o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi
dejavnostmi
Povprečna bruto plača zaposlenih na UP v mesecu decembru 2011 je znašala 2.129,08 EUR, kar je
več kot povprečna mesečna plača v RS za mesec november 2011, ki je znašala 1.651,88 EUR, pri
tem je za dejavnost izobraževanja znašala povprečna plača 1.748,00 EUR, za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost pa 1.881,61EUR.
Pojasnilo kako je bil izveden program, če je med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo
veliko odstopanje
Število zaposlenih na UP v primerjavi z 31.12.2010, ko je bilo zaposlenih 705 oseb oz. 579,7 FTE, se
je povečalo na 752 oseb (629,1 FTE) na dan 31.12.2011, kar predstavlja 6,67 (8,52 FTE) % rast
zaposlenih, kar pa je manj od planiranega števila zaposlenih. Razlog nižje realizacije plana je v
upoštevanju interventnih ukrepov vlade in izvajanju sanacijskih ukrepov na članicah.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom
2010 povečalo iz 317 oseb na 328 oseb, oziroma iz 231,39 FTE na 246 FTE, kar predstavlja 3,47(
6,31 FTE) % rast.
Število zaposlenih raziskovalcev na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 povečalo iz 159
oseb na 191 oseb oziroma iz 121,15 FTE na 152,80 FTE, kar predstavlja 20,13 (26,12 FTE) % rast.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010
povečalo iz 218 oseb na 224 oseb oziroma iz 216,10 FTE na 224 FTE, kar predstavlja 2,75 ( 2 FTE)
% rast. Povečanje zaposlitev je predvsem zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti, saj je na dan
31. 12. 2012 bilo kar 14 oseb na porodniškem dopustu.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31.12.2011 se je v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo število
pogodbenih izvajalcev iz 249 oseb na 235 oseb oziroma povečalo v deležu zaposlitve iz 26 FTE na
52,54 FTE.
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Komentar k tabeli 51: Kadrovski podatki in realizacije (število redno zaposlenih in pogodbenih
sodelavcev na dan 31. 12. 2010 in stanje na dan 31. 12. 2011)
UP REKTORAT
Na dan 31.12.2011 je bilo na rektoratu na spremljajočih delovnih mestih 31 oseb zaposlenih s polnim
delovnim časom, od tega 2 osebi na porodniškem dopustu in 2 osebi s krajšim delovnim časom zaradi
koriščenja starševskega dopusta, rektor, trije prorektorji s polovičnim delovnim časom in glavni tajnik,
kar je skupaj 34,3 FTE. Za leto 2011 je bilo planiranih 34,2 FTE, kar predstavlja 100% realizacijo
plana. V letu 2011 se je nadaljevalo delo na projektu Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit
vstop na trg dela. Na tem projektu je bila zaposlena ena oseba. V primerjavi za zaposlenimi na
rektoratu na dan 31.12.2010, ko je bilo zaposlenih 33 oseb (31,9 FTE) je povečanje za 3,13 (7,5
FTE)%.
UP FAMNIT
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 47 oseb (38,6 FTE), število zaposlenih se je povečalo tako, da
je bilo na dan 31.12.2011 zaposlenih 68 oseb (49,3 FTE). Povečalo se je tudi število pogodbenih
izvajalcev. Porast števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev je posledica izvajanje novih (višjih)
letnikov obstoječih študijskih programov. Odstopanja med planiranim in realiziranim številom
zaposlenih gre delno pripisati prenosu matičnosti z UP IAM na UP FAMNIT in obratno. V primerjavi s
planiranim številom zaposlenih (na dan 31.12.2011) je bilo na UP FAMNIT izvedenih manj zaposlitev
od planiranih.UP FAMNIT je v letu 2011 v skladu z načrtom nadaljevala z uspešnim sistemom
kombiniranja pedagoškega in raziskovalnega sodelovanja pedagoških učiteljev in sodelavcev, s
katerim se krepi že dalj časa trajajoča tesna povezava z UP IAM. V letu 2011 je fakulteta v svoj
študijski in raziskovalni proces vključila priznane tuje in domače gostujoče učitelje in raziskovalce.
Zaradi varčevalnih ukrepov UP FAMNIT ni izvedla vseh načrtovanih zaposlitev na spremljajočih
delovnih mestih. Tako ostajajo še naprej podhranjena nekatera ključna področja dela skupnih služb, ki
delujejo na drugih članicah UP (mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, splošna služba,
promocija) oz. deluje na drugih članicah številčno bistveno bolje zastopana (izobraževanje, IKT,
knjižnica).
UP FHŠ
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 70,71 FTE, planirano je bilo povečanje na 70,94 FTE, kar je
0,3% rast. Realizacija je bila 93%, tako je na dan 31.12.2011 bilo zaposlenih 77 oseb s 63 FTE. V letu
2011 se je izvedbo načrtovane dejavnosti fakultete prilagodilo številu vpisanih študentov in
razpoložljivim sredstvom ter aktivnostim, ki so bile povezane z izvedeno raziskovalno in projektno
dejavnostjo.
UP FM
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 118 oseb s 102 FTE, za leto 2011 je bilo planirano zmanjšanje
zaposlitev na 116 (101,9 FTE). Ob upoštevanju interventnih in sanacijskih ukrepov se je število
zaposlenih zmanjšalo tako, da je bilo na dan 31.12.2011 zaposlenih 109 oseb s 99,64 FTE. Manjše
število zaposlenih je posledica manjšega števila vpisanih študentov. Med letom 2011 se je nekaterim
visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter raziskovalcem spremenil obseg zaposlitve (povečal oz.
zmanjšal). V primeru preseganja delovne obveznosti se je nekaterim zaposlenim visokošolskim
učiteljem izdal sklep o dodatni tedenski pedagoški obveznosti ali pa se je sklenila pogodba o zaposlitvi
za delo nad polnim delovnim časom – pretežno iz naslova znanstveno - raziskovalnega dela, kar
pomeni, da se sredstva za ta del plače črpajo iz projekta na katerem zaposleni sodeluje.
UP FTŠ Turistica
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 76 oseb (82 FTE), za leto 2011 je bilo planiranih 82,64 FTE
(90,1 FTE). Ob upoštevanju interventnih in sanacijskih ukrepov se je število zaposlenih zmanjšalo
tako, da je bilo na dan 31.12.2011 zaposlenih 74 oseb (72,55 FTE). Kadrovske potrebe po izvajalcih
na novih letnikih študijskih programov so bile zaradi varčevalnih ukrepov, sanacijskega programa in
zakona o interventnih ukrepih večinoma zapolnjene s prerazporeditvijo pedagoških obveznosti med že
zaposlene visokošolske učitelje in sodelavce UP FTŠ Turistice oz. s pomočjo zaposlenih na drugih
članicah UP.
20

Tabele za kadrovsko področje se nahajajo v podpoglavju 9.4 Kadrovski načrt in realizacija poglavja 9 Univerza v številkah.
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UP PEF
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 96 oseb (68,1FTE), za leto 2011 je bilo planiranih 117 oseb
(82 FTE). Na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 105 oseb 81,20 FTE. Razlog porasta gre pripisati
predvsem uvedbi novih študijskih programov in posledično večji potrebi po pedagoškem kadru. S tem,
pa tudi z dodatnimi nalogami na drugih področjih dela fakultete, je povezano tudi zaposlovanje
nepedagoškega kadra, ki je strokovna podpora izvajanju vseh dejavnosti fakultete. Razlog za
povečanje deleža zaposlenosti visokošolskih učiteljev izvoljenih v pedagoški naziv visokošolskega
učitelja – docenta in višje pedagoške nazive je vse večje zaposlovanje pedagoškega kadra na
univerzitetnih študijskih programih in na podiplomskih študijskih programih druge in tretje stopnje. S
svojo kadrovsko politiko UP PEF sled smernicam vlade in varčevanju finančnih sredstev namenjenih
zaposlovanju, prav zato večina novo zasedenih delovnih mest ne pomeni povečevanje števila
delovnih mest, temveč le interno prerazporeditev javnih uslužbencev. Sproščena delovna mesta se ne
zasedejo, saj javni uslužbenci prerazporejeni na zahtevnejša delovna mesta opravljajo zahtevna dela
in naloge delovnega mesta, za katera so sklenili pogodbo o zaposlitvi in delno pokrivajo dela in naloge
nezasedenih delovnih mest na istem področju. S tovrstnim ukrepom se zagotovi učinkovitejšo
delovanje fakultete in prihranek sredstev zaradi nezasedenih delovnih mest.
UP FVZ
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 66 oseb s 42,8 FTE, za leto 2011 je bilo planiranih 78 oseb
(54,3 FTE) Na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 61 oseb s 46,40FTE. V letu 2011 je fakulteta sledila
interventnim ukrepom. Zmanjšalo se je število zaposlenih, vendar se je FTE že zaposlenih povečalo
zaradi novih študijskih program in zaradi verižne posledice prehoda na bolonjski študijski sistem:
združevanje predmetov v letu 2010, ki se v 2011 ne združujejo več. V letu 2011 je prišlo do
povečanega števila pogodbenih sodelavcev (izvajanje pedagoškega procesa), zaradi upoštevanja
intervencijskih ukrepov vlade po prepovedi zaposlovanja oz. zmanjšanja stroškov plač in zaradi
akreditacije in razpisa novega študijskega programa druge stopnje Dietetika.
UP IAM
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 44 oseb s 30,8 FTE, za leto 2011 je bilo planiranih 64 oseb (42
FTE). Na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 57 oseb s 42,60 FTE. Porast števila raziskovalcev je
posledica pridobitve novih projektov. Odstopanja med planiranim in realiziranim številom zaposlenih
gre delno pripisati prenosu matičnosti z UP IAM na UP FAMNIT in obratno. V primerjavi s planiranim
številom zaposlenih (na dan 31. 12. 2011) je bilo na UP IAM izvedenih manj zaposlitev od planiranih, v
FTE-jih pa je le majhna razlika med planiranimi in realiziranimi (le 0,6 FTE).
UP ZRS
Na dan 31. 12. 2010 je bilo zaposlenih 137 oseb s 112,7 FTE, za leto 2011 je bilo planiranih 171 oseb
(136 FTE). Na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 161 oseb s 133 FTE. Načrt je bil večinoma realiziran.
Število zaposlenih na delovnih mestih plačne skupine H se je v primerjavi z 31. 12. 2010 povečalo, kar
je posledica novih zaposlitev na raziskovalnih projektih in zaradi zaposlitev v okviru študijskega
programa aplikativna kineziologija. Vzrok za odstopanje od načrta je predvsem zamik objav razpisov
za pridobivanje projektov in rezultatov že prijavljenih projektov.
UP ŠD
Na UP ŠD je na dan 31. 21.2011 zaposlenih 7 oseb, vendar eni preneha delovno razmerje že 14. 1.
2012, tako bo zaposlenih 6 oseb kar je skladno s planom za leto 2011, ko je bila planirana ena nova
zaposlitev zaradi prenosa finančno –računovodskih nalog iz zunanjega izvajalca na zaposlene.
Komentar k tabeli 52: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih
študijskih programov ter študijskih programov 2. in 3. stopnje
Na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb je v pedagoškem procesu na dodiplomskem študiju
sodelovalo več zunanjih izvajalcev in manj zaposlenih kot je bilo planirano. Strošek za plačilo po
pogodbah je zaradi nižje vrednosti dela tudi nižji od načrtovanega. Razlika je nastala zaradi
drugačne izvedbe študijskih programov in nižjega števila vpisanih študentov od načrtovanih. Več od
plana je število zaposlenih na UP, ki opravljajo delo tudi preko avtorskih in podjemnih pogodb na
študijskih programih druge stopnje. Na študijskih programih tretje stopnje plan ni bi realiziran.
Planirano plačilo po pogodbah je bilo izvedeno z zaposlenimi v okviru delovnega razmerja.
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Komentar k tabeli 53: Izvolitve v naziv
V letu 2011 je bilo realiziranih več izvolitev v večino nazivov od planiranih. Večina izvolitev v nazive
so prve izvolitve v nazive. Velik delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ima tudi
ustrezno enakovredno izvolitev v naziv raziskovalca.
Komentar k tabelam 54 in 55: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih v letu 2011 je bilo v
celoti realizirano le pri pridobivanju formalne izobrazbe. Število strokovnih usposabljanj, krajših
usposabljanj in tečajev, je bilo manj od načrtovanega. Poglavitni razlog za to so bila omejena finančna
sredstva, varčevalni ukrepi in preobremenjenost na delovnih mestih. Prevladujoče oblike izobraževanj
in usposabljanj so bile predvsem usposabljanja s področja dela, kakovosti, EFQM, informatike ter
varstva pri delu in požarne varnosti.
Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter raziskovalcev v letu 2011 v primerjavi z načrtom ni bilo realizirano, ker večina še ni zaključila
formalnega izobraževanja. Število strokovnih usposabljanj, krajših usposabljanj in tečajev se je
udeležilo manj zaposlenih od načrtovanega. Poglavitni razlog za to so bila omejena finančna
sredstva ter tudi osebni razlogi in prezaposlenost pedagoških delavcev na nekaterih članicah.
Komentar k tabeli 56: Število registriranih raziskovalcev
Nižje število registriranih raziskovalcev je tudi rezultat nižjega števila zaposlenih od planiranega števila
zaposlenih.
Komentar k tabeli 58: Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev na UP glede na obliko zaposlitve
Zaradi nižjega števila zaposlenih od planiranih je tudi nižje število zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev tako za polni delovni kot krajši delovni čas. Realizirano je le število zaposlenih
raziskovalcev za poln delovni čas, več od planiranih pa je raziskovalcev, ki opravljajo delo preko
dopolnilnega delovnega razmerja.
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7.4 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje
Na kadrovskem področju je UP v letu 2011 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi, zato je
realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od planiranih. Nove zaposlitve so bile izvedene v
primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov ( prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov ).
Število zaposlenih na UP na dan 31.12.2011 je 752 oseb ( 629,1 FTE), od tega je:
visokošolskih učiteljev in sodelavcev 328 oseb( 231,39 FTE)
raziskovalcev 191 oseb (121,15 FTE)
na spremljajočih delovnih mestih 224 oseb( 216,10 FTE) .
Velik delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev je zaposlenih s krajšim
delovnim časom od polnega. Vzrok je to, da je UP mlada univerza, ki se razvija in šele pridobiva
lasten kader.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. V študijskem letu 2011/12 sodeluje v pedagoškem procesu 235 oseb (52,54
FTE).
Tako visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci kot tudi zaposleni na spremljajočih delovnih
mestih so se izobraževali, pridobivali višjo formalno izobrazbo, izpopolnjevali svoja znanja na krajših
usposabljanjih in tečajih, predvsem na področju opravljanja dela, informatike, pedagoško
andragoškega usposabljanja. Zaradi omejujočih finančnih sredstev plan izobraževanj, izpopolnjevanj
in usposabljanj ni bil v celoti realiziran.
V letu 2011 so bile izvedene tudi aktivnosti na področju zadovoljstva zaposlenih, ki se bodo tudi
nadaljevale in ocenile z izvedbo anket o zadovoljstvu zaposlenih.
Zaradi zaostrenih finančne situacije se bo v letu 2012 nadaljevalo usklajevanje kadrovske politike s
potrebami pedagoškega in raziskovalnega procesa. Nove zaposlitve bodo izvedene le v primeru novih
projektov in novih študijskih programov, ki jih ne morejo prevzeti že zaposleni na UP. Nadaljevali se
bodo postopki racionalizacije in reorganizacije dela na spremljajočih delovnih mestih. Ponovno bodo
preverjeni normativi za izvajanje pedagoške dejavnosti in pripravljeni enotni ceniki za pogodbene
izvajalce.
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8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
8.1 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

ALI

NEPRIČAKOVANIH

Pri izvajanju Letnega programa dela UP za leto 2011 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih
posledic izvedenih nalog, saj nedoseganje zastavljenih ciljev ni pomenilo nastanka nepričakovanih
posledic pri doseganja zastavljenih ciljev.
UP ni prejela mnenj in ugotovitev računskega sodišča in drugih nadzornih organov, ki bi narekovala
sprejem ukrepov za odpravo morebitnih nepravilnosti.
V letu 2011 je UP, podobno kot v preteklih letih, realizirala večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, ki so
pomembni za razvoj univerze. Prav tako je tudi v letu 2011 gospodarno poslovala.
UP je v preteklem letu zagotovila tekoče poslovanje svoje dejavnosti tudi na podlagi sprejetih
sanacijskih ukrepov in varčevalnega programa. Težave, ki so se pojavile izhajajo iz naslednjih
razlogov:
- zaradi težkih finančnih in gospodarskih razmer je UP dosegala manj prihodkov na trgu, saj se je
zmanjšalo število projektov vezanih na gospodarstvo,
- z izjemo dveh članic UP se je zmanjšalo število izrednih študentov,
- zaradi varčevalnih ukrepov in sanacijskih programov so določene članice prilagodile izvedbo
študijskih programov (prilagoditev organiziranih oblik pedagoškega dela, majši obseg ponudbe
izbirnih predmetov, itd.),
- zaradi pomanjkanja prostora, se izobraževalna dejavnost delno izvaja v neprimernih in neustrezno
opremljenih najetih prostorih,
- UP je hitro razvijajoča se univerza s številnimi novimi študijskimi programi prve in druge stopnje, ki
se postopoma pričenjajo izvajati in za katere potrebujemo dodatna sredstva za njihovo izvedbo
(skladno s 57. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov).
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8.2 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI
CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET
UP je uspela realizirati glavnino zastavljenih ciljev iz letnega programa dela 2011, kar se ocenjuje kot
uspešno. Iz poročil posameznih članic je razvidno, da so tudi te v letu 2011 realizirale večino
zastavljenih ciljev. Realizacija ciljev po posameznih članicah in področjih dela je razvidna iz zgornjih
poglavij.
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).
Ocena realizacije za leto 2011 na ravni univerze je podrobneje predstavljena v poglavju 8.3.
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8.3 OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V
LETU 2011
8.3.1 Področje izobraževalne dejavnosti
V študijskem letu 2010/2011 je bilo na Univerzi na Primorskem skupaj vpisanih 6.566 študentov, v
tekočem študijskem letu 2011/2012 pa 6.499 študentov (5.010 na dodiplomskih študijskih programih in
1.489 na podiplomskih študijskih programih). Na dodiplomskih študijskih programih se je nekoliko
znižalo število vpisanih študentov, predvsem zaradi dejstva, da se nekatere pedagoške članice ne
odločajo več za razpis izrednega izvajanja univerzitetnih študijskih programov. Med vsemi vpisanimi
študenti na dodiplomske študijske programe je skupaj 1.298 izrednih študentov (od tega skoraj 90
odstotkov vpisanih na visokošolske strokovne študijske programe). Zmanjševanje števila vpisanih
študentov je po drugi strani tudi pričakovano, saj smo v obdobju, ko srednje izobraževanje zaključujejo
številčno manjše generacije in ta trend se bo glede na statistične napovedi nadaljeval vsaj do leta
2020. Kljub temu pa se je na naši univerzi v tekočem študijskem letu povečalo število podiplomskih
študentov, tako na magistrskih kot na doktorskih študijskih programih.
V letu 2011 je bilo po članicah UP načrtovano skupno 32 novih študijskih programov (11 študijskih
programov 1. stopnje, 15 študijskih programov 2. stopnje in 6 doktorskih programov 3. stopnje), od
načrtovanih programov je v letu 2011 NAKVIS akreditacijo podelil 12 študijskim programom, in sicer
8-im magistrskim študijskim programom 2. stopnje ter 4-im doktorskim študijskim programom 3.
stopnje, medtem ko je bilo ob zaključku leta 7 univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje še v
postopku akreditacije na NAKVIS.
V primerjavi s študijskim letom 2010/2011 se je povečala ponudba razpisanih magistrskih študijskih
programov 2. stopnje in doktorskih programov 3. stopnje. Univerza je za študijsko leto 2011/2012 za
vpis v 1. letnik razpisala 28 študijskih programov 1. stopnje (enega manj kot za študijsko leto
2010/2011), 24 magistrskih študijskih programov 2. stopnje (osem več kot za 2010/2011) in 11
doktorskih študijskih programov 3. stopnje (dva več kot za študijsko leto 2010/2011). Na univerzi se
izvajata tudi dva interdisciplinarna študijska programa 2. stopnje, ki so ju skupaj oblikovale članice UP,
in sicer Dediščinski turizem (v katerem sodelujejo UP FTŠ Turistica, UP FHŠ ter UP ZRS) in
Upravljanje trajnostnega razvoja (v katerem sodelujejo UP FM, UP FHŠ, UP FVZ ter UP ZRS). Slednji
se v študijskem letu 2011/2012 izvaja prvič.
V študijskem letu 2011/2012 so članice UP skupaj razpisale 3.738 vpisnih mest za 1. letnik študijskih
programov, od tega je bilo 2.070 vpisnih mest razpisanih za vpis v 1. letnike dodiplomskih študijskih
programov 1. stopnje. Slednja je v preteklem letu zasedlo 1.552 študentov, ki so se prvič vpisali na
našo univerzo (kar predstavlja 74-odstotno zasedenost razpisanih mest na dodiplomskih študijskih
programih). Zasedenost razpisanih mest na podiplomskih študijskih programih je nekoliko nižja, in
sicer je 1.668 vseh razpisanih mest zasedlo 636 študentov, kar predstavlja 38-odstotno zasedenost. V
primerjavi z letom poprej pa se je tudi zasedenost razpisanih vpisnih mest glede na razpisana mesta
za podiplomski študij povečala.
Skladno s spremembami Odloka o ustanovitvi UP v letu 2011, je bila v fakulteto preoblikovana UP
Visoka šola za zdravstvo, ki sedaj nosi ime UP Fakulteta za vede o zdravju, prav tako je bila v
omenjeni spremembi Odloka vključena nova članica univerze Fakulteta za grajeno okolje. V letu 2011
je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu podelil akreditacijo še eni novi članici
UP Fakulteti za ergonomske in kineziološke študije, ki je v tem času že v postopku vključitve v Odlok o
ustanoviti UP.
V sodelovanju Podiplomske šole in UP FHŠ je bil v letu 2011 pripravljen in posredovan v akreditacijo
na NAKVIS skupni magistrski študijski program 2. stopnje Latinsko-ameriške študije, ki so ga pripravili
v konzorciju Univerza na Primorskem - Slovenija, Univerza Megatrend, Beograd - Srbija, Univerza
Pecz, Pecz - Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid – Španija.
Na področju izobraževalne dejavnosti na rektoratu UP je bilo v letu 2011 uspešno realizirana večina
zastavljenih kratkoročnih ciljev. V mesecu maju je Senat UP sprejel Strategijo izobraževanja 2011 –
2015, katere namen je spodbujati in nadalje krepiti raznovrstnost, internacionalizacijo, kakovost in
socialno razsežnost študijskih programov UP, obenem pa podpirati razvoj kulture medsebojnega
sodelovanja in povezovanja med članicami UP in okoljem. V strategijo smo vključili tudi smernice pri
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snovanju novih študijskih programov in novih članic UP, smernice za vzpostavljanje dislociranih enot
članic UP ter smernice pri vključevanju pridruženih članic UP.
Skladno z novimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS smo uskladili in dopolnili interna
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP. Poleg navodil je bil
sprejet tudi dodatek k navodilom, ki natančneje določa postopek komunikacije in obveščanja med
Sektorjem za izobraževanje UP in članicami UP pri postopkih akreditacije študijskih programov in
sprememb študijskih programov.
V letu 2011 smo v okviru projekta Karierno načrtovanje in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela
priredili 50 dogodkov, gostili več kot 40 predstavnikov iz gospodarstva ter vključili v aktivnosti projekta
več kot 1200 udeležencev. Z vzpostavitvijo mreže kariernih svetovalcev, ki so v pomoč študentom pri
študijskem in kariernem odločanju ter s povezovanjem akademskega in gospodarskega okolja, UP
omogoča študentom lažji in kakovostnejši vstop na trg dela. Intenzivno sodelovanje z okoljem pri
spremljanju poklicne poti diplomantov zagotavlja tudi dobro vpetost študijskih programov v okolje. Tudi
v prihodnje bomo izvajali tovrstne aktivnost, usmerjene v karierno svetovanje in pripravo
kompetenčnega portfolija, delavnice in druge oblike izobraževanja (kot. npr. načrtovanje kariere,
poznavanjem poklicnih ciljev in interesov, ocenjevanjem lastne konkurenčnosti na trgu dela) ter
ALUMNI srečanja.
V okviru delovnih nalog za področje Visokošolske prijavno-informacijske službe so bili realizirani vsi
zastavljeni cilji, povezani z izvedbo prijavno-sprejemnega postopka za vpis tujih državljanov na
študijske programe 1. stopnje.
Na Upravnem odboru UP so bile potrjene spremembe in dopolnitve Pravilnika Štipendijskega sklada
UP, s katerimi se je poenostavilo postopke za vključitev študentov v Štipendijski sklad UP ter je na ta
način sklad postal dostopnejši širšemu krogu. V študijskem letu 2010/2011 se je tako v Štipendijski
sklad UP vključilo 33 študentov.
8.3.2 Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
V letu 2011 je bila uspešno realizirana večina zastavljenih ciljev UP in članic na znanstvenoraziskovalnem področju. UP je uspešno izvajala raziskovalne programe v novem programskem
obdobju 2009-2015, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
Od skupno 68 prijavljenih projektov na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto
2011 - razpis v 2010 je bilo potrjenih 19 matičnih projektov, kar pomeni v primerjavi z letom 2010, ko
je bilo sprejetih le 8 projektov, večjo uspešnost. Članice so pridobile še 9 projektov kot sodelujoče
organizacije. V letu 2011 je bil objavljen samo en razpis v okviru Ciljnih raziskovalnih programov, na
katerem je bil pridobljen en projekt.
Posebno pozornost namenja UP pomlajevanju kadra, tako se je v letu 2011 usposabljalo 54 mladih
raziskovalcev, od tega se je začelo usposabljati 13 novih. UP je sicer v letu 2011 razpisala 15 mest za
mlade raziskovalce, vendar sta dva mentorja svoja raziskovalca prenesla na drugi raziskovalni
organizaciji. Na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem
za leto 2012 so članice pridobile 11 mentorjev, ki bodo v letu 2012 usposabljali mlade raziskovalce in
s tem presegle zastavljeni cilj.
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, v
letu 2011 je UP skupno izvajala 51 projektov z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
Raziskovalci UP so aktivni tudi pri prijavah na razpise 7. okvirnega programa EU (7. OP). V letu 2011
je bilo prijavljenih 13 projektov 7 OP, od tega jih UP trenutno izvaja 5, ostale prijave so še v fazi
evalvacije. V letu 2011 je UP izvajala skupno 57 drugih mednarodnih projektov, in sicer projektov
strukturnih skladov EU, programov teritorialnega sodelovanja, ERA.net, vseživljenjskega učenja (LLP),
programov v okviru generalnih direktoratov EU (EU Public Health Agency, DG Civil Justice) in drugih
mednarodnih programov oziroma razpisov (npr. ERC Grants, EC Culture Programme 2007–2013,
Central European Programme, Malopska Regional Operational Programme 2007–2013).
Z namenom spodbujanja doseganja kriterijev znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP je bil
izpeljan javni razpis za predlaganje kandidatov za nagrade za raziskovalne in razvojne dosežke UP,
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katere so prejeli dr. Dragan Stevanović, dr. Vesna Mikolič, dr. Boris Kryštufek za objavo člankov v
SCI, SSCI in A&HCI.
UP se je z oblikovanjem strategije v skladu z načeli Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev za obdobje 2010–2014, ki jo je potrdil tudi Senat UP, aktivno
vključila v strateške procese EU. S tem se je kot druga slovenska univerza (ob UM) pridružila številnim
evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo raziskovalno delo.
UP je v okviru Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza na Primorskem
pridobila sredstva za sofinanciranje doktorskega študija. Od 74. prijav je bilo sofinanciranih 37
doktorskih študentov.
Podrobnejši podatki o realizaciji zastavljenih ciljev na ravni univerze in članic so navedeni v poglavju
5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost.
8.3.3 Področje mednarodnega sodelovanja
Na področju mednarodnega sodelovanja je UP v letu 2011 realizirala večino izmed zastavljenih
kratkoročnih prednostnih ciljev.
Ustanovljen je bil Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP), katerega delovanje bo potrebno
v letu 2012 natančneje opredeliti oziroma prilagoditi dejanskim kadrovskim in finančnim zmožnostim.
To velja tudi za aktivnosti, ki jih predvideva Program internacionalizacije 2010-2013. UP je sicer prva
slovenska univerza, ki je sprejela strategijo mednarodnega sodelovanja v obliki Programa
internacionalizacije, ki smo ga predstavili na posvetu o visokem šolstvu v organizaciji MVZT.
Na področju mobilnosti smo v letu 2011 dosegli in presegli zastavljeni cilj povišanja mobilnosti glede
števila incoming in outgoing študentov, še zlasti v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus, ter glede
števila incoming profesorjev in števila outgoing raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. V prihodnosti
bo potrebno bolj spodbuditi profesorje za udeležbo na izmenjavi v tujini ter si prizadevati za večje
število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev na UP. Poleg tega si je potrebno prizadevati
za vključitev v druge programe mobilnosti, saj je UP trenutno vključena le v programa mobilnosti VŽUErasmus in CEEPUS ter v program VŽU-Leonardo da Vinci (LdV) za omogočanje mobilnosti
diplomantov UP v tujini (v ta program je vključena le UP FTŠ Turistica, zato je v prihodnje smiselno
vanj vključiti tudi druge članice UP).
Povišanje incoming mobilnosti je tesno povezano z vprašanjem namestitvenih kapacitet, ki jih je na
UP še vedno premalo. Zato je povečanje namestitvenih kapacitet prioriteta za razvoj UP.
UP že dlje časa opozarja tudi na problematiko namestitvenih pogojev za vse tuje študente na
slovenskih univerzah, kar pa je potrebno urediti na nacionalni ravni.
Na področju sodelovanja oziroma mobilnosti med slovenskimi univerzami je bil v letu 2011 podpisan
nov sporazum o programu nacionalne mobilnosti, v katerega se je, poleg UP, Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru, vključila tudi Univerza v Novi Gorici. V prihodnje bo potrebno to obliko mobilnosti
bolj promovirati, saj se je v preteklih letih v program nacionalne mobilnosti vključilo manjše število
študentov.
UP je bila tudi v letu 2011 zelo uspešna pri navezovanju novih stikov s sorodnimi institucijami. V
prihodnje bo potrebno razviti sistem, ki bo prispeval k učinkovitosti novih partnerstev oziroma
sklenjenih sporazumov o sodelovanju (programi sodelovanja).
Danes so vstopnica vsake sodobne univerze njene spletne strani. Zato mora biti eden prednostih
ukrepov UP na poti k vse uspešnejši internacionalizaciji preureditev spletnih strani tako, da bodo
pregledne in privlačne. Razširiti je potrebno tudi ponudbo predstavitvenega gradiva v tujih jezikih.
Informacija o mednarodnih raziskovalnih projektih je predstavljena v poglavju 3.3 Raziskovalna in
razvojna dejavnost
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8.3.4 Kadrovsko področje
Na kadrovskem področju je UP v letu 2011 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi, zato je
realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od planiranih. Nove zaposlitve so bile izvedene v
primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov ( prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov ).
V tem letu so bili sprejeti naslednji akti: Merila za izvolitve v nazive na UP, ki so usklajena z
Minimalnimi standardi NAKVIS in navodila za njihovo izvajanje, Pravilnik za vrednotenje pedagoškega
dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na UP in navodila za njihovo izvajanje,
Pravilnik o izvajanju konkurenčne ter izdana druga navodila za racionalizacijo in poenotenje postopkov
dela. S tem so se uresničili zastavljeni kratkoročni prednostni cilji univerze postati odlična
raziskovalna univerza, biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in
poučevanju in dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM. Nekaj zastavljenih ciljev ni bilo
dokončanih zaradi obsežnosti opravljenih in sprejetih nalog ter postavljenih drugih prioritetnih ciljev
UP.
Tako visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci kot tudi zaposleni na spremljajočih delovnih
mestih so se izobraževali, pridobivali višjo formalno izobrazbo, izpopolnjevali svoja znanja na krajših
usposabljanjih in tečajih ter tako uresničevali cilja postati odlična raziskovalna univerza in biti sestavni
del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju.
Ocenjujemo, da je bila UP pri uresničevanju zastavljenih ciljev kadrovskega plana uspešna.
8.3.5 Področje investicij
V prvi polovici leta 2011 je bil načrtovan zaključek GOI del na objektu A v Univerzitetnem kampusu
Livade, vendar je izvajalec del družba GPG, d.d., zaradi začetka stečajnega postopka, prenehal z deli.
Ker se dela niso nadaljevala je Univerza na Primorskem (UP), na podlagi treh pisnih opominov,
prekinila pogodbo in unovčila bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Prav tako se je
pričel pripravljati pregled izvedenih del – t.i. inventurno stanje, ki je pokazal stopnjo in stanje že
izvedenih del. UP je posredni proračunski uporabnik, zato ni bilo možno z deli nadaljevati s
podizvajalci, ampak je bilo potrebno izvesti nove postopke v skladu z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN), tako da so se dela pričela operativno izvajati šele v drugi polovici leta 2011.
Za objekt B je bila izdelana projektna dokumentacija, pridobljena so bila skoraj vsa potrebna soglasja
za izdajo gradbenega dovoljenja. Objekt je v celoti predviden za uporabnika - Fakulteto za
ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS).

Na Upravno enoto Izola je bila novembra podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za
študentske domove v Univerzitetnem kampusu Livade v Izoli. Študentske domove bodo sestavljali 3.
stolpiči s skupno kapaciteto 292 ležišč.
Po uspešno izvedenem javnem anonimnem arhitekturnem natečaju za pridobitev najustreznejše
idejne arhitekturne rešitve za umestitev univerzitetnega kampusa je bila sklenjena pogodba z družbo
Bevk Perović arhitekti d.o.o., ki pa je projektno obdelovala le objekte Pedagoške fakultet, Fakultete za
management, Fakultete za grajeno okolje, objekta »avle magne«, objekt spremljajočih dejavnosti,
Univerzitetno in mestno knjižnico brez študentskih domov. Zaradi navedenega je UP izvedla postopek
za sklenitev pogodbe tudi za projektiranje študentskih domov. Izdelala se je nova varianta, ki je
samostojno umestila nadzemni objekt garažne hiše s katero je UP zadostila zahtevi Mestne Občine
Koper po zahtevanem številu parkirnih mest. V letu 2011 so bili izvedeni vsi postopki za pridobitev
soglasij in pripravljena vloga za gradbeno dovoljenje, ki pa ni bilo vloženo zaradi neopravljene revizije
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za potrebe sprejetja investicijskega
programa na UO UP se je izdelala investicijska dokumentacija v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki obravnava gradnjo
študentskih domov (tri stolpiče s 326 ležišči), prostore za tri fakultete, objekt »avle magne«, garažno
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hišo, objekt spremljajočih dejavnosti s skupno telovadnico ter univerzitetno (in mestno) knjižnico v II.
fazi. Prav tako je bila izdelana ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva z možnostjo zasebnih
vlaganj.
Obnova palače Baseggio - gradbena dela na objektu palača Baseggio so se pričela v letu 2010. Ob
začetku izvajanja obnovitvenih del se je izkazalo nekaj novih odkritij (nove stenske poslikave iz
obdobja baroka, možnost ohranitve lesenih stropov...) zaradi katerih je Zavod za varstvo kulturne
dediščine – Restavratorski center na investitorja naslovil zahtevo za spremembo projekta obnove
palače Baseggio. Na podlagi novih odkritij so bile pridobljene spremembe kulturnovarstvenih pogojev
s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Območne enote Piran na podlagi katerih je bila izdelana
dokumentacija PGD in PZI sprememb ter pridobljena pravnomočna sprememba gradbenega
dovoljenja. Na podlagi navedenega bo investitor z izvajalcem izvedel postopek s pogajanji za novo
naročena kasnejša dela. Zaključek prenove se pričakuje v drugi polovici leta 2012.
UP je na podlagi Pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice, sklenjene z RS, zanjo MVZT,
dobila lastninsko pravico na objektu Servitski samostan na Santorijevi ulici 9 v Kopru. Na podlagi
navedene pogodbe mora UP v roku desetih let pridobiti uporabno dovoljenje za uporabo predmetne
nepremičnine za potrebe izvajanja izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in umetniških programov.
Pridobljena sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja so bila nižja od potreb, ki so jih pri pripravi
letnega plana dela izkazale članice, zato se je pretežno realiziralo le načrtovano investicijsko
vzdrževanje, ki je bilo sofinancirano s strani MVZT. Prav tako posameznim članicam, zaradi
nepravilnih postopkov oziroma neustrezno sklenjenih najemnih pogodb niso bila priznana sredstva s
strani MVZT. Zaradi neustreznega delovanja naprave je UP ŠD, v soglasju z MVZT, zadržal plačilo
računa do odprave napake. Na javnih visokošolskih zavodih so bila sredstva porabljena do konca leta
2011.
Pogodba o zagotavljanju sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje študentskih domov za leto
2011 v višini 144.000 EUR je bila podpisana v mesecu maju, pri čemer so bila sredstva za investicije
in investicijsko vzdrževanja bila UP nakazana, glede na vložene zahtevke, v mesecu septembru,
oktobru in novembru.
V mesecu septembru je bila podpisana pogodba za zagotavljanje proračunskih sredstev za investiciji,
ki sta uvrščeni v načrt razvojnih programov Proračuna RS. Poraba sredstev se ni realizirala v
zastavljenem obsegu, ker operativne izvedbe GOI del na gradbišču po prekinitvi del GPG, d.d. ni bilo
možno realizirati v načrtovanjem obsegu.
Revizija srednjeročnega načrta investicij v letih 2009-2013 ni bila izvedena, ker niso bili poznani viri
financiranja in ker ni bil sprejet nov poroštveni zakon ter rebalans proračuna RS za leto 2012.
8.3.4 Področje kakovosti
UP že od svoje ustanovitve namenja pozornost skrbi za kakovost v širšem pomenu besede in si
prizadeva vzpostaviti učinkovit in mednarodno primerljiv sistem kakovosti poslovanja, ki bo vključeval
vsa pomembna področja dejavnosti univerze. V letu 2011 smo zasledovali cilj učinkovitega vodenja in
koordinacije nalog znotraj univerze. Odločili smo se za aktivno uvajanje Evropskega modela odličnosti
EFQM in izpeljali vse postopke za prijavo UP na državno nagrado za kakovost Priznanje Republike
Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). UP se je kot ena izmed petih finalistov uvrstila v kategorijo
organizacij v javnem sektorju in prejela diplomo za PRSPO 2011. Dokazala je uspešno uporabo
modela odličnosti EFQM ter postala zgled dobrega poslovanja.
Na osnovi priporočil Zveze evropskih univerz (EUA) je UP pripravila in sprejela Strategijo
izobraževanja UP 2011-2015 ter Kadrovsko strategijo UP za raziskovalce za obdobje 2010-2014.
Uresničevanje priporočil zunanjih evalvatorjev ter dopolnitev Srednjeročne razvojne strategije UP
2009 - 2013 s pripravo smernic za nadalje delo na posameznih področjih se bo nadaljevalo v letu
2012. V letu 2012 bodo aktivnosti usmerjene v podaljšanje akreditacije UP in v sprejem ter
uresničevanje Programa razvoja kulture kakovosti na UP.
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8.4 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA
OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA PRISTOJNEGA MINISTRSTVA IN
UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI POSLOVANJA
UP izvaja standarde in merila, ki jih na področju izobraževanja in raziskovanja opredeljuje resorno
ministrstvo. V letu 2011 je uspešno zasledovala cilj obvladovanja stroškov dela, blaga in storitev
Navedene stroške je uspela racionalizirati s sanacijskimi ukrepi in sprejetem varčevalnim programom.
V skladu z Varčevalnim programom UP smo v letu 2011 zagotovili gospodarno ravnanje pri
poslovanju. Racionalizacija upravno-administrativnih služb in drugih nalog, vzpostavljeno delovanje
notranjih kontrol je prispevala k bolj učinkovitemu in preglednejšemu poslovanju.
Na področju izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva se UP sooča z obsegom financiranja,
ki ne zagotavlja ustreznega izvajanja novih študijskih programov, zlasti pa študijskih programov na
podiplomskem študiju. Univerza šele vzpostavlja celoviti strukturo študija na vseh treh stopnjah. To je
nujno potrebno za zagotavljanje zaokroženega izobraževalnega procesa univerze.
Glede na slabe gospodarske razmere v zadnjih treh letih beležimo upad oziroma nespremenjen
obsega prihodkov iz naslova izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Pričakujemo, da se bo ta trend
nadaljeval tudi v letu 2012 zato bomo nadaljevali z načrtom varčevalnih ukrepov.
Na kadrovskem področju je UP v letu 2011 sledila določbam Zakona o interventnih ukrepih in sklepom
Vlade RS v zvezi z zaposlovanjem in sklepanjem pogodb o zaposlitvah z zaposlenimi, zato je
realizacija plana načrtovanih novih zaposlitev nižja od planiranih. Nove zaposlitve so bile izvedene v
primerih, ko so bili pridobljeni novi projekti in v primerih, ko bi bila brez novih zaposlitev ogrožena
izvedba študijskih programov ( prva izvedba novih študijskih programov in večje število študentov ).
Na nivoju UP smo v letu 2011 izvedli skupno 19 javnih naročil. Pri izbranih dobaviteljih oz. izvajalcih
storitev smo z vsakokratnim izborom dosegli pozitivne finančne učinke ter zagotovili vsem na UP
enako kakovost storitev oz. naročenega blaga. Poleg pozitivnih finančnih učinkov nam skupna javna
naročila prinašajo transparentnost v poslovanju, manjše število dobaviteljev oz. izvajalcev ter
posledično manjše število prejetih računov in možnost boljšega nadzora nad finančno porabo
sredstev.
V letu 2011 se je nadaljeval proces nadgradnje informacijske rešitve Propis (področje financ,
računovodstva in kadrov). S ciljem izboljševanja postopkov dela smo dodatno centralizirali procesa
obračun plač ter vodenja enovitih kadrovskih podatkov v skupni bazi. V nadaljevanju smo pripravili
izhodišča in potrebe za uvedbo novega modula OLAP (pripravljena poročila bodo namenjena
vodilnim kadrom in analitikom za podporo odločanja. Podpirati bodo morala hitre analize velikih
količin podatkov, ki so strukturirani in večdimenzionalno organizirani)
V letu 2011 smo si ponovno zadali za cilj vpeljavo dokumentacijskega sistema, ki bi nas popeljal k
učinkovitemu in transparentnemu poslovanju, a žal projekta še nismo izpeljali. Tako nam pomembna
naloga ostaja v letu 2012. Vse leto pa smo, tako kot leto poprej, uspešno komunicirali med različnimi
organi UP, kjer je to možno, v elektronski obliki in prihranili na času in pri sredstvih.
V letu 2011 smo nadaljevali proces reorganizacije informacijske službe. Pripravljen je bil popis
procesov in potreb za vsako posamezno članico, pripravljena je bila celovita ocena stanja na področju
(kadri, cilji, merila), v letu 2012 nameravamo začeti z reorganizacijo.
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8.5 OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Univerza na Primorskem deluje v sklopu poenotenja finančnega poslovanja in nadzora ter revizije
vseh članic Univerze na Primorskem tudi na podlagi ostalih finančnih internih aktov oz. pravnih podlag
s finančnimi vsebinami, in sicer:
- Pravilnik o računovodstvu UP,
- Pravilnik o finančnem poslovanju UP.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila s strani članic in rektorata UP zbrana v celoti in
pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k
Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (
Uradni list RS, št. 12/01 in spletna stran Urada za nadzor proračuna).
Notranji nadzor porabe javnih sredstev obsega na enotnem sistemu zasnovano poslovodenje in
kontrole ter notranje revidiranje, ki se zagotavlja na Univerzi na Primorskem z namenom, da se
obvladuje poslovanje in zagotavlja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in
preglednosti. Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev
proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. V ta namen si članice določijo postopke, cilje in
druge ukrepe ki omogočajo izvedbo tovrstnega nadzora.
Služba notranjega nadzora je bila na Univerzi na Primorskem vzpostavljena v letu 2009. Pravne
podlage za delovanje službe za notranji nadzor in pomoč finančnemu sektorju pri nadzoru nad
finančnim poslovanjem so Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na
Univerzi na Primorskem in Pravilnik o notranjem revidiranju Univerze na Primorskem.
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem je postavil podlage za delo notranje
revizijske službe na UP. V letu 2011 je bila na javnem razpisu izbrana zunanja revizijska hiša, ki je
izvršila notranjo revizijo Univerze na Primorskem za vse članice in rektorat. Na podlagi izvedenega
notranjega revidiranja v letu 2011 pa bo potrebno izvesti še postopke notranjih kontrol v skladu s
priporočili revizijske hiše.
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8.6 POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
8.6.1 Področje mednarodne dejavnosti
UP si že dlje časa prizadeva za vzpostavitev informacijske podpore za spremljanje mednarodne
mobilnosti in mednarodnih projektov. Cilj še ni bil uresničen zaradi finančnih razlogov in tako ostaja
ena izmed prioritet. Prednostno bo potrebno vzpostaviti tudi sistem skupnega upravljanja mednarodne
mobilnosti na ravni UP, kar pa bo v letu 2012 težje uresničljivo zaradi kadrovskih in finančnih vzrokov.
Zato bo prvi korak v tej smeri vzpostavitev sistematičnega poročanja podatkov mednarodne mobilnosti
s strani članic UP. Sektor za mednarodno sodelovanje UP bo z mednarodnimi pisarnami članic
deloval v obliki sistemske mreže, ki omogoča optimalno učinkovitost organizacije dela. Področje
mednarodnega sodelovanja se tesno prepleta s področjem izobraževanja in znanstvenoraziskovalnega dela, zato bo delovanje vseh sektorjev, ki na UP pokrivajo navedena področja,
usmerjeno v medsebojno povezovanje.
V vsakem sistemu je internacionalizacija visokega šolstva odvisna tudi od nacionalne visokošolske
zakonodaje. Trenutna ureditev v Sloveniji, s sedaj veljavnimi določbami o jeziku poučevanja omejuje
internacionalizacijo univerze, in sicer tako z vidika mobilnosti – izmenjav kot skupnih študijskih
programov. Prav za razvoj slednjih si je potrebno v prihodnosti še bolj prizadevati. Spremembe
nacionalne zakonodaje (jezik poučevanja, zavarovanje za incoming mobilnost itd.) so nujne, kar je UP,
skupaj z ostalimi članicami Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), že večkrat izpostavila.
8.6.2 Področje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
Na področju raziskovalne dejavnosti še vedno ni bila v celoti vzpostavljena informatizacija vodenja
raziskovalnih projektov. Poglavitni vzrok je pomanjkanje finančnih sredstev in ustrezne poenotene
analize stanja.
Na ravni članic UP je bil večinoma realiziran cilj povečanja raziskovalne uspešnosti po metodologiji
SICRIS: število objav visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI in A&HCI 2011 ter število citatov. Pri nekaterih članicah
je opazen upad števila objav in števila točk na registriranega raziskovalca. To je posledica hitre rasti
vključevanja raziskovalcev v raziskovalnih skupinah, ki vključujejo nove, predvsem mlade
raziskovalce.
Cilj UP bo v naslednjem srednjeročnem obdobju na področju raziskovalne dejavnosti v sledenju
glavnega strateškega dolgoročnega cilja »Postati odlična raziskovalna univerza«:
Povečevanje pridobljenih nacionalnih in mednarodnih projektov ter mednarodne mobilnosti
raziskovalcev,
Povečanje števila objav raziskovalnih dosežkov v revijah s čim večjim faktorjem vpliva,
Usposabljanje mladih raziskovalcev in spodbujanje doktorskega študija v okviru inovativne sheme
za sofinanciranje doktorskega študija,
Omogočanje ustreznih materialnih in infrastrukturnih pogojev za raziskovalce,
Povezovanje in projektno sodelovanje z gospodarstvom,
Promocija raziskovalnih dosežkov preko nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferenc ter
posvetov.
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8.7 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA
GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN
UREJANJE PROSTORA
Univerza si prizadeva ustvariti pogoje za njen hiter in učinkovit razvoj in s tem prispeva k
gospodarstvu in okolju v regiji. K večji učinkovitosti bo pripomogla izgradnja Univerzitetnega kampusa.
Podlaga za širitev infrastrukture UP je Srednjeročni načrt investicij v letih 2009 – 2013 in se bo glede
na dejanske razmere, finančne možnosti ter potek aktivnosti v letu 2012 tudi ustrezno revidiral.
Pri novogradnji upoštevamo vse mednarodne predpise na področju gradnje in varstva okolja, da bi
čim manj posegli v naš občutljiv ekosistem. Vse naše novogradnje in prenove objektov sledijo
sodobnim smernicam projektiranja in urejanja zunanjih prostorov.
UP je bila v letu 2011 učinkovita tudi 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 različnih programov.
V letu 2011 smo uspešno nadaljevali izvajanje različnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. UP je v letu 2011 skupno izvajala še 51 projektov z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. Raziskovalci UP so aktivni tudi pri prijavah na razpise 7.
okvirnega programa EU (7. OP). V letu 2011 je bilo prijavljenih 13 projektov 7. OP, od tega jih UP
trenutno izvaja 5, ostale prijave so še v fazi evalvacije. V letu 2011 je UP izvajala skupno 57 drugih
mednarodnih projektov, in sicer projektov strukturnih skladov EU, programov teritorialnega
sodelovanja, ERA.net, Vseživljenjskega učenja (VŽU/LLP), programov v okviru generalnih direktoratov
EU (EU Public Health Agency, DG Civil Justice) in drugih mednarodnih programov oziroma razpisov
(npr. ERC Grants, EC Culture Programme 2007–2013, Central European Programme, Malopska
Regional Operational Programme 2007–2013):
- UP FM in UP IAM sodelujeta kot partnerja v 5 projektih 7. OP (UP IAM – SEYLE, WE-STAY in
OSPI; UP FM – TransFOP in Factor Markets), katerih vrednost za članici partnerici znaša skupno
466.489,80 EUR. Trenutno je v evalvaciji še nekaj projektov 7 OP, v letu 2012 pa so načrtovane
prijave novih;
- v okviru strukturnih skladov EU izvajajo članice 5 projektov: Portal znanja in poslovnega mreženja
za mikropodjetnike, SOS – STRES, ODSOTNOST, STISKA, IDO PRIMORSKE, Socialna
kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, KC Class (v 4 nastopajo UP FM, UP PEF, UP ZRS in UP
IAM kot vodilni partnerji, v 1 pa še UP IAM kot soizvajalec – KC CLASS);
- v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 se izvaja 6 strateških
projektov (na 2 strateških projektih je vodilni partner UP ZRS – SIGMA 2 in SHARED CULTURE;
na 4 pa članice UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot partnerji – e-health, PArSJAd,
JEZIK LINGUA, Know Us) ter 9 standardnih projektov (na 2 projektih je vodilni partner UP ZRS –
PANGeA, BioDiNet; na 8 pa UP FHŠ, UP PEF, UP FVZ, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot
partnerji – TRANS2CARE, SAFEPORT, SIIT, MACC, S.HO.W., DIVA, EDUKA, T-LAB);
- na Programu čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 se izvaja 5 projektov
(UP FHŠ je vodilni partner na projektu – Heritage Live, na katerem sodeluje tudi UP ZRS; UP ZRS
in UP FTŠ Turistica sodelujeta še na 4 projektih – ZOOB, FIDES, F.L.A., WELLNESS ISTRA);
- UP IAM sodeluje kot partner na projektu KC CLASS – Storitve podprte z računalništvom v oblaku,
ki je bil izbran na javnem razpisu MVZT za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju od 2010-2013
in v okviru European Public Health Agency na projektu PROMISE.
V letu 2011 je UP razširila študijsko ponudbo, s katero bo lahko zagotovila ustrezen potencialni kader
za potrebe lokalnega gospodarstva in lokalne skupnosti, kakor tudi za širši regijski prostor. Tudi
obstoječe študijske programe posodabljamo v skladu s smernicami in potrebami gospodarstva in
širšega okolja. Zelo pomemben vidik delovanja univerze predstavlja mobilnost in povezovanje z
domačimi in tujimi univerzami. S tovrstnim sodelovanjem želimo v naš prostor pritegniti najboljše
študente in strokovnjake, hkrati pa našim študentom omogočiti širitev obzorij, medkulturno izkušnjo in
pridobitev kakovostnih znanj. Vse to predstavlja dodano vrednost, ki jo ponuja univerza.
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9. UNIVERZA V ŠTEVILKAH
9.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Tabela 37: Kazalnik mobilnosti
Kratkoročni cilj za leto 2011

Povečati mobilnost
študentov

Kazalnik

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

Število tujih študentov, ki so vpisani na univerzo (dolga mobilnost)

61

130

1. stopnja

38

89

UP FHŠ

12

9

UP FAMNIT

10

17

UP FM

8

13

UP FTŠ Tursitica

-

27

UP PEF

-

10

UP FVZ

8

13

2. stopnja

8

20

UP FHŠ

2

5

UP FAMNIT

6

4

UP FM

0

0

UP FTŠ Tursitica

-

9

UP PEF

-

2

UP FVZ

0

0

15

21

5

9

10

7

UP FM

0

0

UP FTŠ Tursitica

-

0

UP PEF

-

5

UP FVZ

0

0

3. stopnja
UP FHŠ
UP FAMNIT
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

Število tujih državljanov med diplomanti univerze

5

6

1. stopnja

3

3

UP FHŠ

3

0

UP FAMNIT

0

0

UP FM

-

-

UP FTŠ Tursitica

-

3

UP PEF

-

0

UP FVZ

-

-

2. stopnja

1

0

UP FHŠ

1

0

UP FAMNIT

0

0

UP FM

-

-

UP FTŠ Tursitica

-

0

UP PEF

-

0

UP FVZI

-

-

3. stopnja

1

3

UP FHŠ

0

2

UP FAMNIT

1

1

UP FM

-

-

UP FTŠ Tursitica

-

0

UP PEF

-

0

UP FVZ

-

-
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Tabela 38: Kazalnik: število predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku - načrt in realizacija
Dodiplomski študij - visokošolski
strokovni (pred 11. 6. 04 in 1.
stopnja)
Kratkoročni cilj za leto 2011

Kazalnik

Načrt za
študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Število vseh predmetov, ki se izvajajo v
študijskem letu 2010/11
UP FAMNIT

209
0

UP FHŠ

Povečati mobilnost študentov

Dodiplomski študij - univerzitetni
programi (pred 11. 6. 04 in 1.
stopnja)

Načrt za študijsko
leto 2010/2011
(Leto 2011)

REALIZACIJA
2010/2011

2. stopnja

Načrt za
študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

REALIZACIJA
2010/2011

3. stopnja

Načrt za
študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

REALIZACIJA
2010/2011

REALIZACIJA
2010/2011

249
0

552
221

509
182

282
65

267
33

68
0

104
0

0

0

164

165

61

110

30

74

UP FM
UP FTŠ Tursitica
UP PEF

50
67
33

76
75
36

45
33
89

41
33
88

50
41
52

44
34
33

10
8
20

0
0
30

UP FVZ
Število predmetov, ki se izvajajo v tujem
jeziku v študijskem letu 2010/11
UP FAMNIT
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ Tursitica
UP PEF
UP FVZ
Delež predmetov, ki se izvajajo v tujem
jeziku v študijskem letu 2010/11 (v %)

59

62

0

0

13

13

0

0

15
0
0
15
0
0
0

12
0
0
12
0
0
0

21
6
0
15
0
0
0

5
4
0
1
0
0
0

19
6
0
10
1
0
2

11
4
0
4
1
0
2

4
0
1
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7

5

4

1

7

4

6

0

Tabela 39: Kazalniki prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik - načrt za študijsko leto 2011/2012 in realizacija

Kratkoročni cilj za leto 2011

Učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov

Članica

Kazalnik

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v visokošolskih strokovnih
študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

61,6

56,3

UP FVZ

Zdravstvena nega

65,0

68,00

UP FVZ

Prehransko svetovanje - dietetika

58,0

55,00

UP PEF

Predšolska vzgoja

90,0

87,62

UP FTŠ Turistica

Management turističnih destinacij

65,0

60,80

UP FTŠ Turistica

Poslovni sistemi v turizmu

65,0

47,76

UP FTŠ Turistica

Mediacija v turizmu

60,0

43,90

UP FM

Management

60,0

67,00
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Kratkoročni cilj za leto 2011

Članica

UP FM

Kazalnik

Mednarodno poslovanje

348

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

30,0

20,00

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na univerzitetnih študijskih
programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM (v %)

70,8

64,6

UP FAMNIT

Matematika

67,0

50,00

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

61,0

50,00

UP FAMNIT

Biodiverziteta

65,5

57,10

UP FAMNIT

Sredozemsko kmetijstvo

67,0

33,30

UP FAMNIT

Bioinformatika

60,0

77,80

UP FAMNIT

Matematika v ekonomiji in financah

75,0

62,50

UP FAMNIT

Biopsihologija

75,0

87,00

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

76,0

80,40

UP FHŠ

Dediščina Evrope in Sredozemlja

70,0

71,00

UP FHŠ

Filozofija

50,0

100,00

UP FHŠ

Geografija

60,0

47,00

UP FHŠ

Italijansitika

80,0

50,00

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

80,0

35,00

UP FHŠ

Medijski študiji

80,0

42,50

UP FHŠ

Medkulturno jezikovno posredovanje

60,0

35,00

UP FHŠ

Slovenistika

50,0

90,00

UP FHŠ

Zgodovina

70,0

47,00

UP PEF

Razredni pouk

95,0

93,65

UP PEF

Edukacijske vede

95,0

93,75

UP FTŠ Turistica

Turizem

80,0

73,33

UP FM

Management

70,0

80,00

80,3

67,4

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 2. stopnje
SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM (v %)
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Članica

Kazalnik
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

UP FAMNIT

Matematične znanosti

83,0

81,80

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

70,0

10,00

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

79,0

35,70

UP FHŠ

Arheološka dediščina Sredozemlja

85,0

66,67

UP FHŠ

Geografija

80,0

83,33

UP FHŠ

Komuniciranje in mediji

80,0

62,50

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

85,0

80,00

UP FHŠ

Zgodovina

80,0

70,00

UP FVZ

Zdravstvena nega

92,0

93,00

UP PEF

Inkluzivna pedagogika

85,0

91,37

UP PEF

Zgodnje učenje

85,0

57,14

UP FTŠ Turistica

Turizem

80,0

78,85

UP FTŠ Turistica

Dediščinski turizem

80,0

60,00

UP FM

Management

70,0

68,00

UP FM

Ekonomija in finance

70,0

72,30

86,7

56,1

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 3. stopnje
SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM (v %)
UP FAMNIT

Matematične znanosti

100,0

75,00

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

100,0

66,70

UP FHŠ

Antropologija

100,0

0,00

UP FHŠ

Filozofija in teorija vizualne kulture

60,0

60,00

UP FHŠ

Geografija

70,0

20,00

UP FHŠ

Slovenstika

100,0

75,00

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

80,0

83,33

UP FHŠ

Upravljanje različnosti

100,0

66,67

UP PEF

Edukacijske vede

70,0

58,33
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Tabela 40: Kazalniki povprečnega števila let trajanja študija - načrt za študijsko leto 2011/2012 in realizacija
Kratkoročni cilj za leto 2011

Članica

Kazalnik

Povprečno število let trajanja študija na študenta v visokošolskih
strokovnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ
UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

5,6

6,3

UP PEF

Predšolska vzgoja

4,0

4,40

UP FTŠ Turistica

Hotelirstvo in turizem

6,5

6,30

UP FM

Management

8,0

9,64

UP FVZ

Zdravstvena nega

4,0

5,00

Povprečno število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih
študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

6,0

6,2

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

6,8

7,50

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

7,0

6,77

UP FHŠ

Slovenistika

5,5

5,82

UP FHŠ

Zgodovina

5,9

6,00

UP PEF

Razredni pouk

5,0

4,60

UP PEF

Matematika in računalništvo

5,5

6,50

Povprečno število let trajanja študija na študenta v visokošolskih
strokovnih študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

3,4

3,0

UP FTŠ Turistica

Management turističnih destinacij

3,0

3,50

UP FTŠ Turistica

Poslovni sistemi v turizmu

3,0

3,50

UP FTŠ Turistica

Mediacija v turizmu

3,0

3,50

UP FVZ

Zdravstvena nega

4,0

0,00

UP FM

Management

4,0

4,46

Povprečno število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih
študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

2,6

3,5

UP FAMNIT

Matematika

3,5

2,95

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

3,5

3,60

UP FAMNIT

Biodiverziteta

3,5

2,96
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Kratkoročni cilj za leto 2011

Članica

Kazalnik
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

UP FAMNIT

Sredozemsko kmetijstvo

3,5

-

UP FHŠ

Dediščina Evrope in Sredozemlja

3,2

3,80

UP FHŠ

Filozofija

3,5

4,05

UP FHŠ

Geografija

3,2

3,62

UP FHŠ

Italijansitika

3,0

5,00

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

3,5

4,20

UP FHŠ

Medijski študiji

3,2

3,00

UP FHŠ

Medkulturno jezikovno posredovanje

0,0

0,00

UP FHŠ

Slovenistika

3,0

3,50

UP FHŠ

Zgodovina

3,0

3,75

UP FTŠ Turistica

Turizem

0,0

-

UP FM

Management

0,0

4,80

3,0

2,7

Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih 2.
stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT

Matematične znanosti

3,0

3,99

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

3,0

4,32

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

-

-

UP PEF

Inkluzivna pedagogika

-

1,50

UP PEF

Zgodnje učenje

UP FTŠ Turistica

Turizem

UP FTŠ Turistica

Dedščinski turizem

UP FM

Management

-

1,84

2,9

2,70

-

-

3,0

1,78

Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih
za pridobitev magisterija znanosti SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

4,6

6,1

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

5,0

6,53

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

5,5

6,51

UP FHŠ

Filozofija in teorija vizualne kulture

3,9

-
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Članica
UP FM

Kazalnik

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

4,0

5,15

Povprečno število let trajanja študija na študenta za pridobitev doktorata
znanosti, po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

4,9

5,2

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

5,0

5,14

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

5,0

6,12

UP FHŠ

Filozofija in teorija vizualne kulture

4,5

5,03

UP FM

Management

5,0

4,48

Število študentov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1., 2.
in 3. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

19,9

9,6

1. stopnja

22,3

18,3

-

12,30

16,0

19,14

-

23,02

UP PEF

38,2

16,62

UP FTŠ Turistica

12,9

17,14

UP FVZ

22,0

21,80

2. stopnja

17,5

9,9

UP FHŠ

-

12,30

UP FM

-

13,84

6,2

2,51

38,2

3,34

3,7

5,43

UP FVZ

22,0

21,80

3. stopnja

19,8

0,7

UP FHŠ

-

-

UP FM

-

0,00

1,4

1,36

UP FHŠ
UP FAMNIT
UP FM

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica

UP FAMNIT

Management
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UP PEF

353

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

38,2

0,67

UP FTŠ Turistica

-

-

UP FVZ

-

-

Število študentov na visokošolskega sodelavca v študijskih programih 1.,
2. in 3. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

48,2

55,15

1. stopnja

49,0

129,4

UP FHŠ

-

75,10

UP FM

-

217,29

UP FAMNIT

20,5

25,00

UP PEF

94,3

46,10

UP FTŠ Turistica

35,3

62,83

UP FVZ

46,0

350,00

2. stopnja

75,8

34,8

UP FHŠ

-

75,10

UP FM

-

130,63

UP FAMNIT

20,3

3,28

UP PEF

94,3

0,00

UP FTŠ Turistica

94,3

0,00

UP FVZ

94,3

0,00

3. stopnja

19,8

1,2

UP FHŠ

-

**

UP FM

-

-

1,4

1,77

38,20

0,67

UP FTŠ Turistica

-

-

UP FVZ

-

-

2,0

0,81

UP FAMNIT
UP PEF

Število diplomantov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1.,
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

2. in 3. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM
1. stopnja

2,4

1,8

UP FHŠ

-

2,10

UP FM

-

4,56

UP FAMNIT

0,6

0,53

UP PEF

3,9

0,00

UP FTŠ Turistica

2,4

1,16

UP FVZ

2,8

2,30

2. stopnja

1,6

0,6

UP FHŠ

-

2,10

UP FM

-

0,18

UP FAMNIT

0,4

0,08

UP PEF

3,9

0,13

UP FTŠ Turistica

0,4

0,57

-

-

2,0

0,1

UP FVZ
3. stopnja
UP FHŠ

-

UP FM

0,09

UP FAMNIT

0,1

0,04

UP PEF

3,9

0,02

UP FTŠ Turistica

-

-

UP FVZ

-

-

71,4

71,0

Delež študentov, ki študijskih programov niso dokončali v času trajanja
programa, podaljšanega za eno leto na visokošolskih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM
UP FVZ

Zdravstvena nega

110,0

78,00

UP PEF

Predšolska vzgoja

70,0

64,00
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

UP FTŠ Turistica

Hotelirstvo in turizem

25,7

-

UP FM

Management

80,0

-

Delež študentov, ki študijskih programov niso dokončali v času trajanja
programa, podaljšanega za eno leto na univerzitetnih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

31,9

48,1

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

15,0

36,36

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

5,0

0,00

UP FHŠ

Slovenistika

12,0

56,67

UP FHŠ

Zgodovina

26,0

55,56

UP PEF

Razredni pouk

40,0

40,00

UP PEF

Matematika in računalništvo

80,0

100,00

UP FM

Management

45,0

-

Delež študentov, ki študijskih programov niso dokončali v času trajanja
programa, podaljšanega za eno leto na študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti

46,3

66,2

UP FHŠ

Filozofija in teorija vizualne kulture

25,0

54,55

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

40,0

66,67

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

20,0

45,45

UP FM

Management

100,0

98,18

Delež študentov, ki študijskih programov niso dokončali v času trajanja
programa, podaljšanega za eno leto na študijskih programih za pridobitev
doktorata znanosti, sprejetih pred 11. 6. 2004 SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

45,9

69,0

UP FHŠ

Filozofija in teorija vizualne kulture

18,0

100,00

UP FHŠ

Geografija kontaktnih prostorov

38,5

0,00

UP FHŠ

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

27,0

88,89

UP FM

Management

100,0

86,96

15,1

26,3

Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na visokošolskih študijskih
programih 1. stopnje
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

UP FVZ

Zdravstvena nega

0,2

0,13

UP FVZ

Prehransko svetovanje - dietetika

0,2

0,30

UP PEF

Predšolska vzgoja

5,0

0,12

UP FTŠ Turistica

Management turističnih destinacij

15,0

35,20

UP FTŠ Turistica

Poslovni sistemi v turizmu

15,0

48,00

UP FTŠ Turistica

Mediacija v turizmu

15,0

48,00

UP FM

Management

20,0

53,75

UP FM

Mednarodno poslovanje

50,0

25,00

Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na univerzitetnih študijskih
programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

11,2

30,9

UP FAMNIT

Matematika

0,0

50,00

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

8,7

17,00

UP FAMNIT

Biodiverziteta

6,9

24,00

UP FAMNIT

Sredozemsko kmetijstvo

-

42,00

UP FAMNIT

Matematika v ekonomiji in financah

0,0

38,00

UP FAMNIT

Bioinformatika

0,0

20,00

UP FAMNIT

Biopsihologija

2,9

7,00

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

4,3

0,00

UP FHŠ

Dediščina Evrope in Sredozemlja

15,0

29,00

UP FHŠ

Filozofija

50,0

50,00

UP FHŠ

Geografija

17,6

47,00

UP FHŠ

Italijansitika

10,0

50,00

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

8,0

50,00

UP FHŠ

Medijski študiji - redni

10,0

33,00

UP FHŠ

Medijski študiji - izredni

-

75,00

UP FHŠ

Medkulturno jezikovno posredovanje

20,0

44,00
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Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012 (Leto
2011)

UP FHŠ

Slovenistika

25,0

18,00

UP FHŠ

Zgodovina

15,0

47,00

UP PEF

Razredni pouk

5,0

0,08

UP PEF

Edukacijske vede

2,0

0,06

UP FTŠ Turistica

Turizem

4,0

23,00

UP FM

Management

20,0

16,36

9,3

23,8

8,3

25,00

Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na študijskih programih 2. stopnje
SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT

Matematične znanosti

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

10,0

70,00

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

0,0

64,00

UP FHŠ

Arheološka dediščina Sredozemlja

8,0

17,00

UP FHŠ

Geografija

7,0

9,00

UP FHŠ

Komuniciranje in mediji

7,0

50,00

UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

7,0

11,00

UP FHŠ

Zgodovina

7,0

18,00

UP FVZ

Zdravstvena nega

10,0

0,07

UP PEF

Inkluzivna pedagogika

10,0

0,09

UP PEF

Zgodnje učenje

15,0

0,43

UP FTŠ Turistica

Turizem

5,0

10,00

UP FTŠ Turistica

Dediščinski turizem

5,0

40,00

UP FM

Management

20,0

27,32

UP FM

Ekonomija in finance

20,0

14,89

Tabela 41: Kazalnik delež študentk po članicah Univerze na Primorskem

Kratkoročni cilj za leto 2011

Kazalnik

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012
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9.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
Kratkoročni cilj za leto 2011

Kazalnik

358

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

UP FAMNIT SKUPAJ

40,7

50,16

1. stopnja

56,0

63,66

2. stopnja

48,5

50,45

3. stopnja

17,6

36,36

UP FHŠ SKUPAJ

24,4

73,19

1. stopnja

52,0

75,39

2. stopnja

11,2

77,50

3. stopnja

10,1

66,67

UP FM skupaj

Učinkovito izvajanje obstoječih študijskih
programov

56,98

1. stopnja

-

60,69

2. stopnja

-

69,06

3. stopnja

-

41,18

UP FTŠ Turistica skupaj

71,0

75,00

1. stopnja

72,0

75,00

2. stopnja

70,0

75,00

UP PEF skupaj

90,0

95,17

1. stopnja

90,0

98,30

2. stopnja

90,0

96,30

3. stopnja

90,0

90,90

UP FVZ skupaj

85,0

86,00

1. stopnja

80,0

86,00

2. stopnja

90,0

86,00

SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

51,9

72,75

Tabela 42: Kazalnik delež diplomantk po članicah Univerze na Primorskem
Kratkoročni cilj za leto 2011

Kazalnik

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012
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Kratkoročni cilj za leto 2011

Kazalnik

359

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

UP FAMNIT SKUPAJ

41,9

67,95

1. stopnja

44,8

53,85

2. stopnja

30,8

50,00

3. stopnja

50

100,00

UP FHŠ SKUPAJ

27,2

26,46

1. stopnja

72,2

79,38

2. stopnja

6,1

0,00

3. stopnja

3,3

0,00

60,0

41,04

UP FM skupaj
1. stopnja

69,57

2. stopnja
Učinkovito izvajanje obstoječih študijskih
programov

60

12,50

3. stopnja

-

UP FTŠ Turistica skupaj

77,9

68,38

1. stopnja

78,9

80,50

2. stopnja

76,9

56,25

UP PEF skupaj

80,3

85,70

1. stopnja

95,8

-

2. stopnja

95,0

85,70

3. stopnja

50,0

-

UP FVZ skupaj

85,0

94,00

1. stopnja

80,0

88,00

2. stopnja

90,0

100,00

SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM

62,0

63,92

Tabela 43: Kazalnik odstotek ponavljalcev po članicah Univerze na Primorskem
Kratkoročni cilj za leto 2011
Učinkovito izvajanje obstoječih študijskih

Kazalnik
UP FAMNIT SKUPAJ

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

5,20

4,67
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Kratkoročni cilj za leto 2011
programov

Kazalnik

360

Načrt za študijsko leto 2011/2012
(Leto 2011)

REALIZACIJA 2011/2012

1. stopnja

8,40

4,78

2. stopnja**

2,00

4,55

-

-

UP FHŠ SKUPAJ

2,75

5,20

1. stopnja

4,50

5,20

2. stopnja

1,00

4,60

3. stopnja

-

5,80

3. stopnja***

UP FM skupaj

5,39

1. stopnja

-

7,81

2. stopnja

-

2,96

UP PEF skupaj

1,00

1,33

1. stopnja

2,00

2,00

2. stopnja

1,00

2,00

3. stopnja

0,00

0,00

UP FTŠ Turistica skupaj

2,75

7,35

1. stopnja

4,50

7,68

2. stopnja

1,00

7,01

UP FVZ skupaj

15,00

0,06

1. stopnja

20,00

0,11

2. stopnja

10,00

0,00

4,5

23,98

Odstotek ponavljalcev UP SKUPAJ

Opombe UP FAMNIT:
* Za magistrski študijski program 2. st. Računalništvo in informatika prehodnosti za št. leto 2010/11 ni možno izračunati, saj so v št. letu 2010/11 v 2. letnik napredovali tudi študenti, ki so v preteklem
št. letu pavzirali tako, da je število študentov 2. letnika v št. letu 2010/11 večje od števila študentov 1. letnika v št. letu 2009/10.
** Za magistrski študijski program 2. st. Aplikativna kineziologija je prehodnost izračunana samo za redni študij, saj se na izrednem študiju letnik izvede v dveh študijskih letih.
*** Doktorska študijska programa 3. stopnje Matematične znanosti in Računalništvo in informatika se izvajata le kot izredni študij.
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Tabela 44: Kazalnik skrb za slovenščino
Študijsko leto 2009/2010

Kazalniki

Načrt za študijsko leto 2010/2011

Realizacija v študijskem letu 2010/2011

Število udeležencev lektoratov tipa A

ni podatka

ni podatka

/ (ni podatka)

Število lektoratov tipa A

ni podatka

ni podatka

/ (ni podatka)

Število lektoratov tipa A, kjer se na univerzah
izvaja študij slovenščine

ni podatka

ni podatka

/ (ni podatka)

Število udeležencev lektoratov tipa B

10

ni podatka

0

Število lektoratov tipa B

1

ni podatka

0

Število lektoratov tipa B, kjer se na univerzah
izvaja študij slovenščine

1

ni podatka

0

Število udeležencev lektoratov tipa C

ni podatka

15

5

Število lektoratov tipa C

ni podatka

1

1

Število lektoratov tipa C, kjer se na univerzah
izvaja študij slovenščine

ni podatka

1

1

Število udeležencev tečajev (šol) slovenščine
za tujce slovence brez slovenskega
državljanstva na univerzi

10 udeležencev tečaja za tuje študente na
univerzi; 25 udeležencev na Poletnih tečajih
slov. jezika

10 udeležencev tečaja za tuje študente na
univerzi; 25 udeležencev na Poletnih tečajih
slov. jezika

25 udeležencev na Poletnih tečajih slov. jezika
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9.2 RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tabela 45: Podatki o načrtu in realizaciji programov, projektov, znanstvenih sestankov in konferenc v letu 2011, kjer je univerza nosilka oz. organizator
Kratkoročni cilji za
leto 2011
Doseganje
postavljenih meril in
strateških ciljev UP
za obdobje 20092013; Povečanje
števila prijav na
razpise ARRS ter na
druge nacionalne
znanstveno
raziskovalne razpise
in doseganje
povečanja rednega
javnega financiranja
raziskovalne
dejavnosti;
Vključevanje
lokalnega
gospodarstva v
aktivnosti UP;
Promocija
znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Članica

Obdobje
Načrt za
leto 2011

UP FHŠ

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP FM

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP FAMNIT

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP PEF

UP FTŠ
Turistica

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011
Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP FVZ

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP ZRS

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011*

UP IAM

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

SKUPAJ UP

Realizacija
za leto 2011

Raziskovalni program i
Število

Št. FTE letno

Infrastrukturni program i
Število

Št. FTE letno

Tem eljni projekti
Število

Št. FTE letno

Aplikativni projekti
Število

Št. FTE letno

Podoktorski projekti
Število

Št. FTE letno

Število
CRPov

Število znanstvenih
sestankov in
konferenc

Število drugih
projektov

0

0,00

0

0,00

2

2,00

0

0,00

1

1,00

1

3

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

3

0

1

1,50

0

0,00

3

2,13

5

3,84

0

0,00

4

3

8

1

1,50

0

0,00

3

2,13

5

3,84

0

0,00

5

3

8

0

0,00

0

0,00

2

0,85

0

0,00

1

1,00

0

4

1

0

0,00

0

0,00

1

0,85

0

0,00

1

1,00

0

3

3

1

0,50

0

0,00

0

0,00

1

0,50

0

0,00

2

2

2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1

2

0

0,00

0

0,00

1

1,00

1

1,00

0

0,00

1

2

4

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

2

2

2

1,10

0

0,00

3

2,23

1

0,13

1

1,00

1

2

2

0

0,00

0

0,00

2

0,89

1

0,13

0

0,00

0

2

2

4

7,49

1

1,00

34

9,16

7

1,73

14

1,67

3

7

32

4

7,49

1

1,00

17

11,24

5

3,20

6

2,17

3

6

28

1

0,90

0

0,00

7

3,60

2

0,00

6

6,00

0

4

26

1

0,90

0

0,00

6

4,79

1

0,24

2

1,00

0

3

29

9

11,49

1

1,00

52

20,97

17

7,20

23

10,67

12

27

75

6

9,89

1

1,00

29

19,90

12

7,41

9

4,17

9

23

74

Ukrepi
Povečati število
prijav z zunanjimi
partnerji na razpise.
Odobritev prijav na
ARRS.

Opomba:
* UP IAM: V letu 2010, ko je bil narejen načrt za projekte 2011, so bili temeljni in aplikativni projekti v evalvaciji, zato natančna določitev FTE ni bila možna.
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Tabela 46: Podatki o načrtu in realizaciji programov, projektov, znanstvenih sestankov in konferenc v letu 2011, kjer je univerza sodelujoča
Kratkoročni cilji za
leto 2011
Doseganje
postavljenih meril in
strateških ciljev UP
za obdobje 20092013; Povečanje
števila prijav na
razpise ARRS ter na
druge nacionalne
znanstveno
raziskovalne razpise
in doseganje
povečanja rednega
javnega financiranja
raziskovalne
dejavnosti;
Vključevanje
lokalnega
gospodarstva v
aktivnosti UP;
Promocija
znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Članica

UP FHŠ

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

UP FTŠ
Turistica

UP FVZ

UP ZRS

UP IAM

SKUPAJ UP

Raziskovalni projekti
Tem eljni projekti
Obdobje
Število
Št. FTE letno
Število
Št. FTE letno
Načrt za
leto 2011
0
0,00
2
2,00

Število

Št. FTE letno

Število
CRP- ov

Število drugih
projektov

0

0,00

1

0

Aplikativni projekti

Realizacija
za leto 2011

0

0,00

2

0,23

0

0,00

1

0

Načrt za
leto 2011

1

0,18

0

0,00

0

0,00

4

4

Realizacija
za leto 2011

1

0,18

0

0,00

1

0,30

6

0

Načrt za
leto 2011

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

4

Realizacija
za leto 2011

0

0,00

2

0,43

0

0,00

0

0

Načrt za
leto 2011

2

0,50

0

0,00

0

0,00

1

0

Realizacija
za leto 2011

2

0,50

1

0,10

0

0,00

1

0

Načrt za
leto 2011

0

0,00

1

1,00

1

1,00

1

4

Realizacija
za leto 2011

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

4

Načrt za
leto 2011

0

0,00

4

0,88

0

0,00

0

3

Realizacija
za leto 2011

2

1,10

3

0,58

0

0,00

1

4

Načrt za
leto 2011

0

0,00

4

1,49

2

0,38

0

0

Realizacija
za leto 2011

0

0,00

8

2,02

4

0,57

2

0

Načrt za
leto 2011

2

0,45

0

0,00

1

0,00

1

11

Realizacija
za leto 2011

2

0,24

2

0,98

1

0,14

1

8

Načrt za
leto 2011

5

1,13

11

5,37

4

1,38

8

22

7

2,02

18

4,34

6

1,01

12

16

Realizacija
za leto 2011

Ukrepi
Povečati število
prijav z zunanjimi
partnerji na
razpise.
Odobritev prijav
na ARRS.
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Tabela 47: Podatki o realizaciji števila zaposlenih raziskovalcev, mentorjev MR, mladih raziskovalcev in podoktorskih raziskovalcev v letu 2011
Kratk oročni cilji za
le to 2011

Članica

Doseganje
ustreznega statusa
in motiviranje
UP FHŠ
uveljavljenih
raziskovalcev.
Povečanje števila
MR in podoktorskih
raziskovalcev.
UP FM
Vzpostavitev
mednarodnih
standardov za
umeščanje mladih v
znanstvenoUP FAMNIT
raziskovalni prostor.

Obdobje
Načrt za
leto 2011
Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011
Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011
Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP PEF

UP FTŠ
Turis tica

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011
Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP FVZ

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP ZRS

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

UP IAM

Realizacija
za leto 2011
Načrt za
leto 2011

SKUPAJ UP

Realizacija
za leto 2011

Me ntorji MR

Mladi razis k ovalci

Zapos le ni razis k ovalci

Podok tors k i razis k ovalci

Šte vilo

Št. FTE le tno

Šte vilo

Št. FTE le tno

Šte vilo

Št. FTE le tno

Šte vilo

Št. FTE le tno

0

0,00

0

0,00

2

1,30

0

0,00

0

0,00

0

0,00

1

1,40

0

0,00

8

5,80

12

8,00

14

13,10

0

0,00

8

5,80

10

7,49

13

13,60

0

0,00

1

1,00

1

1,00

4

3,00

1

1,00

1

0,10

1

1,00

4

4,70

1

1,00

1

0,50

0

0,00

1

2,70

0

0,00

1

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

0,83

4

4,00

4

3,70

1

1,00

2

0,83

2

2,00

4

4,20

1

1,00

21

12,78

38

26,39

126

94,50

14

1,67

21

13,31

36

20,38

117

91,30

6

2,17

5

1,00

5

5,00

57

35,20

6

6,00

5

1,40

5

5,00

51

36,60

2

2,00

38

21,91

60

44,39

208

153,50

22

9,67

38

21,44

54

35,87

190

151,80

10

6,17

Uk re pi
Vzpostavitev
baze potencialnih
mentorjev.
Selektivno
iskanje ustreznih
MR. Pridobitev
novih projektov in
zaposlitev novih
raziskovalcev.
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Tabela 48: Raziskovalna in razvojna dejavnost
UP FHŠ
Kazalnik

Število vloženih patentnih prijav na
patentni urad, ki so opravili popolni
preizkus patentne prijave
Število odobrenih patentov
Število prodanih patentov
Število inovacij
Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja
in so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja
in so daljši od enega leta
Število pogodbenih partnerstev v 7.
okvirnem programu
Število drugih mednarodnih raziskovalnih
projektov EU v katerih sodeluje univerza

UP FM

UP FAMNIT

Načrt za
Realizacija za Načrt za Realizacija
leto
leto 2011
leto 2011 za leto 2011
2011

UP FTŠ Turistica

UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

Načrt
Načrt za
Realizacija za Načrt za Realizacija za Načrt za Realizacija
Realizacija
za leto
leto
leto 2011
leto 2011
leto 2011
leto 2011 za leto 2011
za leto 2011
2011
2011

UP IAM

SKUPAJ UP

Načrt
Načrt za
Realizacija
Realizacija Načrt za Realizacija za
za leto
leto
za leto 2011
za leto 2011 leto 2011
leto 2011
2011
2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1

0

2

4

0

0

0

0

1

2

1

2

20

21

0

1

25

30

0

0

0

3

1

1

5

5

0

0

1

0

12

7

3

5

22

21

0

0

2

2

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

4

3

9

5

12

11

10

8

1

0

1

5

1

2

3

2

51

22

7

7

86

57
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Tabela 49: Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v letu 2011
Dodiplom ski študij - visokošolski strokovni (pred 11. 6. Dodiplom ski študij - univerzitetni program i (pred
04 in 1. stopnja)
11. 6. 04 in 1. stopnja)
Kazalnik

Članica

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Realizacija 2010/2011 (Leto
2011)

UP FHŠ

Število študentov, ki opravijo del
študija v tujini (kratka mobilnost)

Realizacija 2010/2011
(Leto 2011)

3. stopnja
Definicija za določitev

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Realizacija 2010/2011
(Leto 2011)

Realizacija 2010/2011 (Leto
2011)

25

18

1

4

UP FM

9

9

6

5

4

4

UP PEF

5

3

4

3

/

/

/

1

UP FVZ

10

9

4

-

-

4

0

1

0

0

UP FTŠ

25

32

0

0

1

1

0

0 število študentov na izmenjavah
/ ERASMUS, CEEPUS, bilateralnih
sporazumih univerze, norveški
mehanizem, če je izmenjave
0 univerza priznala (jih ima v
0 evidencah)

Skupaj:

49

53

39

26

7

9

1

4

11

20

11

6

1

0

2

3

2

2

/

UP FAMNIT

UP FHŠ
UP FM

65*

72*

4

4

2

2

-

-

4

2

1

1

0

/ število tujih študentov na
izmenjavah ERASMUS, CEEPUS,
bilateralnih sporazumih
2 univerze, norveški mehanizem

UP FTŠ

25

37

0

0

2

2

2

2

Skupaj:

96

115

17

25

16

11

3

4

10

10

1

0

1

UP PEF
Število tujih študentov, ki opravijo del
UP FVZ
študija na univerzi (kratka mobilnost)
UP FAMNIT

UP FHŠ
Število diplomantov, ki so v času
študija del študija opravili v tujini
(kratkoročna mobilnost) in pridobili
vsaj 1 KT, ki je razvidna iz priloge k
diplomi

2. stopnja
Načrt za študijsko
leto 2010/2011
(Leto 2011)

UP FAMNIT

-

-

1

2

0

0

0

UP FTŠ

5

9

0

0

0

0

0

Skupaj:

7

17

11

19

1

0

1

0 število diplomantov na
0 izmenjavah ERASMUS, CEEPUS,
/ bilateralnih sporazumih
univerze, norveški mehanizem
med študijem, če je izmenjave
0 univerza priznala (tako, da ima
0 priznano vsaj 1 KT, ki je vidna v
prilogi k diplomi)
0

10

12

2

3

8

2

/

/

UP FM

6

UP PEF

2

2

UP FVZ

0

0

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem UP FVZ
procesu
UP FAMNIT

13

18*

4

5

2

3

-

-

UP FTŠ

7

9

Skupaj:

26

35

7

0

/

/

/

/

/

3
3

4

/

/

2

2

Imajo vsaj 1 pedagoško uro

10

14

2

1

0

1

23

30

9

6

8

3
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Dodiplom ski študij - visokošolski strokovni (pred 11. 6. Dodiplom ski študij - univerzitetni program i (pred
04 in 1. stopnja)
11. 6. 04 in 1. stopnja)
Kazalnik

Članica

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Realizacija 2010/2011 (Leto
2011)

UP FHŠ
UP PEF
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem UP FVZ
procesu v tujini
UP FAMNIT

7

11*

/

/

7

4

-

-

6

3. stopnja

Realizacija 2010/2011
(Leto 2011)

3

Definicija za določitev

Načrt za študijsko leto
2010/2011
(Leto 2011)

Realizacija 2010/2011 (Leto
2011)

1

1

0

2

2

6

4

/

/

/

/

1

8

1

1

0

2

Imajo vsaj 1 pedagoško uro

UP FTŠ

7

8

0

0

0

0

0

0

Skupaj:

21

23

15

18

6

2

1

4

3

2

0

/

/

/

/

/

/

UP FHŠ
Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli
na univerzo in ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

Realizacija 2010/2011
(Leto 2011)

8

UP FM

2. stopnja
Načrt za študijsko
leto 2010/2011
(Leto 2011)

367

0

UP FM

15

UP PEF

/

/

UP FVZ

2

0

UP FAMNIT

-

-

1

0

1

0

0

0

17*

UP FTŠ

1

2

0

0

0

0

0

0

Skupaj:

18

19

4

2

1

0

0

0

1

4

0

/

/

/

/

/

/

UP FHŠ
UP FM
Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli UP PEF
na visokošolski ali raziskovalni zavod UP FVZ
iv tujino in ne bodo sodelovali v
UP FAMNIT
pedagoškem procesu
UP FTŠ
Skupaj:

Vpiše se jih pod dodiplomski
študij

0

12

21*

1

1

1

1

-

-

1

0

1

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

16

26

2

4

1

0

0

0

Vpiše se jih pod dodiplomski
študij

Opombe:
Za diplomante se podatek zbira za koledarsko leto, za učitelje in študente pa za študijsko leto.
Podatki za študente/učitelje so vpisani v skupino VS, saj ne zbiramo podatkov po stopnjah študija.
Tabela 50: Mednarodna dejavnost v letu 2011
Realizacija Leto 2011 UP

Realizacija Leto 2011 UP
FHŠ

6 (2,63 FTE)

0

0

0

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

4

2 (Erasmus IP)

0*

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

2

/

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

1

1 (projekt Knada-EU)

Kazalnik
Število tujih državljanov, redno
zaposlenih na delovnih mestih
visokošolskih učiteljev, visokošolskih
sodelavcev ali raziskovalcev - v %
delovnega časa (FTE)

Realizacija Leto 2011 UP Realizacija Leto 2011 UP Realizacija Leto 2011 UP
FM
PEF
FVZ

Realizacija Leto 2011 UP
FAMNIT

Realizacija Leto 2011 UP
FTŠ

0

6 (2,63 FTE)

0

1

0

0

1 Erasmus intenzivni
programi (poletna šola)

0*

2

0

0

0

0*

0

0

0

0

Opomba: UP FM: * Vse projekte smo že upoštevali pod raziskovalno dejavnost
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9.4 KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA
Tabela 51: Kadrovski podatki in realizacija
Število redno zaposlenih Število redno zaposlenih
na dan 31. 12. 2010
na dan 31. 12. 2011
Tarifni
razred

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2010

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2011

Skupno število izvajalcev
v letu 2010

Skupno število
izvajalcev v letu 2011

Št.
Št.
Št.
Št.
Št.
Št.
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh
zaposlenih
Št. vseh
zaposlenih v
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh
zaposlenih v Št. vseh zaposlenih v
zaposlenih
%
zaposlenih
v%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
IX
Rektor
1
1,0
1
1,00
0
0
0
0
1
1
1
1,00
IX
Prorektor
0
1,0
0
1,50
0
0
0
0
0
1
0
1,50
VII/2
Glavni tajnik
1
1,0
1
1,00
0
0
0
0
1
1
1
1,00
Delovno m esto oz. naziv

VII/2

Strokovni direktor oz. strokovni vodja

0

0,0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

VII/2

Namestnik direktorja

0

0,0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

VII/2

Pomočnik direktorja

0

0,0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

IX
Dekan
6
5,1
VII/2
Direktor
1
1,0
IX
Direktor
2
2,0
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV
11
11,1
V JAVNEM SEKTORJU
DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
IX
Redni profesor
16
12,71
IX
Izredni profesor
36
26,98
IX
Docent
103
74,21
IX
Lektor z doktoratom
1
0,35
VIII
Lektor z magisterijem
4
2,50
VII/2
Lektor
6
5,28
VII/2
Višji predavatelj
39
30,67
VII/2
Predavatelj
48
28,98
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ
253
181,7
IX.
Asistent z doktoratom
9
5,13
VIII
Asistent z magisterijem
11
9,30
VII/2
Asistent
43
34,78
IX
Bibliotekar z doktoratom
0
0,00
VIII
Bibliotekar z magisterijem
0
0,00
VII/2
Bibliotekar
0
0,00
VII/2
Učitelj veščin
1
0,50
VII/2
Strokovni svetnik
0
0,00
VII/2
Višji strokovni sodelavec
0
0,00
VII/2
Strokovni sodelavec
0
0,00
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ
64
49,71
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI
317
231,39
SODELAVCI

5
1
1
9

4,40
1,00
1,00
9,9

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6
0
3
11

5,1
0
2
10,1

5
1
1
9

4,40
1,00
1,00
9,90

15
39
108
0
3
5
36
44
250
7
13
57
0
0
0
1
0
0
0
78
328

11,80
27,79
82,70
0,60
1,70
5,40
27,80
32,48
190,27
4,05
8,80
42,58
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
55,73
246,0

29
20
140
0
3
0
7
27
226
4
2
9
0
0
0
0
0
0
3
18
244

5,46
4,73
25,91
0
0,5
0
0,95
2,21
39,76
0,4
0
1,5
0
0
0
0
0
0
2,21
4,11
43,87

31
27
73
0
0
4
8
35
178
9
3
37
0
0
0
0
0
0
1
50
228

10,10
7,11
19,20
0,00
0,00
0,10
1,30
3,63
41,44
2,3
0,3
4,8
0
0
0
0
0
0
0,1
7,5
48,94

45,00
56,00
243,00
1,00
7,00
6,00
48,00
75,00
481
12
13
52
0
0
0
1
0
0
7
81,00
562

18,31
31,68
100,08
0,3
3,1
5,28
31,84
31,84
222
5,43
9,3
36,06
0
0
0
0,5
0
0
2,21
53,5
275,93

46
66
181
0
3
9
44
79
428
16
16
94
0
0
0
1
0
0
1
128
556

21,90
34,90
101,90
0,60
1,70
5,50
29,10
36,11
231,71
6,35
9,10
47,38
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,10
63,23
294,94
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Število redno zaposlenih Število redno zaposlenih
na dan 31. 12. 2010
na dan 31. 12. 2011
Tarifni
razred

Delovno m esto oz. naziv

a

b

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2010

Št.
Št.
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh
zaposlenih
Št. vseh
zaposlenih
%
zaposlenih
v%
zaposlenih
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
c
d
e
f
g

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI
IX.
Znanstveni svetnik
IX.
Višji znanstveni sodelavec
IX.
Znanstveni sodelavec
IX.
Višji strokovno raziskovalni sodelavec
IX.
Strokovno raziskovalni svetnik
IX.
Strokovno raziskovalni sodelavec
IX.
Razvojni svetnik
IX.
Asistent z doktoratom
VIII
Višji razvojni sodelavec
VIII
Višji raziskovalec z magisterijem
VIII
Samostojni raziskovalec z magisterijem
VIII
Raziskovalec z magisterijem
VIII
Mladi raziskovalec z magisterijem na doktorskem študiju
VIII
Asistent z magisterijem
VII/2
Višji strokovno raziskovalni asistent
VII/2
Višji razvijalec
VII/2
Višji raziskovalec
VII/2
Višji asistent
VII/2
Strokovni sodelavec v humanistiki
VII/2
Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki specialist
VII/2
Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki
VII/2
Samostojni razvijalec
VII/2
Samostojni raziskovalec
VII/2
Razvojni sodelavec
VII/2
Razvijalec
VII/2
Raziskovalec
VII/2
Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju
VII/2
Mladi raziskovalec
VII/2
Asistent
…..(po potrebi dodajte delovno mesto)

15
9
31
0
0
0
0
11
0
0
0
8
1
5
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
30
19
24
0
0

8,71
7,81
20,5
0
0
0
0
8
0
0
0
4,95
1
2,2
1,75
0
0
0
1,2
0
1
0
0
0
1
21,03
18
24

18
15
34
0
0
0
0
21
0
0
0
6
1
1
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
39
21
27
1

9,60
11,40
25,40
0,00
0,00
0,00
0,00
15,80
0,00
0,00
0,00
3,50
1,00
0,70
2,30
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,90
20,50
27,00
1,50
0,00

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2011
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Skupno število izvajalcev
v letu 2010

Skupno število
izvajalcev v letu 2011

Št.
Št.
Št.
Št.
zaposlenih v
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh zaposlenih v Št. vseh zaposlenih v
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
h
i
j
k
l
m
n

0
0,1
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,9
0
0
0
0

15,00
10,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
8,00
1,00
5,00
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
32,00
19,00
24,00
0,00
0,00

8,7
8
21,2
0
0
0
0
8,2
0
0
0
4,8
1
2,2
1,8
0
0
0
1,2
0
1
0
0
0
1
21,6
18
25
0
0

20
15
34
0
0
0
0
21
0
0
0
6
1
2
4
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
43
21
27
1
0

9,70
11,40
25,40
0,00
0,00
0,00
0,00
15,80
0,00
0,00
0,00
3,50
1,00
0,80
2,30
0,00
0,00
0,00
1,20
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,80
20,50
27,00
1,50
0,00
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Število redno zaposlenih Število redno zaposlenih
na dan 31. 12. 2010
na dan 31. 12. 2011
Tarifni
razred

Delovno m esto oz. naziv

a

b

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2010

Št.
Št.
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh
zaposlenih
Št. vseh
zaposlenih
%
zaposlenih
v%
zaposlenih
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
c
d
e
f
g

Število pogodbenih
sodelavcev v letu 2011

370

Skupno število izvajalcev
v letu 2010

Skupno število
izvajalcev v letu 2011

Št.
Št.
Št.
Št.
zaposlenih v
Št. vseh zaposlenih v Št. vseh zaposlenih v Št. vseh zaposlenih v
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
zaposlenih
%
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
h
i
j
k
l
m
n

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE
VII/2
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA UNIVERZI
VII/2
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI
VII/1
VODSTVENA DELOVNA MESTA NA ČLANICI
VI
VODSTVENA DELOVNA MESTA
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA VODSTVENIH DELOVNIH
MESTIH
VII/2
PR DM VEČ KOT 34
VII/2
PR DM OD 33 DO 34
VII/2
PR DM OD 32
VII/2
PR DM OD 30 DO 31
VII/2
PR DM 29
VII/1
PR DM OD 27 DO 28
VII/1
PR DM MANJ KOT 27
VI
V
IV
III
II
I
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE
J, BREZ ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH

159
10
19
1
1
31

121,15
9,6
19
1
1
30,6

191
10
28
1
1
40

152,80
10,00
27,80
1,60
1,00
40,40

5
0
0
0
0
0

0,9
1
0
0
0
1

7
0
0
0
0
0

1,1
0
0
0
0
0

164

123,7

19
1
1
30

3
13
26
39
36
23
19
8
15
2
2
1
0
187

3
13,5
24,4
39,3
35
23,2
17,3
10
15
2
1,8
1
0
185,50

4
16
18
39
27
28
2
13
31
2
1
3
0
184

4,00
15,75
17,80
38,65
25,23
27,70
2,10
13,00
29,80
2,00
1,00
3,00
0,00
180,03

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE
J

218,0

216,10

224,00

220,43

0,00

4,00

0,00

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

705,0

579,7

752,0

629,1

249,0

48,8

235,0

16,3
1
1
27,3

198
10
28
1
1
40

153,90
10,00
27,80
1,60
1,00
40,40

5
16
20
39
36
23
19
8
16
3
2
0
0
179

5,2
15,6
19,1
39,3
35
22,2
18,3
8
16
3
1,8
0
0
175,1

4
16
18
39
27
28
2
13
31
2
1
3
0
184

4,00
15,75
17,80
38,65
25,23
27,70
2,10
13,00
29,80
2,00
1,00
3,00
0,00
180,03

0,00

209,00

202,40

224

220,43

50,0

946,0

612,1

987

679,1
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Tabela 52: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih študijskih programov ter študijskih programov 2. in 3. stopnje
Dodiplom ski študij

Univerza na Prim orskem

Načrt 2011
Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih
programov
Vrednost pogodb zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo
študijskih programov
Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi
avtorskih ali drugih pogodb
Vrednost pogodb zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali drugih pogodb
Skupno število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo
študijskih programov
Skupna vrednost pogodb izvajalcev, ki študijske programe
izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih pogodb

Druga stopnja

Realizacija2011

Načrt 2011

Tretja stopnja
Načrt 2011

Realizacija2011

Skupaj
Načrt 2011

Realizacija2011

Realizacija2011

138

160

64

78

41

23

165

181

220.345,69

185.898,95

188.809,61

60.117,46

53.962,00

46.365,51

316.912,00

292.381,92

147

115

77

106

48

19

193

201

344.082,70

191.497,42

214.005,72

146.673,56

101.701,00

91.045,72

592.076,00

429.216,70

285

219

141

110

89

38

358

268

564.428,39

377.396,37

402.815,33

206.791,02

155.663,00

137.411,23

908.988,00

721.598,62

Tabela 53: Izvolitve v naziv v letu 2011
Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2011

Realizirano število izvolitev v naziv v letu 2011

Redni profesor

5

4

Izredni profesor

19

25

Docent

44

46

Višji predavatelj

11

5

Predavatelj

20

23

Asistent

52

68

Učitelj veščin

3

0

Strokovni svetnik

3

1

Višji strokovni sodelavec

0

0

Strokovni sodelavec

0

0

Znanstveni svetnik

4

4

Višji znanstveni sodelavec

11

11

Znanstveni sodelavec

21

27

Asistent z doktoratom

20

20

Asistent z magisterijem

9

8

Naziv
PEDAGOŠKI NAZIVI

NAZIVI RAZISKOVALCEV
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Načrtovano število izvolitev v naziv v letu 2011

Realizirano število izvolitev v naziv v letu 2011

Asistent

64

75

Višji strokovno-raziskovalni asistent

4

2

Strokovno raziskovalni sodelavec

0

0

Strokovni sodelavec v humanistiki

0

0

Naziv

Tabela 54: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011
Pridobivanje formalne izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Daljša usposabljanja (več kot 1
mesec) v tujini

Načrt leto 2011

29

61

155

1

Realizacija 2011

32

49

117

0

Članica

Tabela 55: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011
Članica

Pridobivanje formalne izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Sobotno leto

Načrt leto 2011

128

149

193

2

Realizacija 2011

94

51

104

1

Tabela 56: Število registriranih raziskovalcev
Število vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev

Število registriranih raziskovalcev
Vsi

od tega s statusom mladi raziskovalci

Načrt za leto 2011

685

513

48

Realizacija v letu 2011

635

472

49
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Tabela 57: Informacijo o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu na dan 31.12.2011
RAVEN
izobrazbe

UP

raven 1 -5

raven 6/1

raven 6/2

raven 7

raven 8/1

raven 8/2

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

manj kot 25 let

2

9

11

0

3

3

0

0

0

0

2

2

2

4

6

0

0

0

0

0

0

25-29

34

87

121

0

5

5

0

0

0

3

5

8

29

70

99

0

3

3

2

4

6

30-34

52

110

162

0

4

4

0

0

0

2

10

12

30

66

96

3

10

13

17

20

37

35-39

77

87

164

4

2

6

0

4

4

2

6

8

11

39

50

12

13

25

48

23

71

40-44

30

43

73

3

3

6

0

0

0

0

1

1

5

13

18

3

9

12

19

17

36

45-49

36

51

87

3

6

9

0

0

0

0

5

5

4

18

22

5

2

7

24

20

44

50-54

34

31

65

3

3

6

2

1

3

1

4

5

2

4

6

5

6

11

21

14

35

55-59

14

25

39

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

3

4

1

9

10

11

10

21

60-64

10

12

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

3

4

9

8

17

65 let in več

6

3

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

9

295

457

752

12

25

40

2

4

7

6

25

42

70

196

301

23

49

85

126

104

276

SKUPAJ

Tabela 58: Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na UP glede na obliko zaposlitve
Preglednica 1: Število visokošolskih učiteljev (D1) glede na obliko zaposlitve
Leto
Načrt 2011
Realizacija 2011

M
65
64

Polni delovni čas
Ž
Skupaj
97
165
72
136

FTE
158,75
134,84

M
37
32

Krajši delovni čas
Ž
Skupaj
28
65
38
70

FTE
53,09
41,50

M
33
24

Dopolnilno
Ž
Skupaj
41
74
23
47

FTE
21,70
14,71

M
134
120

Ž
166
133

Skupaj
Skupaj
303
253

FTE
233,54
191,00

FTE
26,05
22,47

M
5
8

Dopolnilno
Ž
Skupaj
8
13
9
17

FTE
5,02
3,86

M
32
29

Ž
47
45

Skupaj
Skupaj
84
78

FTE
64,79
55,55

FTE
29,74
21,48

M
14
15

Ž
6
7

FTE
7,97
10,98

M
108
97

Ž
96
94

Preglednica 2: Število visokošolskih sodelavcev (D2) glede na obliko zaposlitve
Leto
Načrt 2011
Realizacija 2011

M
11
10

Polni delovni čas
Ž
Skupaj
19
35
19
29

FTE
33,72
29,22

M
16
12

Krajši delovni čas
Ž
Skupaj
20
36
20
32

Preglednica 3: Raziskovalci (H) glede na obliko zaposlitve
Polni delovni čas

Leto
Načrt 2011
Realizacija 2011

M
57
55

Ž
69
73

Skupaj
128
128

Krajši delovni čas
FTE
116,60
120,26

M
40
27

Ž
22
14

Skupaj
62
41

Dopolnilno
Skupaj
20
22

Skupaj
Skupaj
210
191

FTE
154,31
152,72
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9.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Tabela 59: Kazalniki za knjižnično dejavnost

Visokošolska knjižnica

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice

Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in
strokovni sodelavci)

Leto 2010

650

100 %

558 tiskanih enot gradiva
/ 2 elektronsko gradivo

Načrt za leto 2011

715

100 %

Realizacija za leto 2011

896

100 %

Obdobje

UP FAMNIT, UP IAM

UP FHŠ

UP FM

UP FTŠ Turistica

UP FVZ

PEF

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij

0

0

200-300 tiskanih enot
gradiva / 2 elektronsko
gradivo

33.000

4

173 (367 izvodov)
tiskanih enot gradiva / 2
elektronska gradiva

2.331 (na ravni UP
FAMNIT pri MathSciNet)

Ni realizirano
(računalniki dostopni v etočki fakultete zaradi
prostorske stiske v
knjižnici)

Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot

34.392 (na ravni celotne
UP, brez MathSciNet)

Leto 2010

1147

1102

832

30.240 (UP v celoti)

14

Načrt za leto 2011

1150

1110

800

10 % višja uporaba ( UP
v celoti)

14

Realizacija za leto 2011

1076

1035

648

34.392 (UP v celoti)

14

Leto 2010

6731

4901

339

/

10

Načrt za leto 2011

7125

5290

375

/

11

Realizacija za leto 2011

7324

5226

222

/

10

Leto 2010

1.222

87,72 %

746

30.240 Podatek je za UP

4

Načrt za leto 2011

1236

87,05 %

800

33.000

4

Realizacija za leto 2011

1.055

93,83

463

Na dan oddaje poročila,
še ni bilo podatka

4

Leto 2010

800

97,75

705

/

4

Načrt za leto 2011

883

98,3

400

/

5

Realizacija za leto 2011

898

97,11

529

34.392 (pregledano
gradivo na ravni UP)

7

Leto 2010

6731

4901

1295

/

10
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Visokošolska knjižnica

UP ZRS

375

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 računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij

Načrt za leto 2011

7125

5290

2000

/

11

Realizacija za leto 2011

7324

5226

1113

/

10

Leto 2010

257

94,5 %

887

30.240

1

Načrt za leto 2011

275

88 %

900

17.250

2

Realizacija za leto 2011

250

91,2 %

613

34.392 (pregledano
gradivo na ravni UP,
vendar podatek ni
popoln, ker za
SpringerLink le statistika
za jan-nov 2011)

1

Obdobje
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9.6 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE
9.6.1 Informatizacija univerze
Tabela 60: Kazalniki informatizacije univerze
Kazalniki
Število študentov na računalnik
Odstotek elektronskih prijav na izpite

Študijsko leto 2009/2010

Načrt za študijsko leto 2010/2011

Realizacija za študijsko leto 2010/2011

13,4

13,75

14,02

100 %

100 %

100 %

9. UNIVERZA V ŠTEVILKAH

9.6 UPRAVNE NALOGE UNIVERZE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

377

9.7 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 61: Lastna zemljišča
Vrsta zem ljišča, stavbe Im e članic, ki stavbo/del stavbe
ozirom a dela stavbe
uporabljajo
stavbno zemljišče
rektorat
stavbno zemljišče
rektorat
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Sonce
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Livade
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Livade
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Livade
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Livade
stavbno zemljišče
Univerzitetni kampus Livade
stavbna pravica
Univerzitetni kampus Livade
stavbna pravica
Univerzitetni kampus Livade
stavbna pravica
Univerzitetni kampus Livade
stavbna pravica
Univerzitetni kampus Livade
stavbno zemljišče
UP
stavbno zemljišče
UP ZRS
stavbno zemljišče
UP FHŠ
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica
stavbno zemljišče
UP ŠD
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica in UP ŠD
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica in UP ŠD
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica in UP ŠD
stavbno zemljišče
UP FTŠ - Turistica in UP ŠD
posamezen del stavbe št. 101
r ektorat
cela stavba - stavbna pravica
UP ZRS
posamezen del stavbe št. 12UP ŠD
posamezen del stavbe št. 13UP ŠD
posamezen del stavbe št. 14UP ŠD
posamezen del stavbe št. 15UP ŠD
posamezen del stavbe št. 16UP ŠD
posamezen del stavbe št. 17UP ŠD
posamezen del stavbe št. 22UP ŠD
posamezen del stavbe št. 23UP ŠD
posamezen del stavbe št. 24UP ŠD
posamezen del stavbe št. 25UP ŠD
posamezen del stavbe št. 26UP ŠD
posamezen del stavbe št. 27UP ŠD
posamezen del stavbe št. 28UP ŠD
posamezen del stavbe št. 29UP ŠD
posamezen del stavbe št. 30UP ŠD
posamezen del stavbe št. 31UP ŠD
posamezen del stavbe št. 32UP ŠD
posamezen del stavbe št. 45UP ŠD
posamezen del stavbe št. 46UP ŠD
posamezen del stavbe št. 47UP ŠD
posamezen del stavbe št. 48UP ŠD
posamezen del stavbe št. 49UP ŠD
posamezen del stavbe št. 50UP ŠD
posamezen del stavbe št. 51UP ŠD
posamezen del stavbe št. 52UP ŠD
posamezen del stavbe št. 53UP ŠD
posamezen del stavbe št. 54UP ŠD
posamezen del stavbe št. 55UP ŠD
posamezen del stavbe št. 56UP ŠD
posamezen del stavbe št. 57UP ŠD
posamezen del stavbe št. 58UP ŠD
posamezen del stavbe št. 59UP ŠD
posamezen del stavbe št. 60UP ŠD
posamezen del stavbe št. 61UP ŠD
posamezen del stavbe št. 62UP ŠD
posamezen del stavbe št. 63UP ŠD

Lokacija
Koper, Titov trg 4
Koper, Titov trg 4
Koper
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola, Drevored 1. maja 9
Koper, Garibaldijeva ulica 1
Koper, Titov trg 5
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Portorož, Obala 11a
Kopetr, Garibaldijeva ulica 18a
Koper, Kreljeva ulica 6
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7A
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7
Koper, Ankaranska 7

Katastrska
občina
Koper
Koper
Koper
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Izola
Koper
Koper
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Portorož
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper

Parcelna št.
730/2
730/3
1567/33
2167/8
2169/4
2169/11
2167/10
2167/12
2167/11
2167/9
2167/7
2184/1
1644/2 (delež 99/100)
721
731
1087
1088
1093/1
1098/7
1099/2
1100
1101
ID5792594
ID 5824936
ID 5577684
ID 5577685
ID 5577687
ID 5577688
ID 5577690
ID 5577692
ID 5577698
ID 5577699
ID 5577700
ID 5577701
ID 5577702
ID 5577703
ID 5577704
ID 5577705
ID 5577707
ID 5577708
ID 5577709
ID 5412078
ID 5412080
ID 5412081
ID 5412082
ID 5412084
ID 5412085
ID 5412086
ID 5412087
ID 5412088
ID 5412089
ID 5412090
ID 5412091
ID 5412092
ID 5412093
ID 5412094
ID 5412096
ID 5412097
ID 5412098
ID 5653680

Bruto etažna
površina v m 2
272
223
18.422
921
403
154
1.827
6.694
6.617
3.688
6251
5978
439
525
514
2.174
820
2.333
933
610
506
1.511
43,9
840
48,9
21
20,3
21
20,3
21
36,7
48,9
21
20,3
21
20,3
21
20,3
21
20,3
48,1
ni podatka
ni podatka
ni podatka
26,8
23,5
23,8
23,8
24,5
28,5
23,7
47,3
23,7
31,2
132
72,4
26
31,9
31,9
31,9
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Tabela 62: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov)
Zap.
št.

Članica

Vrsta zem ljišča,
stavbe oz. dela
stavbe

Lokacija

Katastrska občina

Parcelna št.

Bruto površina v
m2

1

rektorat

stavbno zemljišče

Koper, Titov trg 4

Koper

730/1

303,48

2

rektorat

stavbno zemljišče

Koper, Titov trg 4

Koper

730/1

50

3

rektorat - UP FENIKS

del stavbe

Koper, Šmarska cesta 4

Koper

ni podatka

ni podatka

Dejavnost

Obdobje

organizacijska in
upravna dejavnost
organizacijska in
upravna dejavnost

Nedoločen čas
Nedoločen čas

študijska dejavnost

1.10.2011-30.09.2012

V dogovoru z DŠDK

4

UP FM

stavbno zemljišče

Koper, Cankarjeva ulica 5

Koper

169

1.012,94

5

UP FM

stavbno zemljišče

Koper, Cankarjeva ulica 5

Koper

169

30

6
7

UP FM
UP FM

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

Koper, Trg Brolo 12
Celje, Ljubljanska cesta 5a

Koper
Celje

1236/1
2032/2

801,7
290,11

študijska in upravna
dejavnost
organizacijska in
upravna dejavnost
študijska dejavnost
študijska dejavnost

8

UP FM

stavbno zemljišče

Škofja Loka

Škofja Loka

629/7, 323

295,71

študijska dejavnost

NDČ-vezano na
izvedbo izobraževalne
dejavnosti

9
10

UP FAMNIT
UP FAMNIT

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

Koper
Koper

1023
780

463,75
350

študijska dejavnost
študijska dejavnost

Nedoločen čas
Nedoločen čas

11

UP FAMNIT

stavbno zemljišče

Koper

169

676

študijska dejavnost

1.10.2011-6.7.2012

12

UP FAMNIT

stavbno zemljišče

Koper

ni podatka

400

študijska dejavnost

1.10.2011-6.7.2012

13

UP FAMNIT

stavbno zemljišče

Koper, Glagoljšaka ulica 8
Koper, Kettejeva ulica 1
Koper, Cankarjeva ulica 5
(Dijaški in študentski dom
Koper)
Koper, Šmarska cesta 4
(Srednja tehnična šola
Koper)
Koper, Destradijev trg 11
(Središče Rotunda)

Koper

276/1

80

študijska dejavnost

1.10.2011-30.6.2012

Nedoločen čas

1.1.2021
30.4.2020

14

UP PEF

stavbno zemljišče

Koper, Cankarjeva ulica 5

Koper

168

1.007,80

15

UP PEF

stavbno zemljišče

Koper, Cankarjeva ulica 5

Koper

169

14,00

16

UP PEF

stavbno zemljišče

Koper, Vojkovo nabrežje 32

Koper

1368/4

207,45

17

UP FTŠ Turistica

stavbno zemljišče

Sežana

6642

100

18

UP FTŠ Turistica

stavbno zemljišče

Brdo

1852/5

600

študijska dejavnost

19

UP FTŠ Turistica

stavbno zemljišče

Portorož

1243/2

ni podatka

študijska dejavnost

do 31.03.2016

20
21

UP FVZ
UP FVZ

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

Izola
Izola

138, 162, 165
1516/1

2.000
100

študijska dejavnost
študijska dejavnost

22

UP FVZ

stavbno zemljišče

Šempeter

ni podatka

378

študijska dejavnost

23
24
25
26
27
28

UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

Sežana, Bazoviška cesta 9
Ljubljana, Jamnikarjeva ulica
101
plaža Korotan - travnati in
betonski del
Izola, Polje 42*
Izola, Dantejeva ulica 7
Šempeter pri Gorici, Ulica
padlih borcev 26
Piran, Bolniška ulica 20
Koper, Garibaldijeva ulica 18
Izola, Zelena ulica 8
Izola, Zelena ulica 8b
Izola, Ulica Giordana Bruna 6
Izola, Ulica Giordana Bruna 6

Študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost
ter organizacijska in
upravna dejavnost
Študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost
ter organizacijska in
upravna dejavnost
Študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost
ter organizacijska in
upravna dejavnost
študijska dejavnost

Piran
Koper
Izola
Izola
Izola
Izola

939
744/2 in 744/3
2850/1
2853/1
ni podatka
ni podatka

360
220
46,1
108
122
171

raziskovalna dejavnost
raziskovalna dejavnost
raziskovalna dejavnost
raziskovalna dejavnost
raziskovalna dejavnost
raziskovalna dejavnost

Nedoločen čas
Nedoločen čas
vsako leto
podaljševanje najema
Nedoločen čas
1.12.1994 dalje
1.7.2006-30.9.2015
1.7.2006-31.12.2011
6.12.2005 dalje
6.12.2005 dalje

29

UP ZRS

stavbno zemljišče

Ankaran, Jadranska cesta 31

Oltra

842

122,3

raziskovalna dejavnost

do 31.12.2012

30

UP ZRS

stavbno zemljišče

Koper, Kopališko nabrežje 5

Koper

9/1

196,51

raziskovalna dejavnost

1.7.2010-30.6.2013

31

UP ZRS

stavbno zemljišče

Ljubljana, Rimska ulica 1

Trnovsko predmestje

377/18

118,19

raziskovalna dejavnost

17.9.2010 dalje

32
33
34

UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS

stavbno zemljišče
stavbno zemljišče
stavbno zemljišče

Ljubljana, Žibertova ulica 1
Črni Kal, Rakitovec 44
Koper, Župančičeva ulica 6

Spodnja Šiška
ni podatka
Koper

1119/3
ni podatka
ni podatka

73,5
256
19,6

35

UP IAM

stavbno zemljišče

Koper, Muzejski trg 2

Koper

ni podatka

75,25

36

UP IAM

stavbno zemljišče

Koper, Santorijeva 7

Koper

ni podatka

55,66

37

UP ŠD

posamezen del
stavbe

Izola, Nazorjeva ulica 11

Izola

ni podatka

27,67 in garaža v
izmeri 18

Nedoločen čas

Nedoločen čas

Nedoločen čas

do 30.9.2012
do 30.9.2014

raziskovalna dejavnost 1.1.2008-31.12.2011
raziskovalna dejavnost 31.5.2004-31.12.2017
arhiv, skladiščenje
17.3.2010-17.3.2015
organizacijska in
Nedoločen čas
upravna dejavnost
urediti pogodbo z
MOK/pogodba še
raziskovalna dejavnost
vedno iz leta 1999 od
UP ZRS
drugo - garsonjera za
Nedoločen čas
študente
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Tabela 63: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Viri sredstev pri investiciji v letu 2011 (v EUR)

Projekt

Nam en

8.693.383

2010-2013

131.820

131.820

363.412

363.412

Projektna in investicijska
dokumentacija, gradbeno dovoljenje,
razpis za izbor izvajalca GOI, JZP

NRP 3211-08-0010:
ŠD Univerzitetni
kampus Livade

Priprava proj. dokumentacije in
pridobitev GD za ŠD 145

14.460.465

2010-2012

NRP 3211-08-0010:
Univerzitetni kampus
Livade

Dokončanje GOI del, uporabno
dovoljenje, nabava pohištvene in
tehnološke opreme za objekt A,
Projektna in inestciska
dokumentacija, gradbeno dovoljenje
za objekt B, izvedba GOI del

51.923.763

2009-2016

NRP 3211-08-0012
Univerzitetni kampus
Sonce

7. OP,
Cm epius
in drugi
projekti iz
pror. EU

Obdobje
investicije

NRP 3211-08-0012
ŠD Koper Kampus
Sonce

NRP 3211-02-2415:
Objekt Drevored 1.
maja 9, Izola –
nadomestna gradnja
Palača Baseggio v
Kopru - Borilnica,
Center beneške
kulture CBK –
rekonstrukcija *

Prejeta
sredstva
Občinski
iz
Cenik
ARRS, TIA,
Druga
proračuns državnega storitev
JAPTI, JAK m inistrstva
ki viri
pror. iz
univerze
sredstev
pror. EU

Ocenjena
vrednost
investicije v EUR

RS - poroštva

MVZT

1.004.192
1.249.783

2010-2012

0

Izvedba GOI del, uporabno
dovoljenje

1.663.160

2009-2013

0

60.484.505

2009-2013

819.685

SKUPAJ investicije

138.475.059

Drugi viri

Skupaj vrednost
investicije v
letu 2011

Trg

1.228.342

Izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja

Izdelava projektne in investicijske
dokumentacije, gradbeno dovoljenje,
razpis za izvajalca GOI del, uvedba
v delo in izvedba zemeljskih del in
temeljenja za PeF, FM in FGO

MVZT koncesije

224.150
0

19.356

19.356

819.685

2.319.109

0

0

0

0

243.506

0

0

0

0

2.562.615

Investicijska in projektna dokumentacija
Priprava
dokumentacije
Cankarjeva 5, Koper,
3. stavba rekonstrukcija
Investicijska
dokumentacija FVZ

Priprava in preverjanje
dokumentacije za investicije izven
programa investicij (Servitski
samostan)
Investicijska dokumentacija,
projektna dokumentacija

Investicijska dokumentacija FVZ

SKUPAJ inevsucijska in projktena dokum entacija
vse skupaj

20.000

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010-2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139.725.059

2.319.109

0

0

0

0

0

243.506

0

0

0

0

1.200.000
30000

2.562.615
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Tabela 64: Nakupa opreme v letu 2011
Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2011 (v EUR)

Št. prioritete

Zap. št.

Članica

Oprem a

Obdobje (m esec)

Nam en oprem e

MVZT oprem a,
povezana s
pedagoško
dejavnostjo

Ostala
Cenik storitev
sredstva
univerze:
Sredstva iz
iz
sredstva od
Druga
Občinski
državnega
proračuna
MVZT - ARRS, TIA,
prodaje blaga
m inistrstv proračuns proračuna iz
EU: 7. OP,
drugo
JAPTI, JAK
in storitev iz
a
ki viri
sredstev
Cm epius
naslova
proračuna EU
in drugi
izvajanja javne
projekti iz
službe
pror. EU
0
0

Drugi viri

Trg

Skupaj

1

UP REKTORAT

Pedagoška oprema

pedagoška dejavnost

2

UP REKTORAT

Komunikacijska oprema

štud.dej.

0

3

UP FM

Prenosni rač.

12.5.2011 štud.dej.

2.690

2.690

4

UP FM

Nadgradnja ser.

21.6.2011 štud.dej.

1.054

1.054

5

UP FM

Fotokopirni stroj

14.11.2011 štud.dej.

1.504

1.504

6

UP FM

Računa. in mon.

14.11.2011 štud.dej.

3.295

3.295

7

UP FM

Računa. in mon.

15.11.2011 štud.dej.

1.457

8

UP FM

Prenosni rač.

23.12.2011 razisk.dej.

7.148

9

UP FM

Računa. in mon.

2011 razisk.dej.

6.958

10

UP FM

Računa. in mon.

2011 štud.dej.

11

UP FAMNIT

RAČ.OPREMA

12

UP FAMNIT

RAČ.OPREMA

6.647

7.165

13

UP FAMNIT

LAB.OPREMA

3.353

934

14

UP FAMNIT

OPREMA

6.835

15

UP FAMNIT

OPREMA

7.437

16

UP FAMNIT

OPREMA

11.735

11.735

17

UP FAMNIT

OPREMA

1.750

1.750

18

UP FAMNIT

RAČ.OPREMA

19

UP PEF

Računalniška

nov

projekt

20

UP PEF

Računalniška

dec

izobraž

21

UP PEF

Računalniška

marec

izobraž

2.224

2.224

22

UP PEF

Računalniška

julij

izobraž

1.088

1.088

23

UP PEF

Računalniška

sept

izobraž

5.453

5.453

24

UP PEF

Računalniška

nov

izobraž

10.468

10.468

25

UP PEF

Računalniška

dec

izobraž

3.583

3.583

26

UP PEF

Oprema-učila

februar

izobraž

960

960

27

UP PEF

Laborat.op.

marec

izobraž

2.623

2.623

28

UP PEF

Pohištvo

sept

izobraž

864

864

29

UP PEF

Pohištvo

dec

izobraž

17.760

17.760

30

UP PEF

Oprema-učila

dec

izobraž

31

UP PEF

Druga oprema

dec

izobraž

32

UP FTŠ TURISTICA

audiovizualna oprema

november

2.971

33

UP FTŠ TURISTICA

računalniki

januar,september-november

3.741

34

UP FTŠ TURISTICA

tiskalniki

januar

2.144

35

UP FTŠ TURISTICA

neopredmetena

november

36

UP FTŠ TURISTICA

pisarniška oprema

januar, marec

13.523

13.523

37

UP FTŠ TURISTICA

druga oprema in napeljave

januar- marec, november

28.379

28.379

38

UP FTŠ TURISTICA

druga osnovna sredstva

marec, julij,november

11.670

11.670

21.094,65

0

0

0
407,28

7.148
6.958
9.143

1.540

1.540
742

14.554
4.287
6.835
699

728

8.136

728
1.142

16.417

407

1.457

9.143

NADGRADNJA

21.095

1.142

4.709

21.126

3.465

3.465
7.939

7.939
2.971

3.885

7.626
2.144

656

656
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Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2011 (v EUR)

Št. prioritete

Zap. št.

Članica

Oprem a

Obdobje (m esec)

Nam en oprem e

MVZT oprem a,
povezana s
pedagoško
dejavnostjo

Ostala
Cenik storitev
sredstva
univerze:
Sredstva iz
iz
sredstva od
Druga
Občinski
državnega
proračuna
MVZT - ARRS, TIA,
prodaje blaga
m inistrstv proračuns proračuna iz
EU: 7. OP, Drugi viri
drugo
JAPTI, JAK
in storitev iz
a
ki viri
sredstev
Cm epius
naslova
proračuna EU
in drugi
izvajanja javne
projekti iz
službe
pror. EU
0
0
0
0
0
3.129
0
0

Trg

Skupaj

39 UP FVZ

Licence za računalniške programe

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

2.772

0

5.901

40 UP FVZ

Pisarniška oprema

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

4.483

0

0

0

0

0

1.731

0

0

0

6.214

41 UP FVZ

Laboratorijska oprema

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

0

0

0

0

0

0

504

0

0

0

504

42 UP FVZ

Računalniška oprema

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

2.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.745

43 UP FVZ

Oprema za kabinete

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

0

0

0

0

0

0

6.555

0

0

0

6.555

44 UP FVZ

Avdiovizualna oprema

januar - december 2011

pedagoška dejavnost

0

0

0

0

0

0

4.485

0

0

45 UP ZRS

pisarniško pohištvo

46 UP ZRS

pisarniška oprema

1.442

481

47 UP ZRS

računalniki

1.342

12.685

48 UP ZRS

laboratorijska oprema

49 UP ZRS

avdiovizuelna oprema

50 UP ZRS

druga oprema

51 UP ZRS

druga osnovna sr.

52 UP IAM

RAČ.OPREMA

2011 RAČUNAL.

3.394

3.394

53 UP IAM

RAČ.OPREMA

2011 RAČUNAL.

291

291

54 UP IAM

RAČ.OPREMA

2011 OPREMA

758

55 UP IAM

RAČ.OPREMA

2011 OPREMA

56 UP IAM

LAB.OPREMA

2011 OPREMA

3.620

57 UP IAM

DRUGA OPREMA

2011 OPREMA

409

58 UP ŠD

TISKALNIK

februar

137

137

59 UP ŠD

GARD.OMARE

december

14.266

14.266

60 UP ŠD

KLIMA NAPRAVE

december

20.430

20.430

61 UP ŠD

STOLI

december

1.057

1.057

62 UP ŠD

KONFER. MIZE

december

381

381

63 UP ŠD

MIZA -NAM.TEN.

december

421

421

64 UP ŠD

APARAT UMTS

april

220

220

65 UP ŠD

HIŠ.KINO

december

122

122

75.098

403.398

3.942

0

4.485

9.101

13.043
1.923

1.778

723

4.658

21.186

7.658

7.658

1.913
904

1.428

1.913

4.323

17.400

168

168

758
11.508

80.607

49.249

24.055

42.474

11.508
3.620

55

0

1.428

8.014

132.382

723

13.422

464
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Tabela 65: Investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme za leto 2011
Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2011 (v EUR)
ARRS,
TIA,
JAPTI,
JAK

MVZT

Št.
prioritet
e

Zap.
št.

1

1

1
2. seja
UO UP
2. seja
UO UP

2
3
4

2. seja
UO UP

5

1

6

2

7

4

8

5

9

6

10

7

11

Opis in vrsta del
intervencijska ivesticijska vzdržealna dela (Sklad) - razdeljeno
UO UP na postavke
obnova dotrajanih instalacij
Obnova prostorov bivšega Ameriškega kotička za potrebe
rektorata
Popravilo in nadgradnja UPS naprave (za potrebe rektorata in
UP FHŠ)
Popravilo in nadgradnja dizelskega agregata (AGREGAT
LASSER LIJ60 ) v objektu Foresterije (za potrebe rektorata in
FHŠ)
Vgraditev okna v dekanatu, ker delovni prostor nima oken in
posledično naravnega prezračevanja
Predelava hidroforja z instalacijo pretočne pumpe za
uravnavanje tlaka požarne vode v notranjih hidrantih
Predelava steklenih vrat v dekanatu iz varnostnih razlogov zaklepanje iz obeh strani
Protisončna zaščita »svetlobnega jaška« in drugih prostorov v
4. nadstropju zaradi boljše izrabe energije
Protisončna zaščita prehodov v knjižnico v 2. in 3. Nadstropju
zaradi boljše izrabe energije
Predelava dveh vhodov v fakulteto. Montaža dodatnih drsnih
vrat. Zaradi racionalnejše izrabe energije. Preprečevanje izgube
toplega, oziroma hladnega zraka.
investicijska vzdrževalna dela za ureditev pisarne kadrovske
službe, vodje knjižnice in referata

Druga
Občinski
m inistrs proračun
tva
ski viri

Prejeta
sredstva iz
državnega
pror. iz
sredstev
pror. EU

Cenik
storitev
univerze

7. OP,
Cm epius
in drugi Drugi viri
projekti iz
pror. EU

Trg

Skupaj

Obdobje

Članica

2011

skupaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

rektorat

5.501

0

0

0

0

0

0

0

0

5.501

2011

retorat

5.289

0

0

0

0

0

0

0

0

5.289

2011

retorat

1.904

0

0

0

0

0

0

0

0

1.904

2011

retorat

1.438

0

0

0

0

0

0

0

0

1.438

2011

UP FHŠ

5.006

0

0

0

0

0

0

0

0

5.006

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
2011

UP FHŠ

7.496

0

0

0

0

0

0

0

312

7.808

Preureditev prostorov za samoučenje tujih jezikov

2011

UP FHŠ

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

14

Popravilo in nadgradnja dizelskega agregata (AGREGAT
LASSER LIJ60 ) v objektu Foresterije (za potrebe rektorata in
FHŠ)

2011

UP FHŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

15

Zamenjava polken v računalniški učilnici

2011

UP FM

0

0

0

0

0

0

0

7.800

0

7.800

2

16

Sanacija zidu zaradi vdora vlage v knjižnici UP FM in UP PEF

2011

UP FM

0

0

0

0

0

0

0

2.200

0

2.200

3

17

Toplotna sanacija tal in zidu v referatu za študentske zadeve

2011

UP FM

5.458

0

0

0

0

0

0

0

0

5.458

1

18

zamenjava dotrajanih radiatorjev v II. nadstropju prizidka

2011

UP FM

7.196

0

0

0

0

0

0

0

0

7.196

1

19

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

20

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

21

Menjava talnih oblog v obstoječih predavalnicah fakultete

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

22

2011

UP FAMNIT

5.000

0

0

0

0

0

0

759*

0

5.759

5

23

Zamenjava radiatorjev, oken in vrat (predavalnice, hodniki)
Zamenjava obstoječih elektro- in internetnih vodov, zamenjava
luči

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

469*

0

469

3

12

2. seja
UO UP

13

2. seja
UO UP

Preureditev obstoječega skladiščnega prostora v predavalnice
(povečanje prostorskih kapacitet za izvajanje študijske
dejavnosti fakultete) - sukcesivno gelde na finačna sredstva
Ureditev obstoječega podstrešja in pridobitev novih prostorov
za potrebe knjižnice TEMENA
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Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2011 (v EUR)

Št.
prioritet
e

sklep 2,
seje UO
UP

MVZT
Zap.
št.

Prejeta
sredstva iz
Druga Občinski
državnega
m inistrs proračun
pror. iz
tva
ski viri
sredstev
pror. EU

ARRS,
TIA,
JAPTI,
JAK

7. OP,
Cenik
Cm epius
storitev
in drugi Drugi viri
univerze projekti iz
pror. EU

Trg

Skupaj

Obdobje

Članica

24

Nabava in montaža klim v kabinete na Kettejevi 1 (sukcesivno
izvajanje do višine zagotovljenih sredstev)

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Nujna investicijsko-vzdrževalna dela na Kettejevi 1 (zidarska,
tlakarska, mavčna in vodoinstalaterska

2011

UP FAMNIT

0

0

0

0

0

0

0

3242*

0

3242*

Sanacija odtočnih cevi in odtokov v atriju fakultete
Zamnejava nekaterih starih radiatorjev v predavalnicah in
kabinetih

2011

UP PEF

4.500

0

0

0

0

0

0

2.050

6.550

2011

UP PEF

5.500

0

0

0

0

0

0

2.506

8.006

UP PEF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opis in vrsta del

1.

26

2.

27

3.

28

Zamenjava preostalih starih oken in zunanjih vrat

2011

4.

29

2011

UP PEF

2

30

2011

UP Turistica

2.194

0

0

0

0

0

0

7

1.759

3.960

3

31

2011

UP Turistica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

32

2011

UP Turistica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

33

Sanacija in barvanje fasade v višini 3 m
Postavitev zaščitne ograje za zagotovitev varnosti študentov
pri vstopu iz glavne ceste v šolo in ograje, ki bi ogradila šolsko
dvorišče in bi s tem onemogočila direkten dostop študentov na
glavno cesto – nadaljevanje z inv. deli
Ureditev podpornega zidu ob peš poti do šole, ter postavitev
ograje, ki bi preprečila padec študentov v globino, ki je urejeno z
lesenim dotrajanim podestom
Ureditev in asfaltiranje parkirišča ob šoli (cca 2.000 m2). Šola v
bližini nima parkirišča, ki bi ga lahko študentje ali zaposleni
uporabljali*
Dograditev ventilov in pogonov na obstoječ sistem regulacije
konvektorjev za zmanjšanje porabe električne energije

2011

UP Turistica

19.806

0

0

0

0

0

0

33

66

19.905

2. seja
UO UP

34

INTERVENTA ZAMENJAVA UPS ZA ALARMNI SISTEM

2011

UP Turistica

0

0

0

0

0

0

0

2.513

0

2.513

4.

35

Zamenjava tlakov v prostorih dekanata
predavalnici v 3. nadstropju

2011

UP FVZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

36

UP FVZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Optimizacija prezračevanja v amfiteatralni predavalnici
Ureditev dodatnega prostora v pritličju šole za potrebe
študentskega sveta

2011

2.

2011

UP FVZ

0

0

0

0

0

0

5.

38

Predelava prostora s pleskarskimi deli

2011

UP FVZ

7.771
0

0
0

0

0

0

0

0

0

48.142
0

1
Ni bilo
planirano
1

39

Izvedba GOI del za preureditev dodatne pisarne
Postavitev zapornic za parkirišče UP FVZ

2011

UP FVZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011

UP FVZ

0

0

0

0

0

0

0

14.174

41

Celovita prenova dela stavbe

2011

UP ZRS

10.500

0

0

0

0

14.174
0

0
0

0

608

11.108

1

42

2011

UP IAM

0

494

0

0

0

0

0

0

0

494

1

43

2011

UP IAM

0

351

0

0

0

0

0

0

0

351

2

44

Priprava sanitarne tople vode za potrebe sanitarij
Sanacija stene in instalacijska predelava napeljave elektrike in
drugih priključkov za postavitev pulta za ureditev laboratorija
Popravilo podbojev za zamenjavo vrat (3x)

2011

UP IAM

0

1.148

0

0

0

0

0

0

0

1.148

40

in amfiteatralni

0
55.913
0
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Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2011 (v EUR)

Št.
prioritet
e
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja
19. kor.
Seja

19. kor.
Seja

ARRS,
TIA,
JAPTI,
JAK

MVZT
Zap.
št.

45
46
47

Opis in vrsta del
Obdobje
Energetska sanacija - postavitev sončnih sprejmnikov za
2011
pripravo tople sanitarne vode v (ŠD Portorož)
Energetska sanacija - izolacija v skladu z veljavnimi predpisi in
2011
zamenjava oken (ŠD Portorož)
Sanacija - priprava ene sobe in kopalnice za ljudi s posebnimi
2011
potrebami (ŠD Portorož)

Članica

UP ŠD

Prejeta
sredstva iz
Druga Občinski
državnega
m inistrs proračun
pror. iz
tva
ski viri
sredstev
pror. EU

Cenik
storitev
univerze

7. OP,
Cm epius
in drugi Drugi viri
projekti iz
pror. EU

Trg

Skupaj

74.543

70.208

0

0

0

0

0

0

0

4.335

UP ŠD

51.465

0

0

0

0

0

0

0

2.716

54.181

UP ŠD

6.648

0

0

0

0

0

0

0

357

7.005

48

Postavitev delilnikov porabljene toplote v ŠD Portorož

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Vgradnja merilnikov porabljene električne energije v ŠD Portorož

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Postavitev delilnikov porabljene toplote v ŠD Koper

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Sanacija varnostne ograje v (ŠD Koper)

2011

UP ŠD

6.477

0

0

0

0

0

0

0

348

6.825

52

Vgradnja merilnikov porabljene električne energije v (ŠD Koper)

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

3.737

3.737

53

Hidroizolacija in toplotna izolacija ravne strehe v (ŠD Koper)

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2011

UP ŠD

9.202

0

0

0

0

0

0

0

1.118

10.320

2011

UP ŠD

0

0

0

0

0

0

0

0

21.678

21.678

240.559

1.993

0

0

0

14.174

0

17.023

89.732

363.481

0

0

0

0

0

0

0

4.470

0

4.470

240.559

1.993

0

0

0

14.174

0

21.493

89.732

367.951

54
55

Energetska sanacija-študija , analiza variant, PZI za sončne
kolektorje, potrebno predelavo kotlovnice in za sanacijo fasade
v skladu s PURES-OM
Vgradnja klimatskih naprav v ŠD Koper

SKUPAJ
* MVZT študijska dejavnost (FAMNIT)
SKUPAJ

Tabela 66: Dokončanje del po IVD 2010
Viri sredstev pri nakupu oprem e v letu 2010 (v EUR)

MVZT

Št.
prioritet
e
1

Zap.
št.
1

1

2

SKUPAJ

Opis in vrsta del
Sanacija strehe
Predelava strojnih instalacij

Prejeta
7. OP,
sredstva iz
Druga Občinski
Cenik
Cm epius
državnega
m inistrs proračun
storitev
in drugi Drugi viri
pror. iz
tva
ski viri
univerze projekti iz
sredstev
pror. EU
pror. EU
0
0
0
0
0
0
0

ARRS,
TIA,
JAPTI,
JAK

Trg

Skupaj

Obdobje
2010

Članica
UP FM

7.483

0

7.483

2010

UP FVZ

0

0

0

0

0

16.440

0

0

0

16.440

7.483

0

0

0

0

16.440

0

0

0

23.923
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9.8 POROČILO O IZVEDBI INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2011, KI GA JE
SPREJEL ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE
Poročilo o izvedbi programa interesnih dejavnosti, ki ga je sprejel Študentski svet UP za leto 2011, je
zapisano v poglavju 5.9.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi.

9.9 POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA INTERESNIH DEJAVNOSTI
ŠTUDENTSKIH DOMOV ZA LETO 2011, KI GA JE SPREJEL SVET
STANOVALCEV
Poročilo o izvedbi programa interesnih dejavnosti študentskih domov za leto 2011, ki ga je sprejel
Študentski svet stanovalcev UP ŠD, je zapisano v poglavju 5.9.2 - Interesna dejavnost študentov, ki
bivajo v študentskih domovih.
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10 RAČUNOVODSKO POROČILO
10.1 RAČUNOVODSKE USMERITVE
Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) ima status posrednega proračunskega uporabnika.
Univerza je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za
davek od dohodkov pravnih oseb. Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko
univerze in predstavljajo univerzo kot celoto.
Vsaka članica UP in rektorat UP so pripravili lastna računovodska poročila z vsemi predpisanimi
obrazci. Strokovne službe rektorata UP so na osnovi prejetih poročil članic pripravile zbirne
računovodske izkaze in računovodsko poročilo UP.
Pri pripravi računovodskega poročila za leto 2011 so upoštevani naslednji predpisi in akti UP:
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur.l.RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.) in 104/10)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99 , 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDTB, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10)
- 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 o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10 in 104/10)
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS, št. 118/05, 9/06, 20/06, 70/06, 75/06 in 1/10)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in podrednih za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01,
10/06, 8/07 in 102/10)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10)
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11 in
34/11 – odl. US)
- Navodilo MVZT št. 410-21/2011/1 z dne 2.12.2011; Letno poročilo 2011
- Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
- Zakon o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2; Ur.l. RS, št. 117/06,90/07-4420, 56/08,
76/08, 92/08, 5/09, 96/09 in 43/10)
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 109/07, 68/09)
Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki in odhodki po načelu fakturirane realizacije oz. po
nastanku poslovnega dogodka. Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka.
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi
zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz.
odhodki in drugi izdatki izkazani tudi po načelu denarnega toka.
Podatki se izkazujejo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del
poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.
Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi izstavljenih računov.
Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe
in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, zato se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljajo tudi na podlagi razmerja med prihodki,
doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev
na trgu.
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V primeru, ko iz dokumentacije ni razvidno, v katero vrsto dejavnosti sodijo odhodki, se kot sodilo
uporablja razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in
tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev.
Kot dejavnosti za izvajanje javne službe se štejejo:
- proračunski prihodki, pridobljeni za izvajanje študijskega programa, raziskovalne dejavnosti,
knjižnične dejavnosti in dejavnosti študentskih domov,
- šolnine in prispevki študentov za izvajanje študijskega programa (izredni študij, podiplomski
študij),
- prihodki drugih storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje študijskega programa,
raziskovalne dejavnosti, knjižnične dejavnosti in dejavnosti študentskih domov,
- finančni prihodki.
Kot tržne dejavnosti se štejejo:
- prihodki, pridobljeni z izvajanjem založniške dejavnosti,
- prihodki, pridobljeni za izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa (najemnine, tečaji in
projekti).
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti. Stroški obresti
se v nabavno vrednost sredstev ne vključujejo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in po predpisanih amortizacijskih stopnjah.
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V posameznih izkazih
članic UP se izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij, ki so v skupnih izkazih UP
izločene.
Prosta denarna sredstva članic se deponirajo pri EZR iz podračuna UP, zato se v skladu z določbami
Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP, izkazujejo v izkazih članic kot terjatev do
rektorata.
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO
metodi.
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10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
10.2.1 Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31.12.2011.
Sredstva in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni. Odprte medsebojne terjatve
in obveznosti, ki nastajajo z internim poslovanjem znotraj univerze, so iz bilance stanja izločene
(tabela 89).
Tabela 67: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31.12.2011
Zap.

Naziv

2011

2010

Indeks
2011/2010

SREDSTVA
A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

36.623.275

31.219.479

117,3

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

10.303.927

8.606.317

119,7

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

1.258.203

1.471.067

85,5

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta

4.790.722

2.456.010

195,1

19

Aktivne časovne razmejitve

526.410

425.559

123,7

C

ZALOGE

284.356

341.589

83,2

47.211.558

40.167.385

117,5

3.086.001

2.845.694

108,4

AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.

6.544.146

6.187.439

105,8

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.407.546

1.090.751

129,0

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

582.617

560.860

103,9

29

Pasivne časovne razmejitve

3.006.622

3.117.715

96,4

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

40.667.412

33.979.946

119,7

92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

158.872

126.737

125,4

93

Dolgoročne rezervacije

9412

Presežek prihodkov nad odhodki

PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0

284

0,0

1.934.102

1.314.722

147,1

0

0

47.211.558

40.167.385

117,5

3.086.001

2.845.694

108,4

Sredstva UP znašajo 47.211.558 EUR, in so se v primerjavi s predhodnim letom povišala za 17,5%.
UP je na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. list RS, št.
29/06) pridobila v letu 2007 dolgoročni kredit. Na podlagi zahteve MVZT in MF RS je ta obveznost
države do UP izkazana le v zunaj bilančnih evidencah v višini 2.845.694 EUR. Razlika do 3.086.001
EUR izjhaja iz izvenbilančno evidentiranih prejetih bančnih garancij (za investicije) in danih bančnih
garancij (za projekte).
Obveznosti do virov sredstev znašajo 47.211.558 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve 6.544.146 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 40.667.412 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečali za 19,7%.
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10.2.2 Kazalci bilance stanja
Tabela 68: Kazalci bilance stanja
2011

2010

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

AOP 003/002

0,56

0,49

Stopnja odpisanosti nepremičnin

AOP 005/004

0,07

0,07

Stopnja odpisanosti opreme

AOP 008/008

0,73

0,70

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

0,71

0,70

Delež opreme v sredstvih

AOP 006-007/032

0,05

0,07

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva

AOP 034/012*100

63,51

71,89

Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih

AOP 043/034*100

0,45

0,50

Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je znižal indeks kratkoročnih obveznosti na kratkoročna
sredstva v primerjavi z letom 2011. Ostali kazalci ne kažejo bistvenih odstopanj.

10.2.3 Neopredmetena dolgoročna sredstva
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2011 znaša 313.873 EUR
in je nižja od lanskoletne za 53%.
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami UP izkazuje licence za računalniške programe, katerih
zneski za pridobitev teh pravic so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoče obravnavati kot
odhodek.

10.2.4 Opredmetena osnovna sredstva
Tabela 69: Opredmetena osnovna sredstva
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

31.12.2011

Struktura

31.12.2010

Struktura

Opredmetena osnovna sredstva

36.239.617

100

30.782.465

100

Nepremičnine

33.735.403

93

28.071.703

91

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

2.504.214

7

2.710.762

9

V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja sredstva v skupni višini
36.239.617 EUR kar je za 18% več kot predhodno leto, saj je na UP v teku več pomembnih investicij
za pridobitev prostorov za UP in članice.
Investicije v nepremičnine so v teku, zato so v porastu osnovna sredstva ki se še pridobivajo. Vrednost
nepremičnin v pridobivanju znaša 14.332.121 EUR.
Največja investicija v teku v letu 2011 je novogradnja objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli. Zaradi stečaja podjetja GPG, d.d., Grosuplje se je izgradnja objekta A zavlekla. V objekt A se
umeščajo programi dveh članic UP – UP ZRS in UP FAMNIT s programi Biodiverzitete,
Sredozemskega kmetijstva in Aplikativne kineziologije. Poleg navedenih programov je v objekt A
umeščen še Center mediteranskih kultur, ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev – Sigma 2. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija.
V teku je tudi prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za beneško
zgodovino in kulturno dediščino, ki je strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne
dediščine – SHARED CULTURE. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
ter iz sredstev Ministrstva za kulturo RS.
V teku je pridobitev projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta Kampus Sonce v Kopru.
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V oktobru 2011 je bila podpisana pogodba med Republiko Slovenijo in UP, s katero je bila prenesena
lastninska pravica za Servistki samostan na UP. V kolikor UP v roku desetih let ne bo pridobila
uporabnega dovoljenja za uporabo te nepremičnine za namene izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških programov se lastninska pravica prenese zopet na Republiko Slovenijo.
Cenitvena vrednost Servitskega samostana znaša 3.155.568 EUR.
Ob popisa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic
predlagale v odpis osnovna sredstva v vrednosti kot sledi:
Tabela 70: Odpis osnovnih sredstev
Popravek
vrednosti

Nabavna vrednost
REKTORAT UP

Knjigovodska
vrednost

48.565,60

48.532,97

32,63

UP FHŠ

7.937,94

7.921,90

16,04

UP FM

48.898,88

48.582,56

316,32

/

/

/

UP PEF

44.304,36

44.304,36

0,00

UP FTŠ Turistica

36.701,74

36.168,90

532,84

UP FVZ

16.957,09

16.957,09

0,00

UP ZRS

44.825,48

44.825,48

0,00

UP IAM

7.082,49

7.082,49

0,00

28,37

28,37

0,00

255.301,95

254.404,12

897,83

UP FAMNIT

UP ŠD
SKUPAJ

10.2.5 Dolgoročne finančne naložbe
V knjigovodskih evidencah UP beležimo vrednost dolgoročnih finančnih naložb v višini 69.785 EUR.
Naložba v odvisno podjetje Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o. (UIP d.o.o.) znaša 61.785 EUR,
naložba v Slovensko znanstveno fundacijo pa 8.000 EUR. V letu 2011 se vrednost dolgoročnih
finančnih naložb ni spremenila.

10.2.6 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
Tabela 71: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
I.

Denarna sredstva
1. Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

31.12.2011

31.12.2010

Indeks 11/10

3.331.026

4.036.851

82,52

139

1.437

9,67

3.330.887

4.035.414

82,54

1.258.203

1.471.067

85,53

19.293

96.313

20,03

4.790.722

2.456.010

195,06

20.000

20.000

100,00

161

3.223

5,00

II.

Kratkoročne terjatve do kupcev

III.

Dani predujmi in varščine

IV.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega
načrta

V.

Kratkoročne finančne naložbe

VI.

Kratkoročne terjatve iz financiranja

VII.

Druge kratkoročne terjatve

358.112

97.294

368,07

VIII.

Aktivne časovne razmejitve

526.410

425.559

123,70

10.303.927

8.606.317

119,72

Skupaj

V okviru postavke denarna sredstva izkazujemo skupno 3.331.026 EUR sredstev. Največji del
denarnih sredstev odpade na dobroimetje pri bankah, ki vključuje sredstva - gotovino na podračunih

10 RAČUNOVODSKO POROČILO

10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

391

članic in rektorata UP pri Upravi RS za javna plačila v višini 3.330.887 EUR, ostalo je gotovina v
blagajni.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 15% nižje glede na lansko leto in znašajo 1.258.203 EUR. V
največji meri se nanašajo na terjatve do študentov iz naslova šolnin izrednega študija in ostalih
prispevkov za študij. Za sporne in dvomljive terjatve smo oblikovali popravke vrednosti. Popravke
vrednosti terjatev oblikujemo na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij in glede na
pričakovanja.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2011 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 19.293 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 4.790.722 EUR. Največji delež
terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanaša na terjatve do pristojnega Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Gre za terjatve za nakazilo sredstev za študijsko dejavnost,
sofinanciranje stroškov upravljanja in vodenja ter fiksnih stroškov delovanja za mesec december 2011
ter sredstev za dejavnost študentskih domov. V okviru tovrstnih terjatev izkazujemo tudi terjatve do
Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS in drugih ministrstev za nakazilo sredstev za
raziskovalne projekte, programe in mlade raziskovalce, ki se nanašajo na leto 2011 ter kratkoročne
terjatve do zakladniškega podračuna v okviru katerih izkazujemo vloge začasno razpoložljivih
denarnih sredstev (z obrestmi) pri Zakladnici Ministrstva za finance v višini 2.902.748 EUR.
Posamezne članice UP imajo na dan 31.12.2011 pri Zakladnici deponirana sredstva kot sledi:
- UP Rektorat vloga v višini 1.600.000 EUR
- UP PEF vloga v višini 900.000 EUR
- UP FVZ vloga v višini 400.000 EUR
- vkalkulirane obresti na vse tri vloge 2.748 EUR.
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 4.243.591 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 20.000 EUR. Izkazujeta jih UP IAM in UP FAMNIT na
podlagi Okvirne pogodbe o plačanih storitvah z Banko Koper, UP IAM in UP FAMNIT za vplačilo
ustanoviteljskega kapitala z namenom ustanovitve Fundacije enovita znanost. UP FAMNIT in UP IAM
želita na podlagi Ustanoviteljske pogodbe vplačati ustanoviteljski kapital v Fundacijo enovita znanost.
Ker ustanova še ni pridobila soglasja s strani ustanovitelja - UP in pristojnega ministrstva, so sredstva
evidentirana kot kratkoročne terjatve iz financiranja.
Druge kratkoročne terjatve izkazujemo na dan 31.12.2011 v višini 358.112 EUR. Nanašajo se v
glavnem na terjatve do državnih institucij iz naslova terjatev za vstopni davek na dodano vrednost ter
refundacijo nege in bolniške odsotnosti zaposlenih do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev vodimo zaloge vrednotnic ter vnaprej plačane stroške oziroma
odhodke oz nezaračunane prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 526.410 EUR in se
je glede na predhodno leto povečala za 24%. Največje postavke se nanašajo na naročnine za
strokovno literaturo in revije v višini, prehodno neprejete prihodke iz projektov za leto 2011 in
prehodno nezaračunanih šolnine kot sledi iz tabele:
Tabela 72: Aktivne časovne razmejitve na 31.12.2011
Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011
Karierni center - nezaračunanani prihodki

17.498

Elektronske publikacije in baze podatkov

34.339

Članarine

4.178

Naročnine - strokovne revije

1.150

Naročnine - telefon

1.178

Strokovne ekskurzije - IFLA Helsinki 2012

891

Licence

7.493

Predhodno nezaračunane šolnine

64.373

Mednarodna mobilnost profesorjev

850
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Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2011
Drugo

14.273

Druge ativne časov.razmejitve - obrač.DDV v prejetih avansih

296

Kratkoročno odločeni odhodki

10.156

Prehodno nezaračunani prihodki

2.177

Šolnine - zaposleni

10.378

Šolnine

10.602

Mednarodni projekt

145.197

Zavarovalnine

3.169

Terjatev do ZVKDS

30.300

Terjatev do BIODNET

10.931

Terjatev do Pangee

10.731

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

36.663

Drugi projekti

109.588

Skupaj

526.410

10.2.7 Zaloge
V bilanci stanja izkazujemo na dan 31.12.2011 vrednost zalog v višini 284.356 EUR in je nižja od
vrednosti zalog predhodnega leta za 17%.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva izdana v
okviru založb članic UP FVZ, UP ZRS in UP FM.

10.2.8 Kratkoročne obveznosti
Tabela 73: Kratkoročne obveznosti
z.št.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

I.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

ll.

31.12.2011

31.12.2010

Indeks 11/10

55.808

66.298

84,18

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.405.653

1.312.688

107,08

III.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.407.546

1.090.751

129,04

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

582.617

560.860

103,88

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

82.088

36.302

226,13

V.
VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

-

-

0,00

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

3.811

2.825

134,90

VIII.

Pasivne časovne razmejitve

3.006.622

3.117.715

96,44

Skupaj

6.544.146

6.187.439

105,76

Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in
obveznosti na dan 31.12.2011 v višini 4.243.591 EUR. Da ne bi prišlo do podvojitve terjatev in
obveznosti so le te v zbirni bilanci izločene, zato je izkazano zmanjšanje kratkoročnih obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.407.546 EUR in so večje za 29% glede na
preteklo leto. V letu 2012 se je zaradi investicij povečal promet z dobavitelji za osnovna sredstva na
rektoratu UP, zaradi česar so tudi obveznosti do dobaviteljev na Rektoratu UP višje za 424.802 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.405.653 EUR in so v primerjavi z lanskim letom
za 7% višje. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač, nadomestil ter drugih prejemkov iz
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delovnega razmerja in na z njimi povezane davke in prispevke pri obračunu plač za mesec december
2011 ter obveznosti za službena potovanja, prav tako opravljena v decembru 2011.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 582.617 EUR beležimo obveznosti
do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na plače, davek na dodano vrednost ter davek od
dohodkov pravnih oseb in prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih obveznosti iz
poslovanja predstavljajo tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb.

10.2.9 Pasivne časovne razmejitve
Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 3.006.622
EUR in so za 4% nižje kot v letu 2010. Po vsebini so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani prihodki,
ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine na dodiplomski in podiplomski študij ter na projekte,
katerih stroški še niso nastali.
Tabela 74: Pasivne časovne razmejitve
Pasivne časovne razmejitve
Programske skupine po pog. z ARRS

56.686

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

483.702

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

8.568

Drugi projeki po pog. z ARRS

3.503

Projekti Evropske unije

500.513

Drugi projekti

237.056

Izredni dodiplomski študij

545.629

Izredni podiplomski študij

384.227

Obštudijska dejavnost študentov

63.736

Investicije -prejeta bančna garancija

471.157

Mednarodna mobilnost profesorjev

22.994

Pedagoško andragoško izobraževanje

44.400

Namenska sredstva od vpisnin

39.192

Štipendijski sklad UP

59.300

Vnaprej vračunani odhodki (najemnina)

35.204

Študijska dejavnost

24.396

Drugo

26.358

Skupaj

3.006.622

Dolgoročne finančne obveznosti
V okviru dolgoročnih finančnih obveznosti izkazujemo dolgoročni kredit v znesku 2.845.694 EUR, ki ga
je UP najela na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na
Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev.
UP je dolgoročni kredit z rokom vračila 25 let ter 5 letnim moratorijem na podlagi soglasja pristojnega
ministrstva in končnega soglasja Ministrstva za finance pri poslovni banki najela v mesecu decembru
2007. Iz tega naslova je UP namensko poravnala obveznosti dobaviteljem pri investiciji Armerija
Foresterija v višini 975.485 EUR, ter pri investiciji Novogradnja UP FTŠ Turistica Portorož v višini
1.870.209 EUR.
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
Skladno s predpisi ima UP v okviru pasive bilance stanja izkazano bilančno postavko sklad
premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki so v njihovi lasti za neopredmetena dolgoročna
sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Postavko tvorijo knjigovodska vrednost neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, prejetih iz proračunskega vira - MVZT, ter
namenska denarna sredstva, ki smo jih prejeli s strani ministrstev za pridobitev tovrstnih sredstev.
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Osnovna sredstva so financirana tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic in rektorata UP. Sklad
vodimo ločeno po namenih in virih financiranja.
Vrednost sklada na dan 31.12.2011 znaša 35.666.959 EUR in se je zaradi prejetih namenskih
sredstev MVZT za investicije in vknjižbe Servitskega samostana povečala za 20% glede na
predhodno leto.
Oblikovanje in poraba dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev
V letu 2011 so se povečale dolgoročne pasivne časovne razmejitve za 25% in znašajo 158.872 EUR.
Povečanje je predvsem iz naslova prenosa kratkoročno odloženih prihodkov za štipendijski sklad
(neporabljena sredstva prejeta v preteklih letih) na rektoratu UP v višini 31.083,60 EUR in prenosa
kratkoročno odloženih prihodkov po pogodbah z gospodarstvom na dolgoročne odložene prihodke.

10.2.10 Izkaz prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje UP v letu 2011 po načelu knjižene realizacije.
Tabela 75: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – obračunski tok
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

2011

2010

Indeks

Struktura %

26.404.091

26.016.922

101

99,1

FINANČNI PRIHODKI

66.674

21.137

315

0,3

C

DRUGI PRIHODKI

29.897

17.979

166

0,1

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

148.762

1.151

12.925

0,6

D

CELOTNI PRIHODKI

26.649.424

26.057.189

102

100

II.

ODHODKI

E

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

7.302.209

7.741.014

94

27,7

F

STROŠKI DELA

18.128.687

17.002.025

107

68,8

G

AMORTIZACIJA

269.766

203.243

133

1

H

REZERVACIJE

0

0

0

0

J

DRUGI STROŠKI

350.222

428.530

82

1,3

K

FINANČNI ODHODKI

24.097

57.902

42

0,1

L

DRUGI ODHODKI

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

O
P

3.379

18.853

18

0

275.792

156.176

177

1

26.354.152

25.607.743

103

100

PRESEŽEK PRIHODKOV

295.272

449.446

66

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

65.096

32.090

203

Presežek prihodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka

230.176

417.356

55

Presežek odhodkov obračunskega obdobja
z upoštevanjem davka od dohodka

0

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 26.404.091 EUR in so v primerjavi z lanskim letom višji za
387.169 EUR oziroma za 1 %. Celotni prihodki univerze znašajo 26.649.424 EUR in so višji od
lanskoletnih za 2%.
Celotni odhodki so v primerjavi z lanskim letom višji za 746.409 EUR oz. za 2,9% in znašajo skupno
26.354.152 EUR.
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 7.302.209 EUR in so za 6% nižji od lanskoletnih in njihov
delež znaša 27,7% celotnih odhodkov.
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Stroški dela v znesku 18.128.687 EUR so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 7% in njihov
delež v celotnih odhodkih znaša 69%.
Število zaposlenih se je na dan 31.12.2011 glede na preteklo leto povečalo za 8,5% zaradi novih
zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, ki so bili zaposleni zaradi izvajanja
novih programov, večjega števila študentov na določenih programih in novih raziskovalnih projektov.
Po članicah se je število zaposlenih najbolj povečalo na UP PEF, UP IAM, UP ZRS in z UP FAMNIT.
V manjšem obsegu so se na UP PEF in UP FVZ povečali stroški dela zaradi prerazporeditve že
zaposlenih na delovna mesta v višjem plačnem razredu. Podrobnejša pojasnila so navedena v
poglavju 7. tega poročila.
Drugi stroški v višini 350.222 so glede na preteklo leto nižji za 18%.
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih sredstev,
ki jih beležimo v višini 275.792 EUR, so za 77 % višji v primerjavi z letom 2010. V letu 2011 je bil
opravljen notranje revizijski pregled po vseh članicah in na podlagi revizijskega mnenja so članice
uskladile stanje terjatev in oblikovale popravke vrednosti terjatev. Po posameznih članicah so bili
evidentirani prevrednotovalni odhodki kot sledi:
Tabela 76: Prevrednotovalni odhodki

Članica
UP REKTORAT
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica

Znesek prevrednotovalnih
poslovnih odhodkov v letu
2011 v EUR

Opis

2.482 Odpisi in popravki vrednosti terjatev, osnovnih sredstev
23.320 Odpisi in popravki vrednosti terjatev, osnovnih sredstev
25.617

Odpisi in popravki vrednosti terjatev, zalog knjižnega gradiva in
osnovnih sredstev

14.093 Odpisi in popravki vrednosti terjatev
279 Popravek vstopnega deleža DDV
160.179

Odpisi in popravki vrednosti terjatev, zalog knjižnega gradiva in
osnovnih sredstev

UP FVZ

16.555 Odpisi in popravki vrednosti terjatev

UP ZRS

12.678 Odpisi in popravki vrednosti terjatev, zalog knjižnega gradiva

UP IAM
UP ŠD
SKUPAJ

1.786 Odpisi in popravki vrednosti terjatev
18.803 Odpisi in popravki vrednosti terjatev, zalog knjižnega gradiva
275.792

Tabela 77: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo – obračunski tok po članicah
v EUR
Članica

2011

2010

163.174,00

8.200,00

UP FHŠ

-128.287,00

118,00

UP FM

-241.597,00

-112.440,00

UP REKTORAT

UP FAMNIT

187.092,00

1.667,00

UP PEF

248.548,00

255.475,00

-198.997,00

-87.661,00

UP FVZ

213.746,00

313.265,00

UP ZRS

5.029,00

68.723,00

UP IAM

3.387,00

1.583,00

UP ŠD

43.177,00

516,00

295.272,00

449.446,00

UP FTŠ Turistica

SKUPAJ
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V letu 2011 so članice UP FM, UP FHŠ in UP FTŠ Turistica evidentirale presežek odhodkov nad
prihodki.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 241.597,00 EUR in sicer 196.274,00 EUR iz
naslova izvajanja javne službe ter 45.323,00 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Presežek odhodkov
nad prihodki je izkazan za opravljanje dejavnosti javne službe za izvajanje redne študijske
dejavnosti, ki je financirana iz proračunskih sredstev in za izvajanje tržne dejavnosti, kjer se
pretežni del presežka odhodkov nad prihodki nanaša na založbo; odpis nekurantne zaloge v višini
40.198 EUR in oblikovanje popravka vrednosti za neidoče zaloge v višini 9.222 EUR.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FTŠ Turistica v višini 198.997 EUR je posledica dejstva, da
kljub uspešnemu obvladovanju stroškov materiala in storitev ob povečanju stroškov dela ni bilo
mogoče nadomestiti izgube prihodkov iz izrednega študija. Slednji so v preteklih obdobjih pokrivali
nezadostne prihodke iz MVZT za opravljanje redne študijske dejavnosti, s spremembo strukture
študentov pa ta vir izrednega študija ne zadošča več.
- Presežek odhodkov nad prihodki UP FHŠ znaša 128.287 EUR in je iz naslova opravljanja
študijske dejavnosti.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP PEF v višini 248.548 EUR je dosežen iz prihodkov po ceniku
iz naslova izvajanja izrednega študija v višini 237.567 EUR in iz obresti v višini 10.981 EUR.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ v višini 213.746 EUR je v celoti dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja izrednega študija.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP FAMNIT v višini 187.092 EUR je v celoti dosežen iz naslova
izvajanja javne službe od tega 158.525 EUR iz naslova dodiplomskega študija.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP REKTORAT v višini 163.174 EUR je v celoti dosežen iz
naslova izvajanja javne službe.
- Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD v višini 43.177 EUR je v celoti dosežen iz tržne
dejavnosti.
Vir nastanka presežka na UP
V letu 2011 beležimo na UP presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 295.272 EUR oz.
230.176 EUR po obdavčitvi. Presežek prihodkov nad odhodki nastaja predvsem iz naslova izvedbe
izrednega študija in presežka iz tržne dejavnosti, Na ravni UP se že poznajo učinki varčevalnega
programa in s tem večje gospodarnosti in racionalnosti pri poslovanju UP.
Tabela 78: Presežek prihodkov/odhodkov – javna služba
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV - JAVNA SLUŽBA

v EUR

MVZT- študijska dejavnost: dodiplomski študij

- 5.251

MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja

- 31.844

MVZT študijska dejavnost: 3. stopnja

- 5.400

MVZT- znanstveno-razisk dej.

-

Drugi proračunski viri

36.576

Evropski proračun

- 5.940

Izredni študij

405.415

Drugo

- 112.152

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI

13.867

Skupaj (pred obdavčitvijo)

295.272

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov oz. k računovodskemu poročilu so:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (tabela 93)
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (tabela 94)
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (tabela 95)
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (tabela 96).
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Tabela 79: Pregled presežka po vrstah dejavnosti in po načelu denarnega toka (pred obdavčitvijo)
v EUR
Vsebina

Prihodki v letu 2011

Presežek prihodkov

Odhodki v letu 2011

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov

26.649.424

26.354.152

295.272

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-javna služba

25.902.630

25.621.225

281.405

746.794

732.927

13.867

31.048.293

29.118.822

1.929.471

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti-tržna
dejavnost
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka izhaja predvsem zaradi investicijske
dejavnosti; neporabljenih sredstev za investicije prejetih v letu 2011, ki se bodo porabila v letu 2012.
Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti in iz javne službe se bo razporedil v skladu z
zakonom in sklepi UO UP, za tekoče poslovanje in za investicije v opremo za izvajanje dejavnosti
javne službe.
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 1.1.2011 do 31.12.2011 ustvarili skupno 281.405
EUR presežka prihodkov pred obdavčitvijo, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 13.867 EUR
presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije.
Tabela 80: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Št.
I

Naziv

Finančni načrt v letu
2011

Realizacija za leto
2011

Indeks realizacije

SKUPAJ PRIHODKI

31.048.293

31.839.668

97,51

1

Prihodki za izvajanje javne službe

30.307.158

31.266.548

96,93

2

Prihodki od prodaje blaga na trgu

741.135

573.120

129,32

II.

SKUPAJ ODHODKI

29.118.822

40.084.657

72,64

1

Odhodki za izvajanje javne službe

28.376.043

39.559.661

71,73

2

Odhodki iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

742.779

524.996

141,48

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI (485)

1.929.471

-8.244.989

Presežek prihodkov/odh. javne službe

1.931.115

-8.293.113

- 1.644

48.124

Presežek prihodkov/odh. na trgu
IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(524)

0

0

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (377)

0

5.397.166

X/1

ZMANJŠANJE- POVEČANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH (379)

1.929.471

-2.847.823

Za leto 2011 je razviden presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 1.929.471 EUR. Presežek
prihodkov nastaja iz naslova izvajanja javne službe v višini 1.931.115 EUR, iz tržne dejavnosti pa je
evidentiran presežek odhodkov v višini -1.644 EUR.
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Kot je že zapisano so poglavitni razlog za nastanek presežka odhodkov po denarnem toku iz naslova
izvajanja javne službe investicije, saj znaša celoten presežek prihodkov nad odhodki pri investicijah in
investicijskem vzdrževanju UP 956.772 EUR (prejeta a neporabljena javna sredstva za investicije iz
proračuna RS in EU), unovčena bančna garancija iz naslova terjatev do podjetja GPG d.d. v stečaju
pa znaša 471.157 EUR in je prikazana med drugimi viri. Presežek sredstev iz naslova izvajanja
izrednega študija in prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe znaša 627.093 EUR.
V letu 2011 je UP dosegla za 2,5 % nižje prihodke od načrtovanih. Bistveno večja razlika je pri
odhodkih saj so kar za 28% nižji od načrtovanih. Ravno tako ni bilo realizirano planirano zadolževanje
v višini 5.397.166 EUR. Posledično se tudi bistveno razlikuje od planiranega presežek prihodkov nad
odhodki, ki znaša 1.929.471 EUR, planiran pa je bil primanjkljaj v višini 8.244.989 EUR. Razlog za
navedeno stanje so investicije, ki zaradi razmer v gradbeništvu potekajo počasneje kot je bilo
planirano.
Tabela 81: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah in rektoratu UP
v EUR
Članica

2011

2010

1.354.654

-1.451.654

-2.482

27.374

UP FM

-73.281

-516.218

UP FAMNIT

172.843

-21.508

UP PEF

479.378

385.247

UP FTŠ Turistica

145.353

-446.538

UP FVZ

123.268

201.945

UP ZRS

-151.051

-408.446

UP IAM

-140.782

-86.316

21.571

-131.899

1.929.471

-2.448.013

UP REKTORAT
UP FHŠ

UP ŠD
SKUPAJ

UP Rektorat je realiziral celoten presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.354.654 EUR iz časovnega
neskladja med prilivi iz proračunskih sredstev in proračuna EU za investicije (leto 2011) in odlivi v letu
2012 v višini 1.003.608 EUR. V letu 2011 je bila tudi unovčena bančna garancija iz naslova stečaja
podjetja GPG Grosuplje d.d. v višini 471.175 EUR.
Ostale članice so realizirale presežek predvsem iz naslova prihodkov po ceniku od šolnin na
programih izrednega študija in prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe.
UP ZRS izkazuje primanjkljaj v višini 151.051 EUR iz naslova časovnega neskladja med prilivi iz
proračunskih sredstev RS in sredstev proračuna EU ter posledičnega zmanjšanja prejetih sredstev iz
proračuna RS (v primerjavi s planom prihodki nižji za 48%). Tudi UP IAM izkazuje presežek odhodkov
nad prihodki v višini 140.782 EUR s strani projektov financiranih iz proračuna RS in EU za katere bodo
sredstva nakazana v letu 2012.
Članicama UP FM in UP FTŠ Turistica se je že leta 2010 močno zmanjšalo število izrednih študentov,
s tem pa izpad prilivov iz naslova šolnin. Likvidnostne težave ima tudi članica UP FHŠ, zaradi visokih
stroškov izvajanja študijske dejavnosti in nizkih prihodkov zaradi upada števila rednih študentov. Vse
navedene članice so pripravile sanacijski program in ukrepe za preprečitev likvidnostnih težav v letu
2011 in bodo nadaljevale z ukrepi in rednim poročanjem tudi v letu 2012.
Najuspešnejša je bila UP FTŠ Turistica, ki je ustvarila 145.353 EUR presežka prihodkov nad odhodki
k čemur so v največji meri prispevali učinki izterjave zapadlih terjatev preteklih let in dodelitev
nepovratnih sredstev iz premostitvenega sklada UP v višini 110.000 EUR. UP FTŠ Turistica po letu
2004 ni oblikovala popravkov vrednosti terjatev. Zaradi prehoda na nov informacijski sistem v letu
2010 ni delovala računalniška aplikacija, ki bi študentom preprečila prijavo na izpit v kolikor nimajo
poravnanih obveznosti, zato so se dodatno nakopičile neplačane terjatve. Zaradi likvidnostnih težav je
UP FTŠ v letu 2011 pristopila k intenzivni izterjavi terjatev in bila pri tem uspešna saj je v obdobju

10 RAČUNOVODSKO POROČILO

10.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

399

september – oktober 2011 izterjala 183 tisoč EUR in sklenila z dolžniki pogodbe o obročnem
plačevanju za 91 tisoč EUR.
Tabela 82: Pregled presežka prihodkov/odhodkov UP – denarni tok po virih
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV PO VIRIH V LETU 2011

Vrednost

Javna služba skupaj

1.931.115,00

MVZT

696.565,00

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

131.748,00

Druga ministrstva

91.648,00

Občinski proračunski viri

900,00

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

- 125.690,00

Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

627.093,00

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU

- 34.446,00

Drugi viri

543.297,00

Trg

- 1.644,00

Skupaj presežek prihodkov

1.929.471,00

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu na dan 31.12 2011, UP ne izkazuje sprememb višine kapitalskih naložb. UP nima danih
posojil.
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
V letu 2007 je UP na podlagi poroštva države pridobila dolgoročni kredit v višini 2.845.694 EUR za
financiranje obveznosti iz investicij. Še vedno UP plačuje le obresti, na glavnico pa še vedno velja
moratorij.

10.3 POJASNILO K OBRAZCU ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA
OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA TRGU
V letu 2011 je bila s sklepom rektorja UP (prof.dr. Rada Bohinca) in upravnega odbora članice UP
ZRS, določena višina sredstev za izplačilo delovne uspešnosti direktorja UP ZRS in drugih zaposlenih
na UP ZRS iz tržne dejavnosti, v višini 61.889 EUR. Za leto 2012 upravni odbor članice UP ZRS ni
razporedil sredstev za namene izplačila delovne uspešnosti direktorja in drugih zaposlenih na članici.
Ostale članice v letu 2011 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslove prodaje blaga in
storitev na trgu in ne načrtujejo izplačil za leto 2012.

10.4 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE
V priloženih tabelah Računovodsko poročilo 2011 – posebni del in struktura odhodkov po namenih so
prikazani prihodki in stroški oz. poraba proračunskih sredstev v primerjavi z realizacijo za leto 2010.
UP je v letu 2011 prejela 22.671.817 EUR sredstev iz proračuna RS, kar je za 9,53 % več kot v
predhodnem letu. Prihodki za tekočo porabo so bili višji od predhodnega leta za 2,61%, prihodki za
investicije pa so bili višji za 75,88%.
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Tabela 83: Sredstva iz proračuna RS v letu 2011
Prejeta sredstva iz proračuna RS v letu 2011
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Skupaj

Vrednost
17.742.684
4.536.700
392.433
22.671.817

V letu 2011 je začela veljati nova Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov; Ur.l.
RS št.7/2011 (v nadaljevanju Uredba), s katero se ureja javno financiranje študijske in obštudijske
dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, razvojnih nalog ter financiranje nacionalno
pomembnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. S to Uredbo je urejeno tudi
financiranje raziskovalnih inštitutov in univerzitetih knjižnic– dugih članic univerze.
V skladu z navedeno Uredbo se določijo letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost, ki so
sestavljena iz letnih sredstev temeljnega stebra financiranja (TSF) in letnih sredstev za razvojni steber
financiranja (RSF). Sredstva TSF so sestavljena iz dveh delov: TSF-Z fiksni del in TSF-Z variabilni
del. Letna proračunska sredstva razvojnega stebra financirabnja (RSF) za študijsko dejavnost se
zagotovijo v skladu s proračunskimi možnostmi vsaj v vrednosti 3% fiksnega dela TSF. V letu 2011 so
univerze in javni visokošolski zavodi prejeli le sredstva iz temeljnega stebra financiranja.
UP je v letu 2011 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov, prejela skupno 13.501.865 EUR sredstev TSF-Z fiksni del za
študijsko dejavnost na prvi in drugi stopnji (vključno s sredstvi za univerzitetni šport), kar je za 10%
več kot predhodno leto.
Na podlagi meril, ki razporejajo sredstva za študijsko dejavnost UP je bilo za študijsko dejavnost na
prvi stopnji namenjenih 11.397.892 EUR; za študijsko dejavnost na drugi stopnji pa 2.018.974 EUR.
Za univerzitetni šport je bilo v letu 2011 na podlagi uredbe in notranjih meril, ki urejajo razporejanje
letnih sredstev UP, namenjenih skupno 85.000 EUR.
Sredstva so bila namensko porabljena kot sledi:
- za izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 9.475.385 EUR, kar je 10 % več kot lani,
- za prispevke delodajalca za socialno varnost v višini 1.323.314 EUR, kar je za 9% več kot lani,
- za izdatke za blago, storitve in opremo v višini 2.885.862 EUR, kar je za 7% manj kot lani.
Navedena porast stroškov dela je posledica izvedbe novih letnikov že obstoječih študijskih programov
in novih študijskih programov. V študijskem letu 2010/2011 je Univerza na Primorskem na študijskih
programih 1 in 2. stopnje (redni študij) prvič izvajala tri nove razpisane študijske programe na 1. stopnji
ter pet novih študijskih programov na 2. stopnji. Prvič se je izvajalo 13 novih letnikov na 1. stopnji ter 5
novih letnikov na 2. stopnji, in sicer na študijskih programih, kot razvidno iz spodnje tabele.
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Tabela 84: Prvo izvajanje študijskih programov in letnikov v št. letu 2010/2011 - študijski programi UP 1. in 2. stopnje redni študij

študijski
programi 2.
stopnje

študijski programi 1. stopnje

Stopnja

Fakulteta

Program

KLASIUS-P

število študentov
za financiranje
2010/11 - novi letniki (upoštevan zadnji
oz. prvič izvajani
letnik)

UP FAMNIT

Bioinformatika

42

2

2

UP FAMNIT

Matematika v ekonomiji in financah

46

2

10

UP FAMNIT

Biopsihologija*

42

1

69

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija*

42

1

46

UP FHŠ

Medkulturno jezikovno posredovanje*

22

1

25

UP FM

Mednarodno poslovanje (Koper)

34

2

13

UP FM

Mednarodno poslovanje (Celje)**

34

1

19

UP PEF

Edukacijske vede

14

2

41

UP PEF

Predšolska vzgoja VS

14

2

53

UP PEF

Razredni pouk UNI

14

2

55

UP FVZ

Zdravstvena nega VS Izola

72

2

40

UP FVZ

Zdravstvena nega VS Nova Gorica

72

2

34

UP FTŠ

Turizem UNI

81

2

42

UP FHŠ

Komuniciranje in mediji*

31

1

6

UP FHŠ

Zgodovina*

22

1

10

UP FHŠ

Geografija*

31

1

11

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija*

42

1

14

UP FTŠ

Dediščinski turizem*

81

1

23

SKUPAJ 18

SKUPAJ 513

Opomba:
*Študijski programi prvič izvajani v letu 2011,
** Izvedba novega letnikaobstoječega programa na drugi lokaciji.

Prejeta sredstva po Uredbi niso zadostovala za kritje celotnih odhodkov redne študijske dejavnosti
prve in druge stopnje; iz tega naslova presežek odhodkov nad prihodki znaša 182.965 EUR.
Podrobnejši prikaz je razviden iz priloženega izkaza Poročilo MVZT 2011 (tabela 97).
Ker so sredstva TSF – Z fiksna, novi letniki že obstoječih študijskih programov in novih študijskih
programi ter nove članice niso financirane iz teh sredstev. V Uredbi je predvidena dodelitev dodatnih
sredstev za leti 2012 in 2013 za financiranje študijskih programov prve stopnje, ki so bili prvič
razpisani najkasneje v študijskem letu 2010/2011 ter postopno uvajanje študijskih programov druge
stopnje glede na leto 2010/2012. Ravno tako so predvidena od leta 2012 do leta 2015 dodatna
sredstva za nove članice javnih visokošolskih zavodov, ki so bile akreditirane do konca leta 2010.
Za programe tretje stopnje je UP prejela 26.505 EUR.
Za delovanje inštitutov UP ZRS in UP IAM je UP na podlagi Uredbe prejela 531.395 EUR za stroške
upravljanja in vodenja ter za fiksne stroške delovanja.
Pri izvajanju obštudijske dejavnosti je UP prejela na podlagi Uredbe sredstva za interesno dejavnost
študentov v višini 4.728 EUR. V letu 2011 je bil porabljen tudi preostanek sredstev iz leta 2010. Za
aktivnosti tekmovanj za študente in za sodelovanje na natečajih je bilo porabljenih 10.944 EUR.
Za investicije v Kampusa Sonce in Livade je UP prejela sredstva MVZT v višini 3.047.252 EUR, za
investicijsko vzdrževanje fakultet in inštitutov 96.985 EUR, za investicijsko vzdrževanje študentskih
domov 144.000 EUR, za pedagoško opremo 80.606 EUR in za opremo univerzitetne knjižnice 17.000
EUR.
Za izdatke za blago in storitve za univerzitetno knjižnico je UP prejela sredstva MVZT v višini 44.000
EUR in za izvedbo poletne šole »skrb za slovenščino« 19.979 EUR.
Iz javnih agencij in skladov je UP prejela sredstva v višini 4.536.700 EUR za izvajanje raziskovalne in
razvojne dejavnosti, kar je za 15,14% manj kot v letu 2010.
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10.5 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH
SKUPNOSTI IN DRUGIH MINISTRSTEV
V letu 2011 je UP prejela 118.419 EUR sredstev iz lokalne skupnosti in 392.433 EUR sredstev iz
drugih ministrstev.
Sredstva iz lokalne skupnosti predstavljajo nakazila Mestne občine Koper v višini 7.589 EUR, Občine
Izola v višini 109.244 EUR in Občine Piran v višini 1.586 EUR.
V sredstvih drugih ministrstev pa so zajeta prejeta sredstva kot sledi:
- Ministrstvo za zdravje 75.398 EUR,
- Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve 52.041 EUR,
- Ministrstvo za promet 1.569 EUR,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17.791 EUR,
- Ministrstvo za kulturo 4.000 EUR,
- Ministrstvo za šolstvo in šport 61.755 EUR,
- Fundacija za financiranje športa 4.824 EUR,
- Služba vlade za lokalno samoupravo 156.833 EUR,
- Služba vlade za razvoj in evropske zadeve 234 EUR,
- Urad vlade RS za enake možnosti 17.989 EUR.
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10.6 STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011 PO VIRIH
SREDSTEV
V spodnji preglednici po načelu nastanka poslovnega dogodka prikazujemo strukturo prihodkov in
odhodkov v letu 2011 po virih sredstev – denarni tok:
Tabela 85: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU
Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz
pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Delež prihodkov
v odhodkih
(indeks)
106,80
104,10
103,00
130,50
100,80

Sestava
prihodkov
(indeks)
98
57
15
1
0

Sestava
odhodkov
(indeks)
98
59
15
1
0

Prihodki
30.307.158
17.742.684
4.536.700
392.433
118.419

Odhodki
28.376.043
17.046.119
4.404.952
300.785
117.519

478.219

603.909

79,20

2

2

4.424.776

3.797.683

116,50

14

13

1.693.852
920.075
741.135
31.048.293

1.728.298
376.778
742.779
29.118.822

98,00
244,20
99,90
106,60

6
3
2
100

6
1
3
100

Najvišji delež prihodkov predstavljajo prihodki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v
višini 17.742.684 in Javne agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost RS v višini 4.536.700 EUR
(v ta znesek so vključeni tudi prihodki drugih agencij RS) za izvajanje osnovne dejavnosti univerze.
Prihodki iz naslova evropskega proračuna oz. razpisov izven proračuna RS v vrednosti 478.219 EUR
zajemajo prihodke iz naslova odobrenih evropskih projektov. Ostala sredstva iz proračuna EU znašajo
1.693.852 EUR (tudi sredstva za mobilnost študentov in zaposlenih v okviru projektov Erasmus).
V postavki cenik storitev so prikazani prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe. Prihodki znašajo 4.424.776 EUR. Sem so vključeni tudi prihodki in odhodki po
ceniku od šolnin na programih izrednega študija. Ustvarjena razlika med prihodki in odhodki znaša
627.093 EUR in je za 47% nižja kot v letu 2010. Predvsem UP PEF in UP FVZ beležita dober vpis
študentov na programe izrednega študija, kar ugodno vpliva na poslovni izid. Tudi ostale članice
ustvarjajo presežke na tem področju.
Prejeta sredstva iz drugih virov znašajo 920.075 EUR (od tega unovčena bančna garancija 475.715
EUR) in sredstva iz trga 741.135 EUR. V spodnji tabeli je prikazan vir sredstev od prodaje blaga in
storitev na trgu.
Tabela 86: Vir sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
(definicija ZGD)

% od tržne dej.

Prihodki
467.502

63,08

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

24.662

3,33

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore

32.864

4,43

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine

21.584

2,91

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov

0

0

Drugo:

194.523

26,25

Skupaj:

741.135

100
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Pri sredstvih od prodaje blaga na trgu predstavljajo največji del prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, ki znašajo 467.502 EUR. V okviru druge tržne dejavnosti
beležimo 194.523 EUR prihodkov. Med te dejavnosti izkazujemo prihodke iz naslova opravljanja
založniške dejavnosti.
Tabela 87:Struktura prihodkov in odhodkov po izkazu prihodkov in odhodkov – bilančno stanje
Prihodki v EUR
Vir sredstev
MVZT - sredstva za izobraževalno dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za raziskovalno dejavnost
Drugi proračunski viri (druga min. in proračuni lokalnih
skupnosti)

Odhodki v EUR

Delež

Vrednost

Delež

Vrednost

13.926.590

52

14.123.175

53

5.107.476

19

5.054.886

19

738.293

3

752.961

3

Evropski proračun - komunitarni programi

1.835.599

7

1.840.689

7

Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev
iz naslova izvajanja javne službe

4.294.985

16

3.849.827

15

746.481

3

732.614

3

26.649.424

100

26.354.152

100

Sredstva od prodaje blaga na trgu
Skupaj
Tabela 88: Sredstva od prodaje blaga na trgu

v EUR
Prihodki

% od tržne dej.

Prihodki od intelektualnih storitev

91.344

12

Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja

481.015

64

Drugo

174.122

23

Skupaj

746.481

100

Vir sredstev

Tudi po bilančnem oz. obračunskem toku največji delež predstavljajo proračunska sredstva MVZT in
ARRS. Sledijo sredstva po ceniku univerze iz naslova prodaje blaga in storitev za izvajanje javne
službe in sredstva od prodaje blaga na trgu kot je razvidno iz zgornjih tabel.

10.7 DRUGO
Poslovno leto 2011 je UP kot celota zaključila uspešno tudi s finančnega vidika, kljub finančnim
težavam posameznih članic. Članice, ki so planirale za leto 2011 presežek odhodkov nad prihodki, UP
FHŠ, UP FM in UP FTŠ Turistica, so pripravile sanacijske programe in trimesečno poročale o
izvajanju racionalizacijskih ukrepov. Na rektoratu UP se redno spremlja tudi izvajanje varčevalnega
programa. Poleg tega so bil v letu 2011 izvedeni notranje revizijski postopki na UP in na vseh članicah
UP, kjer je bila poleg računovodskih izkazov za leto 2010 preverjena tudi gospodarnost poslovanja
rektorata in članic UP ter so bila podana priporočila. Z zastavljenimi aktivnostmi racionalizacije in
varčevanja bodo vse članice UP nadaljevale tudi v letu 2012 in o doseganju ciljev redno poročale na
organih UP.
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11 RAČUNOVODSKI IZKAZI
Tabela 89: Bilanca stanja na dan 31.12.2011
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002003+004-005+006-007+
+008+009+010+011)

ZNESEK

Oznaka za
AOP

Tekoče leto

Predhodno leto

3

4

5

001

36.623.275

31.219.479

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE RAZMEJITVE

002

715.160

714.460

01

POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

401.287

347.231

02

NEPREMIČNINE

004

36.390.761

30.176.618

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

2.655.358

2.104.915

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006

9.376.469

9.050.722

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007

6.872.255

6.339.960

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

69.785

69.785

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN
DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE (013-022)

012

10.303.927

8.606.317

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE

013

139

1.437

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH
FINANČNIH USTANOVAH

014

3.330.887

4.035.414

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

1.258.203

1.471.067

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

19.293

96.313

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

017

4.790.722

2.456.010

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

20.000

20.000

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ
FINANCIRANJA

019

161

3.223

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

358.112

97.294

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

526.410

425.559

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

406

ZNESEK

Oznaka za
AOP

Tekoče leto

3

4

Predhodno leto
5

C) ZALOGE (024-031)

023

284.356

341.589

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

420

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN
EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027

4.140

8.649

34

PROIZVODI

028

279.796

332.940

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

47.211.558

40.167.385

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

033

3.086.001

2.845.694

0

0

99

OBVEZ. DO VIROV SRED.
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE(35-43)

034

6.544.146

6.187.439

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

55.808

66.298

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036

1.405.653

1.312.688

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037

1.407.546

1.090.751

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA

038

582.617

560.860

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

039

82.088

36.302

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041

3.811

2.825

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

3.006.623

3.117.715

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTI
(+045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

40.667.412

33.979.946

90

SPLOŠNI SKLAD

045

0

0

91

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

047

158.872

126.737

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

284
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KONTOV
1

NAZIV KONTA
2

407

ZNESEK

Oznaka za
AOP

Tekoče leto

Predhodno leto

3

4

5

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM.
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM. OS

050

35.666.959

29.630.724

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051

61.785

61.785

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

1.934.102

1.314.722

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

2.845.694

2.845.694

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

056

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060

47.211.558

40.167.385

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE
EVIDENCE

061

3.086.001

2.845.694

99
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Tabela 90: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2011
ZNESEK

Zap. Št.

Nabavna

Popravek

Poveč.nabavne

Poveč.popr.

Zm anjš.nabavne

Zm anjš.popr.

NAZIV KONTA

Oznaka za
AOP

vrednost (1.1.)

vrednosti (1.1.)

vrednosti

vrednosti

vrednosti

vrednosti

1

2

3

4

5

6

7

8

Am ortizacija
9

Neodpisana

Prevrednotenje

Prevrednotenje

vrednost (31.12.)

zaradi okepitve

zaradi oslabitve

10=3-4+5-6-7+8-9

11

12

I.

Neopr. sred. in opred. OS v
upravljanju

700

74.568

31.004

51.614

0

2.263

2.263

6.490

88.688

0

0

A.

Dolg.odloženi.stroški

701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

702

424

248

0

0

0

0

42

134

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

703

30.400

836

14.580

0

0

0

985

43.159

0

0

D.

Zemljišča

704

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.

Oprema

706

43.744

29.920

37.034

0

2.263

2.263

5.463

45.395

0

0

G.

Druga opredm. OS

707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Neopr. sred. in opred. OS v lasti

708

37.343.940

6.974.890

7.209.959

21.470

687.315

438.912

1.448.094

35.861.042

0

533

A.

Dolg.odloženi.stroški

709

35.502

0

0

0

19.694

0

0

15.808

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

710

354.124

145.488

32.203

0

12.674

9.368

40.228

197.305

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

711

42.400

19.873

0

0

0

0

7.011

15.516

0

0

D.

Zemljišča

712

3.510.306

0

0

0

0

0

0

3.510.306

0

0

E.

Zgradbe

713

26.487.496

2.065.221

6.405.018

16.692

194.320

80.613

625.856

30.071.038

0

0

F.

Oprema

714

6.500.418

4.391.351

648.682

533

420.876

345.729

771.839

1.910.230

0

533

G.

Druga opredm. OS

715

413.694

352.957

124.056

4.245

39.751

3.202

3.160

140.839

0

0

III.

Neopr. sred. in opred. OS v
finančnem najem u

716

2.361.532

1.713.184

56.215

0

49.655

49.338

162.452

541.794

0

0

A.

Dolg.odloženi.stroški

717

463.651

181.596

0

0

0

0

46.365

235.690

0

0

B.

Dolg. premoženjske pravice

718

220.042

181.623

865

0

0

0

16.142

23.142

0

0

C.

Druga neopr.sredstva

719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

Zemljišča

720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Zgradbe

721

178.816

39.694

20.137

0

0

0

5.200

154.059

0

0

F.

Oprema

722

1.491.096

1.310.271

35.213

0

49.655

49.338

94.745

120.976

0

0

G.

Druga opredm. OS

723

7.927

0

0

0

0

0

0

7.927

0

0
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Tabela 91: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 2011
Zap. Št.

ZNESEK

NAZIV KONTA

Oznaka za
AOP

Znesek naložb in
danih posojil (1.1.)

Znesek popravkov
naložb in pos. (1.1.)

Znesek povečanja
naložb in danih pos.

Znesek povečanj
popr. naložb in danih
pos.

Znesek zm anjšanja
naložb in danih pos.

1

2

3

4

5

6

7

Znesek zm anjš. popr. Znesek naložb in danih
naložb in danih pos.
pos. (31.12.)
8

9 = 3+5-7

Znesek popravkov
naložb in danih pos.

Knjigovodska vr.
naložb in danih pos.

Znesek odpisanih
naložb in danih pos

10=4+6-8

11= 9 - 10

12

I.

Dolgoročne finančne naložbe

800

69.785

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

0

A.

Naložbe v delnice

801

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.
D.

II.
A.

B.

C.

D.

1 Naložbe v delnice v javna podjetja

802

0

0

0

2 Naložbe v delnice v finančne institucije

803

0

0

0

3 Naložbe v delnice v privatna podjetja

804

0

0

4 Naložbe v delnice v tujini

805

Naložbe v deleže

806

1 Naložbe v deleže v javna podjetja

807

2 Naložbe v deleže v finančne institucije

808

3 Naložbe v deleže v privatna podjetja
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
4 obliko d.d.
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
5 obliko d.o.o.

809

6 Naložbe v deleže v tujini
Naložbe v plem enite kovine, drage
kam ne, um etniška dela in podobno
Druge dolgoročne kapitalske
naložbe
Namensko premoženje preneseno javnim
1 skladom
Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
2 premoženje v svoji lasti
Druge dolgoročne kapitalske naložbe
3 doma
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
4 tujini
Dolgoročno dana posojila in depoziti
(820+829+832+835)

812

69.785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

0

0

0

0

0

0

69785

0

69785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

815

0

0

0

816

0

0

0

817

0

0

0

818

0

0

0

69.785

810

0

811

813
814

0

0

0

0

0

0

0

819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

822

0

0

0

3 Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
Dolgoročno dana posojila finančnim
4 institucijam
Dolgoročno dana posojila privatnim
5 podjetjem
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
6 države
Dolgoročno dana posojila državnemu
7 proračunu

823

0

0

0

824

0

0

0

825

0

0

0

826

0

0

0

827

0

0

0

8 Druga dolgoročno dana posojila v tujino
Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev

828

0

0

0

0

0

0

1 Domačih vrednostnih papirjev

830

0

0

0

2 Tujih vrednostnih papirjev

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.785

0

69.785

Dolgoročno dana posojila
1 Dolgoročno dana posojila posameznikom

821

2 Dolgoročno dana posojila javnim skladom

Dolgoročno dani depoziti

829

832

1 Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam

833

2 Dolgoročno dani depoziti

834

Druga dolgoročno dana posojila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

835

E.

69.785
Skupaj (800+819)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

836
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Tabela 92: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2011
ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka za
AOP

2

3

KONTOV
1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

860

(861+862-863+864)

26.404.091

26.016.922

861

26.449.816

26.020.424

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863

45.725

3.502

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

864

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

66.674

21.137

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

29.897

17.979

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (868+869)

867

148.762

1.151

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

869

148.762

1.151

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

26.649.424

26.057.189

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (872+873+874)

871

7.302.209

7.741.014

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872

33.408

51.138

460

STROŠKI MATERIALA

873

857.789

954.712

461

STROŠKI STORITEV

874

6.411.012

6.735.164

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875

18.128.687

17.002.025

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

13.866.526

13.057.182

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877

2.316.706

2.128.908

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

1.945.455

1.815.935

462

G) AMORTIZACIJA

879

269.766

203.243

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

760

del 466

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
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ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka za
AOP

2

3

KONTOV
1

411

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

881

350.222

428.530

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

24.097

57.902

468

L) DRUGI ODHODKI

883

3.379

18.853

M ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (886+887)

884

275.792

156.176

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
ODHODKI

886

275.792

156.176

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

26.354.152

25.607.743

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888
295.272

449.446

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

65.096

31.796

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (888-890)

891
230.176

417.650

del 80

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (889+890) oz. (890-888)

892
0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
nam enejen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

893

0

0

894

573

510

895

12

12

del 465

Povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)
Število m esecev poslovanja
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Kazalci

AOP
Prispevki delodaj. v plačah in nadomestilih - 877/876*1
indeks
00
AOP
Celotni prihodki na zaposlenega
870/894
AOP
Celotni odhodki na zaposlenega
887/894
AOP
Stroški dela na zaposlenega
875/894
AOP
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih
875/887
Število študentov brez absolventov, dodipl
Celotni prihodki na študenta dodipl.
Celotni odhodki na študenta dodipl.

AOP
870/štud.
AOP
887/štud.

Število študentov brez absolventov, vsi
Celotni prihodki na študenta vsi
Celotni odhodki na študenta vsi
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih indeks
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih indeks

AOP
870/štud.
AOP
887/štud.
AOP
888/870*1
00
AOP
889/870*1
00

16,71

16,30

46.522

51.093

46.006

50.211

31.647

33.337

0,69

0,66

3.844

4.125

6.933

6.317

6.856

6.208

4.960

5.204

5.373

5.007

5.313

4.921

1,11

1,72

-

-

Opomba:
* leto 2010: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2009/2010 za obdobje od januarja
do septembra 2009 ter študentje študijskega leta 2010/2011 za obdobje oktober - december 2010
** leto 2011: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2010/2011 za obdobje od
januarja do septembra 2011 ter študentje študijskega leta 2011/2012 za obdobje oktober - december 2011
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Tabela 93: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2011

ČLENITEV
PODSKUPIN

ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

KONTOV
1

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki in odhodki za

Prihodki in odhodki od

izvajanje javne službe

prod.blaga in stor.na trgu

4

5

660

(661+662-663+664)

25.658.379

745.712

661

25.658.379

791.437

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

663

0

45.725

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN
BLAGA

664

0

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

66.674

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

28.815

1.082

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (668+669)

667

148.762

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

669

148.762

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

25.902.630

746.794

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (672+673+674)

671

7.006.374

295.835

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

672

0

33.408

460

STROŠKI MATERIALA

673

830.019

27.770

461

STROŠKI STORITEV

674

6.176.355

234.657

F) STROŠKI DELA (676+677+678)

675

17.757.058

371.629

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

13.574.345

292.181

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

677

2.268.947

47.759

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

1.913.766

31.689

462

G) AMORTIZACIJA

679

242.947

26.819

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

760

del 466

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN
STORITEV
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ČLENITEV
PODSKUPIN

414

ZNESEK
NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

2

3

KONTOV
1

Prihodki in odhodki za

Prihodki in odhodki od

izvajanje javne službe

prod.blaga in stor.na trgu

4

5

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

681

349.712

510

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

20.794

3.303

468

L) DRUGI ODHODKI

683

3.379

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI (685+686)

684

240.961

34.831

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI
ODHODKI

686

240.961

34.831

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

25.621.225

732.927

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)

688
281.405

13.867

0

0

55.390

9.706

226.015

4.161

0

0

0

0

del 465

P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)

689

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

690

del 80

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (688-690)

691

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (689+690) oz. (690-688)

692

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
nam enejen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

693

del 80

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

415

Tabela 94: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. januarja do 31.
decembra 2011
ČLENITEV

NAZIV KONTA

Oznaka za
AOP

2

3

KONTOV
1

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)

401

31.048.293

27.499.122

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

30.307.158

26.808.631

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

23.394.455

21.245.035

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

22.671.817

20.699.219

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo

405

19.232.782

18.743.870

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije

406

3.439.035

1.955.349

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

118.419

68.840

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo
porabo

408

116.991

38.840

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za
investicije

409

1.428

30.000

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega
zavarovanja

410

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
tekočo porabo

411

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
za investicije

412

0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

413

126.000

34.000

del 7403

Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo

414

124.200

34.000

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

1.800

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

del 740

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova
tujih donacij

418

0

741

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije

419

478.219

442.976
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ČLENITEV

NAZIV KONTA

KONTOV
1

2

Oznaka za
AOP
3

416

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne
službe (421+..430)

420

6.912.703

5.563.596

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

421

4.424.776

4.638.274

del 7102

Prejete obresti

422

60.123

7.908

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne
službe

424

714.952

72

Kapitalski prihodki

425

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

18.600

5.950

731

Prejete donacije iz tujine

427

400

4.732

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

1.693.852

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU

431

741.135

690.491

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

700.961

658.022

del 7102

Prejete obresti

433

0

9.939

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od
premoženja

434

37.556

21.703

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki

435

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne
službe

436

2.618

827

II. SKUPAJ ODHODKI

437

29.118.822

29.947.135

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

438

28.376.043

29.237.211

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

439

15.200.486

14.546.185

del 4000

Plače in dodatki

440

12.943.061

12.345.717

del 4001

Regres za letni dopust

441

367.594

336.247

del 4002

Povračila in nadomestila

442

1.181.509

1.081.552

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

410.682

453.416

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

57.174

79.167

del 4005

Plače za delo nerezidenzov po pogodbi

445

0

0

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

240.466

250.086

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

447

2.355.230

2.243.226

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

1.194.715

1.131.651

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

449

915.336

914.898

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

450

43.894

7.671

del 4013

Prispevki za starševsko varstvo

451

13.467

13.033

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU

452

187.818

175.973

162.371

744.361

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011
ČLENITEV

NAZIV KONTA

KONTOV
1

Oznaka za
AOP

417

ZNESEK
Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

2

3

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe

453

7.508.268

7.900.797

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

2.251.685

2.332.992

del 4021

Posebni material in storitve

455

435.770

422.209

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

568.069

527.306

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

143.118

151.322

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

628.652

714.482

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

291.663

297.699

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

572.512

466.803

del 4027

Kazni in odškodnine

461

0

15.335

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

2.616.799

2.972.649

403

D. Plačila dom ačih obresti

464

20.022

27.789

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

410

F. Subvencije

466

0

411

G. Transferi posam eznikom in
gospodinjstvom

467

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

468

0

413

I. Drugi tekoči dom ači transferi

469

0

J. Investicijski odhodki

470

3.292.037

4.519.214

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

18.828

3.923

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

0

200

4202

Nakup opreme

473

310.600

806.206

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

23.940

17.692

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

710.519

2.405.976

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

382.703

407.671

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

13.453

33.503

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

1.831.994

844.043

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU

481

742.779

709.924

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

482

403.755

333.028

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

55.322

49.367

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu

484

283.702

327.529

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

1.929.471

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

0

2.448.013
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Kazalci
Presežek prihodkov nad odhodki javna služba

v EUR

1.931.115

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba indeks indeks

106,81

91,69

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu

v EUR

-1.644

-19.433

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks

indeks

99,78

97,26

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih

indeks

97,61

97,49

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih
Razlika med prihodki državnega proračuna in
odhodki za izvajanje javne službe

indeks

2,39

2,51

v EUR

-5.704.226

-8.537.992

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih

indeks

97,45

97,63

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih

indeks

2,55

2,37

% prispevkov za socialno varnost v plačah

indeks

16,16

16,05

Prihodki za investicije skupaj
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi
odhodki
Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza
prihodkov in odhodkov - AOP 892

EUR

3.442.263

1.985.349

EUR

150.226

-2.533.865

573

510

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega

EUR

52.892

52.566

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek
na plače na zaposlenega

EUR

49.523

57.328

EUR

30.638

32.920

4960

5204

Število vseh študentov brez absolventov
Število vseh dodiplomskih študentov brez
absolvenotv

-2.428.580

3844

4125

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta

EUR

6.110

5.152

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek
na plače na študenta

EUR

5.721

5.618

EUR

3.539

3.226

Izdatki za blago in storitve JS na študenta
Prejeta sredstva iz državnega proračuna na
dodiplomskega študenta brez absolventov

EUR

1.514

1.518

EUR

5.898

5.018

Opombe:
* leto 2010: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2010/2011 za obdobje od januarja
do septembra 2010 ter študentje študijskega leta 2010/2011 za obdobje oktober - december 2010
** leto 2011: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2010/2011 za obdobje od
januarja do septembra 2011 ter študentje študijskega leta 2011/2012 za obdobje oktober - december 2011
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Tabela 95: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2011

ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka za
AOP

1

2

3

ZNESEK
Tekoče leto
4

Predhodno leto
5

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

500

7500

Prejeta vračila danih posojil - od
posameznikov

501

7501

Prejeta vračila danih posojil - od javnih
skladov

502

7502

Prejeta vračila danih posojil - od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

503

7503

Prejeta vračila danih posojil - od finančnih
institucij

504

7504

Prejeta vračila danih posojil - od privatnih
podjetij

505

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

7506

Prejeta vračila danih posojil - iz tujine

507

7507

Prejeta vračila danih posojil - državnemu
proračunu

508

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

509

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

440

V. DANA POSOJILA

512

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

4401

Dana posojila javnim skladom

514

4402

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki
so v lasti države ali občin

515

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

4405

Dana posojila občinam

518

4406

Dana posojila v tujino

519

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

524

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

525

0

0

0

0

0

4.000

4.000
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Tabela 96: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od.1. 1. do.31. 12. 2011

ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

Tekoče leto

1

2

3

4

50

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)

550

500

Dom ače zadolževanje

551

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega
zavarovanja

556

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

501

Zadolževanje v tujini

559

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

550

ZNESEK
Predhodno leto
5

0

0

0

0

560

0

0

Odplačila dom ačega dolga (562 - 568)

561

0

0

5501

Odplačila dolga poslovnim bankam

562

5502

Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

563

del 5503

Odplačila dolga državnemu proračunu

564

del 5503

Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

565

del 5503

Odplačila dolga skladom socialnega
zavarovanja

566

del 5503

Odplačila dolga drugim javnim skladom

567

del 5503

Odplačila dolga drugim domačim
kreditodajalcem

568

Odplačila dolga v tujino

569

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

570

0

0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

571

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

572

1.929.471

0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

573

0

2.452.013

551
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Tabela 97: Poročilo MVZT 2011
TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

PROGRAMI / NAMENI

1

2010 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

MVZT

2

3

4

5

AOP PRIHODKI

401

404

404

SKUPAJ PRIHODKI

27.499.122

323.337

29.947.135

17.112.592

5.797.650

-2.083.161

-451.199

SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO

405

25.463.148

SKUPAJ RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO

-483.309

AOP PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

405

13.124.473
13.494.899

2.519.283
4.483.987

5.595.139

-370.426
406

3.617.693

4.638.274

83.847

434.192

4.481.056

8.784

157.218

0

419
38.840

290.032

10
429

442.976

408

406

9
421

68.840

-15.007

290.032

-265.774
406

1.904.958

0
405

5.329.365

8
419

53.847

434.192

-15.007
409

421

442.976

8.784
419

17.086

33.305

30.000

202.511

33.305

30.000

4.099.264
198.123

0

708.111

Cenik storitev
Ostala sredstva
univerze:
iz proračuna
sredstva od
EU: 7. OP,
prodaje blaga in
Cm epius in
storitev iz
drugi projekti
naslova izvajanja
iz pror. EU
javne službe

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

12

13

14

15

16

17

18

19

20

401

404

404

404

407

419

421

429

690.491

31.048.293

17.742.684

4.536.700

392.433

118.419

219.318

709.924

29.118.822

17.046.119

4.404.952

300.785

117.519

-4.357

-19.433

1.929.471

696.565

131.748

91.648

410+413+418+422
DO 428+430

-40.858

Občinski
proračunski viri

431

785.219

MVZT

Druga
m inistrstva

11
410+413+418+422
DO 428+430

-40.858

99.022
97.815

431

340.887

77.108

115.939

381.792

77.108

121.503

405

690.491

26.770.539

689.849

25.797.840

1.207
410+413+418+422
DO 428+430

429

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

Trg

214.961

667.253

2011 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

Drugi viri

744.361

429

4.297.387

421
0

Ostala sredstva
iz proračuna EU:
7. OP, Cm epius
in drugi projekti
iz pror. EU

642

972.699

431

405

14.337.972
14.534.096
-196.124
406

405

4.502.377
4.360.485
141.892
406

0

4.277.754

3.404.712

20.075

3.320.982

2.512.023

956.772

892.689

408

392.433
300.785

44.467

116.091
900
409

Trg

21
410+413+418+422
DO 428+430

431

22

478.219

4.424.776

1.693.852

920.075

741.135

603.909

3.797.683

1.728.298

376.778

742.779

627.093

-34.446

543.297

-125.690
419

116.991

91.648
406

34.323

900

Drugi viri

421

477.496
603.186
-125.690
419

410+413+418+422
DO 428+430

429

4.201.117
3.574.024
627.093
421

1.355.235
1.476.778
-121.543

672.284
128.288
543.996
410+413+418+422
DO 428+430

429

0

1.428

723

223.659

338.617

247.791

0

1.428

723

223.659

251.520

248.490

-1.644
431
714.634
704.107
10.527
431
26.501
38.672

SKUPAJ RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE…

-1.964.704

-1.712.735

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI

11.519.664

11.082.562

0

1.800

0

424.408

1.431

7.819

1.644

12.041.299

11.482.892

423

0

455.115

2.193

94.840

5.836

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI

11.944.145

11.539.814

0

0

1.800

0

391.872

1.196

7.819

1.644

12.197.303

11.668.390

423

0

0

0

450.872

2.193

69.589

5.836

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA

-424.481

-457.252

0

0

0

0

32.536

235

0

0

-156.004

-185.498

0

0

0

0

4.243

0

25.251

0

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI

15.958.192

12.284.601

0

0

1.800

0

3.658.431

1.431

10.285

1.644

17.226.459

13.440.806

423

0

0

0

3.642.782

2.193

134.419

5.836

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI

16.277.275

12.802.300

0

1.800

0

3.460.598

1.196

9.737

1.644

16.702.256

13.621.177

423

0

2.972.933

2.193

99.694

5.836

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI
AI

323.337

-2.448.013

24.979.839

7
407

5.346.451

SKUPAJ RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI
AOP PRIHODKI

A

6
404

15.029.431

SKUPAJ ODHODKI

SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO

Občinski
proračunski viri

Druga
m inistrstva

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
Cenik storitev
univerze:
sredstva od
prodaje blaga in
storitev iz
naslova izvajanja
javne službe

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

-185.425

0

0
0

0

-5.564

-20.075

0

0

0

0

0

235

548

524.203

-180.371

0

1.431

7.819

1.644

11.956.299

11.397.892

423

0

0

0

455.115

2.193

94.840

5.836

DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI

11.859.145

11.454.814

0

0

1.800

0

391.872

1.196

7.819

1.644

12.109.979

11.581.066

423

0

0

0

450.872

2.193

69.589

5.836

32.536

235

0

0

34.725

-12.171

424.408

4.243

0

-699

0

0

669.849

87.097

1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-517.699

0

0

-10.144

10.997.562

0

197.833

0

-319.083

0

0

-40.905

11.434.664

0

0

0

DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI

0

0

0

25.251

0

DODIPLOM SKI REDNI PROGRAM I RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

-424.481

-457.252

-153.680

-183.174

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

7.310.715

7.069.430

0

0

0

0

241.285

0

0

0

7.258.151

7.153.483

0

0

0

0

70.862

0

33.806

1a

Plače

7.212.051

6.975.791

0

0

0

0

236.260

0

0

0

7.148.237

7.044.032

0

0

0

0

70.722

0

33.483

0

0

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače v decembru 10

6.833.773

6.624.850

0

0

0

0

208.923

0

0

0

6.700.482

6.596.277

0

0

0

0

70.722

0

33.483

0

1a2

Sredstva za redno napredovanje

26.114

26.114

0

0

0

0

0

0

0

0

31.195

31.195

0

0

0

0

0

0

0

0

1a3

Sredstva za nove zaposlitve

1a4

Sredstva za delovno uspešnost

1a5

Sredstva za sindikalne zaupnike

1a6

0

27.931

27.931

0

0

0

0

0

0

0

0

185.656

185.656

0

0

0

0

0

0

0

0

244.275

216.938

0

0

0

0

27.337

0

0

0

230.904

230.904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

79.958

79.958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1b

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje

98.664

93.639

0

0

0

0

5.025

0

0

0

109.914

109.451

0

0

0

0

140

0

323

0

2

Prispevki delodajalca

1.159.227

1.120.990

0

0

0

0

38.237

0

0

0

1.156.552

1.139.775

0

0

0

0

11.386

0

5.391

0

2a

Prispevki delodajalca

1.159.227

1.120.990

0

0

0

0

38.237

0

0

0

1.156.552

1.139.775

0

0

0

0

11.386

0

5.391

3

Drugi osebni prejem ki

886.218

850.344

0

0

0

0

35.874

0

0

0

1.035.545

1.031.940

0

0

0

0

1.235

0

2.370

0

3a

Regresirana prehrana

207.887

199.618

0

0

0

0

8.269

0

0

0

240.038

238.796

0

0

0

0

367

0

875

0

3b

Prevoz na delo in z dela

423.098

405.573

0

0

0

0

17.525

0

0

0

469.436

468.684

0

0

0

0

586

0

166

0

3c

Regres za letni dopust

192.905

183.130

0

0

0

0

9.775

0

0

0

208.496

206.892

0

0

0

0

275

0

1.329

0

3č

Odpravnine ob upokojitvi

6.173

6.173

0

0

0

0

0

0

0

0

25.816

25.816

0

0

0

0

0

0

0

0

3d

Jubilejne nagrade

12.441

12.136

0

0

0

0

305

0

0

0

17.123

17.116

0

0

0

0

7

0

0

3e

Drugo

43.714

43.714

0

0

0

0

0

0

0

0

74.636

74.636

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

2.355.750

2.266.815

0

0

1.800

0

76.476

1.196

7.819

1.644

2.608.264

2.205.100

423

0

0

0

367.389

2.193

27.323

5.836

5

Izdatki za oprem o

147.235

147.235

0

0

0

0

0

0

0

0

51.467

50.768

0

0

0

0

0

0

699

0

4a

Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti

2.020.605

1.934.916

0

0

1.800

0

73.230

1.196

7.819

1.644

2.149.286

1.753.018

423

0

0

0

360.493

2.193

27.323

5.836

4b

Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti

296.560

296.560

0

0

0

0

0

0

0

0

313.305

313.305

0

0

0

0

0

0

0

0

4c

0

0

Izdatki za delovanje Računalniškega centra UL:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129.339

122.443

0

0

0

0

6.896

0

0

0

4c1

Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129.339

122.443

0

0

0

0

6.896

0

0

0

5c2

Oprema za Računalniški center UL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:

12.658

9.412

0

0

0

0

3.246

0

0

0

9.531

9.531

0

0

0

0

0

0

0

0

4č1

Izdatki za blago in storitve IRD

12.658

9.412

0

0

0

0

3.246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5č2

Izdatki za opremo IRD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.531

9.531

0

0

0

0

0

0

0

0

173.162

173.162

0

0

0

0

0

0

0

0

58.270

57.571

0

0

0

0

0

0

699

0

25.927

25.927

0

0

0

0

0

0

0

0

16.334

16.334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147.235

147.235

0

0

0

0

0

0

0

0

41.936

41.237

0

0

0

0

0

0

699

0

4č

4e

Drugo skupaj:

4e1

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

4e2

Drugi izdatki za blago in storitve: __________________________

5e2

Druga oprema:__________________________

A II

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI

2.456.978

0

0

0

0

0

2.454.512

0

2.466

0

2.648.126

0

0

0

0

0

2.611.547

0

36.579

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI

2.318.749

0

0

0

0

0

2.316.831

0

1.918

0

1.973.639

0

0

0

0

0

1.946.534

0

27.105

IZREDNI PROGRAM I 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

138.229

0

0

0

0

0

137.681

0

548

0

674.487

0

0

0

0

0

665.013

0

9.474

0
0
0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

916.424

0

0

0

0

0

916.424

0

0

0

1.032.985

0

0

0

0

0

1.032.985

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

145.506

0

0

0

0

0

145.506

0

0

0

147.665

0

0

0

0

0

147.665

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

163.656

0

0

0

0

0

163.656

0

0

0

106.212

0

0

0

0

0

106.212

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

1.093.163

0

0

0

0

0

1.091.245

0

1.918

0

686.777

0

0

0

0

0

659.672

0

27.105

0

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

11.1 RAČUNOVODSKO POROČILO POSEBNI DEL

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

423
TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

A III

PROGRAMI / NAMENI

2010 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

MVZT

REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI

1.289.959

1.199.250

REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI

Občinski
proračunski viri

Druga
m inistrstva

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

0

0

0

0

90.709

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

565.551

525.215

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

90.449

84.386

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

106.882

97.708

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

573.137

552.388

0

0

0

0

PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. PRIHODKI

776.591

87.789

0

0

0

0

PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. ODHODKI

763.362

87.789

0

0

0

0

PROGRAM I za STARE PODIPLOM SKE ST. in NOVO 3. ST. RAZLIKA M ED PRIH. IN ODH.

13.229

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

236.679

3.317

0

0

0

0

233.362

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

37.792

532

0

0

0

0

37.260

0

0

3

Drugi osebni prejemki

34.727

327

0

0

0

0

34.400

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

454.164

83.613

0

0

0

0

370.551

0

B

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI

113.248

91.708

0

0

0

0

21.540

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI

106.540

85.000

0

0

0

0

21.540

OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

6.708

6.708

UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI

85.000

85.000

UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI

85.000

85.000

0

0

0

0

0

0

UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA

0

0

0

0

0

0

0

0

20.250

20.250

0

0

0

0

0

0

BI

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

14.387

0

0

-60.447

0

76.322

0

1.259.697

0

0

Trg

-46.060

0

0

Drugi viri

2011 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

1.336.019

0

0

Ostala sredstva
iz proračuna EU:
7. OP, Cm epius
in drugi projekti
iz pror. EU

REDNI PROGRAM I 2. STOPNJE RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

A IV

0

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
Cenik storitev
univerze:
sredstva od
prodaje blaga in
storitev iz
naslova izvajanja
javne službe

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

0

0
0

0
0

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

MVZT

2.223.818

2.018.974

2.217.558

2.016.171

6.260

2.803

Občinski
proračunski viri

Druga
m inistrstva

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Cenik storitev
Ostala sredstva
univerze:
iz proračuna
sredstva od
EU: 7. OP,
prodaje blaga in
Cm epius in
storitev iz
drugi projekti
naslova izvajanja
iz pror. EU
javne službe

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

0

201.844

0

198.387

0

3.457

Drugi viri

Trg

0

3.000

0

3.000

0

0

40.336

0

0

0

1.261.200

1.135.287

0

0

0

0

125.913

0

6.063

0

0

0

200.996

180.817

0

0

0

0

20.179

0

9.174

0

0

0

137.648

136.573

0

0

0

0

1.075

0

20.749

0

0

0

617.714

563.494

0

0

0

0

51.220

0

688.802

0

0

398.216

23.940

0

0

0

0

374.276

0

0

675.573

0

0

401.080

23.940

0

0

0

0

377.140

0

0

13.229

0
0

0

0

0
0

-2.864

0

0

0

0

0

-2.864

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0
0
0

54.754

965

0

0

0

0

0

8.777

155

0

0

0

0

21.173

0

0

0

0

0

0

316.376

22.820

0

0

0

0

0

107.698

89.728

0

0

0

0

116.238

98.268

0

-8.540

-8.540

0

85.000

85.000

0

0

87.324

87.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.324

-2.324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.310

17.310

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

53.789

0

0

0

0

8.622

0

0

0

0

21.173

0

0

0

0

0

293.556

0

0

0

0

0

0

17.970

0

0

0

0

0

17.970

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

2

Prispevki delodajalca

3.260

3.260

0

0

0

0

0

0

0

0

2.722

2.722

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

1.490

1.490

0

0

0

0

0

0

0

0

792

792

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

0

0

66.500

66.500

0

0

0

0

0

0

0

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI

28.248

6.708

0

0

0

0

21.540

0

0

0

22.698

4.728

0

0

0

0

17.970

0

0

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI

21.540

0

0

0

0

0

21.540

0

0

0

28.914

10.944

0

0

0

0

17.970

0

0

0

INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA

6.708

6.708

0

0

0

0

0

0

0

0

-6.216

-6.216

0

0

0

0

0

0

0

0

B II

0
0

4a

Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.944

10.944

0

0

0

0

0

0

0

0

4b

Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4c

Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4č

Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4d

Drugi izdatki za blago in storitve:

21.540

0

0

0

0

0

21.540

0

0

0

17.970

0

0

0

0

0

17.970

0

0

0

C

RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI

212.705

142.635

0

31.034

0

4.288

0

34.748

0

0

12.128

0

0

6.225

0

864

0

5.039

0

RAZVOJNE NALOGE ODHODKI

186.056

120.274

0

31.034

0

0

0

34.748

0

0

12.128

0

0

6.225

0

864

0

5.039

0

RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

26.649

22.361

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

2

Prispevki delodajalca

3

Drugi osebni prejemki

4

Izdatki za blago in storitve

30.677
4.866

0

30.677

0

0

0

4.288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

3.752

0

0

4.866

0

0

0

0

0

0

0

0

601

0

0

0

0

0

0

601

0

0

4.367

4.367

0

0

0

0

0

0

0

0

237

0

0

0

0

0

0

237

0

0

146.146

80.364

0

31.034

0

0

0

34.748

0

0

7.538

0

0

6.225

0

864

0

449

0

0

11 RAČUNOVODSKI IZKAZI

11.1 RAČUNOVODSKO POROČILO POSEBNI DEL

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

424
TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

Č

PROGRAMI / NAMENI

2010 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

MVZT

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI

63.936

25.355

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI

63.936

25.355

NACIONALNO POM EM BNE NALOGE RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

0

0

Občinski
proračunski viri

Druga
m inistrstva

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

0

15.059

0

15.059

0

0

0
0
0

VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
Cenik storitev
univerze:
sredstva od
prodaje blaga in
storitev iz
naslova izvajanja
javne službe

Ostala sredstva
iz proračuna EU:
7. OP, Cm epius
in drugi projekti
iz pror. EU

0

17.922

5.600

0

17.922

5.600

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

0

0

0

Drugi viri

2011 PRIHODKI /
ODHODKI SKUPAJ

Trg

0
0
0

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

MVZT

0

39.517

21.979

0

39.517

21.979

0

0

0

Občinski
proračunski viri

Druga
m inistrstva

0
0
0

0
0
0

Cenik storitev
Ostala sredstva
univerze:
iz proračuna
sredstva od
EU: 7. OP,
prodaje blaga in
Cm epius in
storitev iz
drugi projekti
naslova izvajanja
iz pror. EU
javne službe

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

0

8.400

4.761

4.377

0

8.400

4.761

4.377

0

0

0

0

Drugi viri

Trg

0
0
0

0
0
0

Č1

Visokošolska prijavno-informacijska služba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Č2

Skrb za slovenščino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Č3

Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Č4

Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji

63.936

25.355

0

15.059

0

0

17.922

5.600

0

0

39.517

21.979

0

0

0

8.400

4.761

4.377

0

0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

4

Izdatki za blago in storitve

63.936

25.355

0

15.059

0

0

17.922

5.600

0

0

39.517

21.979

0

0

0

8.400

4.761

4.377

0

0

D

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI

7.621.779

518.889

5.329.365

176.077

28.490

438.688

152.968

624.444

83.700

269.158

7.868.357

667.890

4.501.954

349.949

114.778

468.232

118.050

1.223.237

52.054

372.213

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI

7.925.925

518.889

5.595.139

176.077

43.497

434.192

152.968

665.537

84.980

254.646

7.937.715

686.569

4.360.062

258.301

114.778

593.922

187.017

1.344.780

18.755

373.531

-41.093

141.892

91.648

-68.967

-121.543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.280

14.512

-69.358

236.698

3.454.600

19.488

9.532

110.712

0

84.441

23.402

157.243

4.194.649

448.085

2.544.555

60.460

37.538

227.519

55.587

595.043

5.007

220.855

650.437

37.542

552.725

3.127

1.524

17.666

0

13.429

1.817

22.607

668.608

71.213

406.031

9.657

5.954

35.628

8.717

94.497

795

36.116

392.584

30.301

346.667

363

951

5.801

0

8.091

410

0

441.703

30.709

235.405

1.887

5.233

24.052

13.310

74.738

343

56.026

4

Izdatki za blago in storitve

2.786.788

214.348

1.241.147

153.099

31.490

300.013

152.968

559.576

59.351

74.796

2.632.755

136.562

1.174.071

186.297

66.053

306.723

109.403

580.502

12.610

60.534

E

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61.000

61.000

0

0

0

0

0

0

0

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.741

57.741

0

0

0

0

0

0

0

3.259

3.259

0

0

0

0

0

0

0

0

33.299

0

4.096.116

0

-125.690

0

-304.146

0

0

0

Drugi osebni prejemki

0

-18.679

0

Prispevki delodajalca

0

0

0

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

4.496

0

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

0

-15.007

0

3

0

0

0

2

0

-265.774

0

1

DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

0

0

0

-1.318

0
0
0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.741

57.741

0

0

0

0

0

0

0

0

F

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI

364.418

61.285

0

0

0

0

201.002

0

156

101.975

399.313

56.569

0

0

0

0

206.487

0

0

136.257

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI

372.655

90.316

0

0

0

0

200.712

0

0

81.627

387.566

99.130

0

0

0

0

171.916

0

0

116.520

0

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOM OV - JS RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

-8.237

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

126.691

19.463

0

0

0

0

76.004

0

0

31.224

131.843

33.750

0

0

0

0

58.540

0

0

2

Prispevki delodajalca

20.422

3.237

0

0

0

0

12.683

0

0

4.502

20.429

5.226

0

0

0

0

9.074

0

0

3

Drugi osebni prejemki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

225.542

67.616

0

0

0

0

112.025

0

0

45.901

235.294

60.154

0

0

0

0

104.302

0

0

70.838

G

DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI

327.847

0

0

67.862

8.550

0

245.524

1.030

4.881

0

855.239

0

0

36.259

2.213

0

211.067

120.389

485.311

DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI

326.064

0

67.862

8.550

0

245.524

1.030

0

36.259

1.313

0

219.427

120.389

DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

1.783

-29.031

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

0

0

0

156

3.098
1.783

20.348

0
0

11.747

387.426
467.813

-42.561

0
0

0

0

0

0

0

900

0

0

34.571

-8.360

0

0

0

10.038
475.273

19.737
39.553
6.129

0
0
0

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.641

0

0

0

0

0

18.641

0

0

2

Prispevki delodajalca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.878

0

0

0

0

0

2.878

0

0

3

Drugi osebni prejemki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

780

0

0

0

0

0

780

0

0

4

Izdatki za blago in storitve

326.064

0

0

67.862

8.550

0

245.524

1.030

3.098

0

365.127

0

0

36.259

1.313

0

197.128

120.389

10.038

0

H

TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI

317.714

0

0

0

0

0

0

0

0

317.714

200.828

0

0

0

0

0

0

0

500

200.328

TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI

351.932

0

0

0

0

0

0

0

0

351.932

208.720

0

0

0

0

0

0

0

500

208.220

0

-7.892

0
0
0

TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI

-34.218

-34.218

-7.892

1

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje

131.466

0

0

0

0

0

0

0

0

131.466

76.329

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Prispevki delodajalca

22.258

0

0

0

0

0

0

0

0

22.258

12.040

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Drugi osebni prejemki

13.095

0

0

0

0

0

0

0

0

13.095

12.028

0

0

0

0

0

0

0

0

12.028

4

Izdatki za blago in storitve

185.113

0

0

0

0

0

0

0

0

185.113

108.323

0

0

0

0

0

0

0

500

107.823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76.329
12.040

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI

2.519.283

1.904.958

17.086

33.305

30.000

0

340.887

77.108

115.939

0

4.277.754

3.404.712

34.323

0

1.428

723

223.659

338.617

247.791

26.501

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI

4.336.752

3.470.458

202.511

33.305

30.000

0

381.792

77.108

121.503

20.075

3.269.515

2.461.255

44.467

0

1.428

723

223.659

251.520

247.791

38.672

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA M ED PRIHODKI IN ODHODKI
Investicije

-1.817.469

-1.565.500

-185.425

0

0

0

-40.905

0

-5.564

-20.075

1.008.239

943.457

-10.144

0

0

0

0

87.097

0

-12.171

2.594.717

2.442.615

2.858

33.305

0

0

0

0

115.939

0

710.519

486.369

0

0

0

0

0

224.150

0

0

Oprema

591.411

135.362

199.653

0

0

0

250.832

0

5.564

0

348.161

104.586

42.474

0

1.428

723

140.556

8.014

12.316

38.064

Investicijsko vzdrževanje

492.465

341.430

0

0

0

0

130.960

0

0

20.075

378.841

57.662

1.993

0

0

0

83.103

0

235.475

608

Priprava investicijske dokumentacije

658.159

551.051

0

0

30.000

0

0

77.108

0

0

1.831.994

1.812.638

0

0

0

0

0

19.356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intervencijska sredstva
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1. PREDSTAVITEV ZAVODA
Iz želje, da bi slovenskemu visokošolskemu prostoru ponudili moderen, evropsko primerljiv študij je
leta 2005 nastala Visoka šola za Dizajn v Ljubljani. Temeljni cilj našega visokošolskega strokovnega
študijskega programa je usposobiti oblikovalce s strokovnimi znanji, potrebnimi za pripravo inovativnih
dizajnerskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja. Študij je
bil zasnovan glede na nove bolonjske smernice in v oziru na podobne študijske programe po Evropi,
kar nam posledično omogoča priznavanje opravljenih izpitov na Erasmus izmenjavah in povezanost z
številnimi evropskimi dizajnerskimi študijskimi programi.
Danes šolo obiskuje 392 študentov (227 redno vpisanih, 108 izredno, 57 absolventov), ki se po
sistemu bolonjskega dodiplomskega študija izobražujejo na katedrah – smereh Notranje opremljanje,
Vizualne komunikacije ter Tekstilije in oblačila. Visoko šolo za dizajn sestavlja kolektiv akademsko in
praktično usposobljenih predavateljev, mlad kader, ki se z leta v leto širi in medse vabi vedno nove
ustvarjalce in strokovnjake. Tako pedagoška kot raziskovalna pot VŠD temelji na kreativnih zamislih in
ustvarjalnih ljudeh, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli - od ideje do izvedbe.
VŠD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program I. stopnje »DIZAJN«, ki je akreditiran na
13. seji Sveta RS za visoko šolstvo dne 6. julija 2006. Študijski program sodi v Iscd področje (21) –
umetnost, razvrščen po KLASIUS-SRV Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska
stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16203, po KLASIUS-P
Umetnost/humanistika/oblikovanje (podrobneje neopredeljeno) 2140 s tremi smermi : Notranja oprema
po KLASIUS-P –Notranje oblikovanje 2144; Tekstilije in oblačila po KLASIUS-P – Oblikovanje tekstilij
in oblačil (modno oblikovanje) 2143; Vizualne komunikacije po KLASIUS-P – Oblikovanje (drugo)
2149.
Poleg rednega študijskega programa so akreditirani moduli za vse življenjsko izobraževanje: Notranja
opreme – stanovanjski objekti; Notranja oprema – javni objekti; Modelar in Umetnost oblačenje stilizem. Moduli za vseživljenjsko učenje nimajo koncesije.
Število rednih in izrednih študentom po smereh :
Notranja oprema 197 študentov, Vizualne komunikacije 139 študentov in Tekstilije in oblačila 56
študentov.
VŠD ne izvaja neakreditiranih študijskih programov.
V letu 2011 smo na Visoki šoli za dizajn uspešno sledili zastavljeni viziji in poslanstvu. Naša dodana
vrednost slovenskemu visokošolskemu prostoru se je z izvajanjem študijskih programov s koncesijo
kazala predvsem znotraj razvoja družbenega okolja, v izboljševanju pretoka znanj, v povezovanju med
izobraževalnim ter raziskovalnim delom in gospodarstvom (t.i. trikotniki znanja). Zasnova
pedagoškega dela in način študija sta bila usmerjena v dvig zavedanja bodočih generacij o pomenu
dizajna in njegovega vpliva na izboljšanje kulture bivanja. Dodana vrednost študijskega programa
Dizajn pomeni veliki kakovostni doprinos slovenski družbi na gospodarskem področju na nacionalnem
in mednarodnem nivoju.
V letu 2011 smo uspešno prenašali znanje v slovenske gospodarske subjekte preko inovacij,
patentov in razvojnih projektov, ki prinašajo podjetjem dodano vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških
rešitvah in izvedbi novih izdelkov kot tudi novih delovnih mest. V izvajanje študijskega programa smo
intenzivno vključevali in povezovali študente in strokovnjake iz gospodarskih panog.
S svojo umetniško dejavnostjo smo sodelovali na projektih z izrazitim umetniškim in konceptualnim
pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja in
izobraževanja. Umetniško delovanje je vključeno v najrazličnejše predstavitve, razstave, raziskave,
publikacije in javno pojavnost. Tako Visoka šola za dizajn še dodatno poglablja povezave med
znanostjo, razvojem in umetnostjo.

2. DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI VŠD
Ob upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti ter izzivov in nevarnosti v okolju je za namen
spremljanja doseganja postavljene vizije oblikovanih desetih strateških ciljev s pripadajočimi merili in
ukrepi za njihovo uresničevanje, ki so usklajeni z dolgoročnimi cilji UP:
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Izhodiščna vrednost
kazalnika
Plan 2011

Zap. št.
cilja

Dolgoročni/strateški cilj

Dekan, predstojniki kateder in Priprava vloge za program
predavatelji na posameznih
II.stopnje
področjih

Akreditiran program II
stopnje

Leto 2011 oddana vloga



oddana vloga

1

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju.
Postati odličen raziskovalni
VŠ zavod

Dekan, predstojniki kateder in Razvoj centra odličnosti –
predavatelji na posameznih
priprava programske skupine
področjih

Število raziskovalcev

Leto 2011 : 0,4FTA



Leto 2011 :
0,4FTA

Dekan , prodekani

Sodelovanje v mednarodnih
elitnih združenjih

Število sodelovanj v
medn.elitnih zdrženjih

Leto 2011: 3



Leto 2011: 3

3

Postati referenčni
visokošolski zavod - za
geografski prostor JV
Evrope

Dekan , prodekani

Formiranje znanstveno
umetniškega foruma, ki sproti
ugotavlja mobilnost, fleksibilnost
in spremembe v globalnem svetu

Število mednarodnih
konferenc foruma

Leto 2011: 5



4

Vodstvo VŠD bo oblikovalo
prihodnost zavoda in jo
udejanjalo ter dajalo zgled
za vrednote zavoda in etiko
ter vseskozi zbujajo
zaupanje.

Leto 2011: 3
op.: zaradi
pomanjkanja
fin sredstev
realizirane le tri
udeležbe

Dekan , prodekani

Za izvajanje strategije bo VŠD
pospeševala, udejanjala in širila
ustrezne politike, načrte, cilje in
procese.

Sprejemanje strateških
dokumentov zavoda

Leto 2011: 3



Leto 2011: 3

5

VŠD bo uresničevala svoje
poslanstvo in vizijo z
razvijanjem na deležnike
osredotočene strategije.
VŠD ceni in bo cenila in
spoštuje svoje zaposlene in
študente;

Vodstvo, zaposleni in
študentje

Postavitev organizacijske,
Število srečanj s študenti
delovne ter partnerske kulture, ki
bo omogočala primarno vzajemno
koristno doseganje ciljev zavoda,
pa tudi osebnih ciljev zaposlenih
in študentov

Leto 2011: 3



Leto 2011: 4

VŠD bo snovala,
obvladovala in izboljševala
procese in storitve

Vsi zaposleni in študentje

Vzpostavitev učinkovitega in
sodobno organiziranega modela

Razvoj primerljivih
kazalnikov

Leto 2011: 20



Leto 2011: 22

7

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Vsi zaposleni in študentje

Spodbujati razvoj sodelovanja z
lokalnimi deležniki

Število sodelovanj v
lokalnem okolju

Leto 2011: 30



Leto 2011: 34

9

10

Postati prepoznaven zavod
v slo in širšem prostoru

Vsi zaposleni in študentje

Spodbujati razvoj sodelovanja z
deležniki v Slo in v tujini

Število sodelovanj v Slo in
mednarodnem okolju

Leto 2011: 50



Leto 2011: 64

2

6

Zadolžene osebe

Ukrepi (naloge) za dosego
dolgoročnega cilja

** Ime
kazalnika/kazalnikov

Realizacija 2011
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Razvojno raziskovalna dejavnost Visoke šole za dizajn je usmerjena v raziskave katerih cilj je dvig kvalitete bivanja različnih ciljnih skupin ter v raziskave
povezane z lastnostmi tekstilnih in lesnih materialov. Preko aplikativnih raziskav se povezuje s slovenskim
Zap. št.
cilja

Kratkoročni cilj

Zadolžene osebe

Ukrepi (naloge) za dosego
kratkoročnega cilja

** Ime
kazalnika/kazalnikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika - Plan 2011

Realizacija 2011

Sodelovanje s podjetji

Dekan, predstojniki kateder in Aktivno iskanje možnosti
predavatelji na posameznih
sodelovanj
področjih

Število sodelovanj s podjetji 2011 : 25



2011 : 29

Razstave in dogodki

Dekan, predstojniki kateder in Predstavitev del študentov VŠD
predavatelji na posameznih
področjih

Število razstav in dogodkov

2011 : 27



2011 : 30

Izvedbe delavnic

Predstojniki kateder

Število izvedenih delavnic

2011 : 11



2011 : 11

Projekti, razpisi in natečaji

Dekan, predstojniki kateder in Spremljanje in aktivno prijavljanje
predavatelji na posameznih
na primerne projekte
področjih

Število oddanih prijav
Število pozitivno sprejetih
prijav

2011 : 40



2011 : 40

2011 : 25



2012 : 24

1

2

Organizacija in izvedba delavnic

3

4

Prostorski pogoji - Lokacije Visoke šole za dizajn (skupaj 1.728m2):
1 Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana 1.328m2
2 Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana 250m2
3 Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob 150m2
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3. DEJAVNOSTI
3.1 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Razvojno raziskovalna dejavnost Visoke šole za dizajn je usmerjena v raziskave katerih cilj je
dvig kvalitete bivanja različnih ciljnih skupin ter v raziskave povezane z lastnostmi tekstilnih in lesnih
materialov. Preko aplikativnih raziskav se povezuje s slovenskim gospodarstvom in kot odziv na
njihove potrebe in potrebe tržišč razvija nove proizvode, ter pri tem rezultate raziskav uspešno aplicira
v produkte z visoko dodano vrednostjo. Raziskave se vršijo v okviru multidisciplinarnih razvojnih timov,
kjer se povezujemo tudi z drugimi fakultetami in inštituti.
Cilj VŠD je postati vodilna raziskovalna institucija za razvoj inovativnih izdelkov iz obnovljivih virov in
tako prispevati k konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob spodbujanju prehoda v nizkoogljično
družbo. Vse naštete usmeritve izvajamo znotraj dveh Razvojnih centrov: Razvojnega centra
kreativne pohištvene industrije - RC31 in Razvojnega centra interdisciplinarnih tehnologij in
izdelkov na področju lesarstva INTECHLES. Pridobili smo tudi bilateralni projekt z naslovom :
«Načrtovanje tekstilij in oblačil za športno aktivne ljudi in raziskava njihovih lastnosti z vidika
udobja pri nošenju«. V postopku evalvacije pa je evropski projekt : «Design management Interreg
IV.«. Vzporedno z izvajanjem študijskega programa, Visoka šola za dizajn, gradi in izvaja vse
potrebne atribute povezane s pedagoško-znanstvenimi dejavnostmi, ki vključujejo: znanstveno
dokumentacijo, znanstveno-raziskovalno delo, habilitiranje v visokošolske in znanstvene nazive
visokošolskih učiteljev ter mednarodno-znanstveno izmenjavo znanja in mednarodno prepoznavnost.
Raziskovalno razvojni dosežki, se objavljajo v domači in tuji periodiki, na pomembnih mednarodnih in
domačih kongresih, posvetovanjih ter razstavah.
Načrt za leto 2011

Realizacija v letu 2011

Število prijavljenih patentov

8

6

Število odobrenih patentov

8

4

Število prodanih patentov

2

2

Število prodanih blagovnih znamk

/

/

Število inovacij

23

14

Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so krajši od enega leta

3

3

Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so dolgi vsaj eno leto

2

2

Število pogodbenih partnerstev v 7.
okvirnem programu

0

1

Število drugih mednarodnih
raziskovalnih projektov EU v katerih
sodeluje univerza

2

4

Kazalnik
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3.2 UMETNIŠKA DEJAVNOST
prosto po Antonu Vidoklu: Umetnost je estetska dimenzija našega pedagoškega procesa.
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in
konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja
in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški in študijski proces na
Visoki šoli za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave,
publikacije in javno pojavnost.
V letu 2011 smo izpeljali več deset domačih in mednarodnih dogodkov. Poudariti želimo :
Sodelovanje v skupine GIDE (Group of International Design Education) : razstava projektov
mednarodnega natečaja CREATIVITY FOR LOCAL .Udeležba študentov na mednarodni
delavnice DESIGN IN ACTION
Vodenje mednarodne oblikovalske platforme A.L.I.C.E.
Organizacija in izvedba tedna oblikovanja na Visoki šoli za dizajn »DIZAJN WEEK«.

3.3 MEDNARODNA DEJAVNOST
Na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani imamo razvito kvalitetno mednarodno sodelovanje. Osnovni cilji so
sodelovanje med izobraževalnimi institucijami, med visoko šolo in podjetjem (poučevanje
strokovnjakov iz EU podjetij), sodelovanje z institucijami partnericami na študentskih projektih in
delavnicah ter organizacija praktičnega usposabljanja za študente.
Na Visoki šoli za dizajn uspešno izvajamo Erasmus program za mobilnost posameznikov. Omenjeni
program je osnovna za izvedbo nekaterih osrednjih mednarodnih projetov, ki jih na šoli izvajamo. Od
leta 2010 sodelujemo v mednarodnem združenju evropskih visokošolskih institucij t. i. GIDE (Group of
International Design Education). V okviru združenja potekajo mednarodni projekti, delavnice in
izmenjave. V preteklem akademskem letu smo se pridružili platformi s področja gospodarstva in
oblikovanja, DME (Design Management Europe). Namen partnerstva je spodbuditi in razpoznati
uporabo dizajn managementa, kot enega izmed osrednjih orodij za kvalitetno poslovanje podjetij.
Visoka šola za dizajn je nacionalna kontaktna točka za DME.
Z namenom nadgradnje kvalitetne mreže partnerjev, smo vzpostavili lastno združenje t.i. A.L.I.C.E.
(Architecture Landscape Interiors Culture Emotions), ki povezuje izobraževalne institucije ter
predstavnike iz gospodarstva s področja JV Balkana.
Za izmenjave osebja in študentov iz institucij partneric, ki niso iz držav EU, se poslužujemo tudi drugih
podpornih programov, nacionalnih (npr. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije) ali mednarodnih
(npr. štipendije na podlagi bilateralne sporazumov med državami, CEEPUS).
Za dodano vrednost študijskemu programu organiziramo gostovanja tujih predavateljev in poletne
šole, sofinancirane s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Evropskih socialnih
skladov.
Mednarodna dejavnost v letu 2011
Kratkoročni prednostni
cilji zavoda

Izvedbene naloge v letu
2011

Pričakovani rezultati v letu
2011

Predvideni viri financiranja

Prijava na letni razpis in
poraba odobrenih sredstev
programa Erasmus
Individualna mobilnost

Izmenjave študentov,
predavateljev in strokovnega
osebja



Opravljene
izmenjave

EU Life Long Learning
Programme 2007-2013

Povečanje višine sredstev
za izvedbo mobilnosti v
okviru programa Erasmus
Individualna mobilnost

Prijava na razpis



Višji znesek
odobrenih
sredstev ter večje
število mobilnosti

EU Life Long Learning
Programme 2007-2013
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Gostovanje priznanih tujih
strokovnjakov za
pedagoških sodelovanje

Prijava na razpis Javnega
sklada RS za razvoj kadrov
in štipendije



Gostovanje
priznanega tujega
strokovanjaka/ped
agoškega
sodelavca

Javni sklad RS za
sofinanciranje in razvoj
kadrov

Organizacija intenzivnih
delavnic na vseh treh
katedrah VŠD

Prijava na razpis Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo



Tri intenzivne
delavnice na vseh
treh katedrah VŠD
v drugem
semestru
akademskega leta
2010/2011

Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in
tehnologijo

Zagotovitev nove mreže za
izmenjavo študentov in
pedagoških sodelavcev

Priprava programa in
organizacija nove mreže za
mednarodne izmenjave –
mreža CEEPUS



Pripravljena
mreža, program in
podpisani
dokumenti za
prijavo CEEPUS
mreže na razpis
15. Januar 2012

CEEPUS

General motors

Raziskovalna naloga
študentov na določeno
temo. Razpis za nacionalne
in evropske nagrade GM



Izbrani izdelki na
tekmovanju,
razstava in modna
revija izdelkov

Naročnik
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3.4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Zap. št.
cilja

Kratkoročni cilj

Zadolžene osebe

Ukrepi (naloge) za dosego
kratkoročnega cilja

** Ime
kazalnika/kazalnikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika - Plan 2011

Realizacija 2011

Akreditacija 2. stopnje
izobraževanja (magistrski
študij)

Dekan, prodekanja za štud
zadeve, tajništvo

Priprava novega študijskega
programa Dizajn 2. stopnje
(notranja oprema, tekstilije in
oblačila, vizualne komunikacije)

Pridobiti pozitivno mnenje
Nakvis-a

2011 : oddana vloga



2011 : oddana
vloga

Preoblikovanje Visoke šole
v fakulteto

Dekan, prodekanja za štud
zadeve, tajništvo

Priprava novega univerzitetnega
študijskega programa Dizajn 2.
stopnje (notranja oprema)

Pridobiti pozitivno mnenje
Nakvis-a

2011 : priprava vloge



2011 :
priprava vloge

Izboljšati pedagoški proces

Dekan, predstojniki kateder in Priprava novih delavnic v okviru
predavatelji na posameznih
obstoječih učnih načrtov – v
področjih
skladu z novimi oblikovalskimi
trendi in upoštevajoč naravne vire

Število izvedenih gostujočih 2011 : 15
predavanj –prenos znanja
iz gospodarstva na
študente.



2011 : 20

Posodobitev
informacijskega sistema

Predstojniki kateder

Izboljšanja obveščenost
študentov in pedagogov

-

4

Posodabljanje spletnih
strani www.vsd.si

Dekan, predstojniki kateder in Predelava spletne strani v celoti
predavatelji na posameznih
področjih

-

5

2011: začetek in konec
prenove

1

2

3

Elektronska oglasna deska;
obveščanje, ocenjevanje, gradiva



2011 : začet projekt;
konec prenove bo v
marcu 2012

Izrednega pomena za VŠD je razvoj magistrskega študijskega programa Dizajn II. stopnje in preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za dizajn. Ker želimo
študentom nuditi le najboljše, izvajamo tudi aktivnosti povezovanja z gospodarstvom in na ta način prenašamo znanje in hkrati z nenehnim posodabljanjem
informacijskih sistemov, izboljšujemo pedagoški proces na zavodu. Z gostujočimi učitelji iz gospodarstva želimo dosegati čim boljšo povezanost trenutnih
trendov v gospodarstvu in pripraviti diplomante, da ko pridejo na trg delovne sile, v čim večji možni meri izpolnjujejo zahteve bodočih delodajalcev.
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4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
V letu 2011 na VŠD nismo ugotovili negativnih posledic izvedenih nalog. Za preveritev pravilnosti
delovanja, smo najeli zunanjo revizijsko hišo z nalogo preverbe računovodskega poslovanja.
Na VŠD smo si v študijskem letu 2010/2011 zastavili ambiciozne cilje. Lahko ugotovimo, da nam jih je
uspelo skoraj v celoti uresničiti. Nerealizirani pa so ostali nekateri cilji, in sicer nam ni uspelo realizirati
cilja akreditacije študijskega programa 2. stopnje. Vloga je bila oddana in v letu 2012 pričakujemo
pozitivno rešitev. Ostalih novih študijskih programov v letu 2011 nismo uvajali. Ocena uspeha
doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2011
Večina ciljev postavljenih za leto 2011 je bilo doseženih in preseženih.
- uspešno smo izvedli informativne dneve in na njih izvedli predstavitev kateder v programskem
smislu, v smislu napredovanja študentov in odprtosti navzven.
- pomembnost prvega stika s študenti : Pri prvi šolski uri izvedli predstavitev predavateljev, zahtev,
nalog, načina dela, reda, hkrati izpostavili pomembnost jasno predstavljenih nalog znotraj učnega
programa posameznega predmeta. V tej prvi šolski uri so predavatelji predstavili vsebine,
zahteve, načine ocenjevanja, kontakt, termin govorilnih ur, termin izpita.
- stimulacija študentov : Zavedamo se pomembnosti širokega znanja, ki našim študentom odpira
nova obzorja in nova poznanstva. Tako želimo študente spodbujati po dodatnem delu, osvajanjem
dodatnih znanj, spodbuda k tekmovanju, spodbuda k izmenjavi študentov.
- oprema prostorov za funkcionalnejšo rabo : predavatelj so podajali predloge k izboljšanju pogojev
za delo po predmetih.
- nenehno izboljševanja programa znotraj predmetov, prenosi dobre prakse iz drugih fakultetah :
Ideje, prinesene iz francoske, dunajske, nizozemske, ter berlinskih šol, s predavatelji oblikovanja
smo večkrat prevetrili in s tem dali svoj pečat vsebinam, ki jih izvajamo. Vse ideje so dobrodošle
tudi v prihodnje.
- medsebojno sodelovanje predavateljev znotraj katedre in
medsebojno sodelovanje med
katedrami, je odprlo nove možnosti interdisciplinarnega ustvarjanja.
- v letu 2011 smo sodelovali in izvedli več uspešnih dogodkov (razstava, modne revije, strokovne
konference,okrogle mize) in drugi projekti, ki so se izvajali v okviru posameznih kateder. Več o
tem na www.vsd.si
- VŠD velik del svojih dejavnosti posveča in usmerja v mednarodno okolje. Posebno pozornost
namenjamo mednarodnim izmenjavam študentov, predavateljev in zaposlenih na instituciji. Z
akademskim letom 2011/12 je potekalo že peto leto od vključitve VŠD v EU program
Vseživljenjsko učenje – sektorski program Erasmus Individualna mobilnost in v zadnjih dveh letih
imamo 100 % realizacijo odobrenih sredstev s strani nacionalne agencije CMEPIUS (akademsko
leto 2009/2010 6 študentov, akademsko leto 2010/2011 10 študentov, akademsko leto 2011/2012
8 študentov).
- Sodelovanje v projektu ALICE ( več na www.vsd.si/alice) ,
- Sodelovanje v projektu GIDE, Group of International Design Education.
- Sodelovanje v projektu CUMULUS International Association of Universitiesand Collages of
Art Design and Media.
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13. PRILOGE
13.1 SEZNAM OKRAJŠAV
ARRS
CEEPUS
CJMK UP
CRP
CRJM
CRPZ
CSG
CŠ UP
EEN
EHEA
EILC
ERA

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CENTER ZA ŠPORT UP
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR

ERC
EUA
FTE
IBŠ
IDS
IJŠ
IKARUS
ISHDŠ

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA DEDIŠCINO SREDOZEMLJA UP ZRS
INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTICNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP
ZRS

ISKO
IZŠ
KIN UP
KMMS UP
KONZORCIJ NIT

INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
STATUTARNA KOMISIJA UP
KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP

KOST UP
KP UP
KSSK UP
KŠTZ UP
KŠZ UP
KZRD UP
LLP
LPD
MF
MG
MJU
MKGP
MŠŠ
MOK
MVZT
MZZ

KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LETNI PROGRAM DELA
MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MESTNA OBCINA KOPER
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
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NFM
OBV
RCRP
SZ UP
ŠOUP
ŠS UP
UO UP
UIP
UP
UP FGO
UP FAMNIT
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ Turistica
UP PEF
UP IAM
UP ŠD
UP FVZ
UP ZRS
UP UK
UP FENIKS
ZSPDSLS
ZVKD
ZVIS 2006
7. OP
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NORVEŠKI FINANCNI MEHANIZEM
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
SVET ZAUPNIKOV UP
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠTUDENTSKI SVET UP
UPRAVNI ODBOR UP
UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
INŠTITUT ANDREJA MARUŠIČA
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE KOPER
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
UP FAKULTETA ZA ERGONOSMKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE
ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠCINE
ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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Organigram 1: Članice in pridružena članica Univerze na Primorskem

FAKULTETA ZA
GRAJENO
OKOLJE
VISOKA ŠOLA ZA
DIZAJN

FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE
ŠTUDIJE

UNIVERZITETNA
KNJIŽNICA

FAKULTETA ZA
MANAGEMENT

FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE
IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

ŠTUDENTSKI
DOMOVI

INŠTITUT ANDREJ
MARUŠIČ

PEDAGOŠKA
FAKULTETA

ZNANSTVENORAZISKOVALNO
SREDIŠČE
FAKULTETA ZA
VEDE O ZDRAVJU

21

FAKULTETA ZA
TURISTIČNE
ŠTUDIJE –
TURISTICA

Organigram: stanje na dan 31.12.2011.
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Organigram 2: Organi Univerze na Primorskem
Kolegij rektorja UP

REKTOR

Kolegij dekanov in direktorjev
članic UP

Svet zaupnikov UP

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN
UP)

Komisija za študijske zadeve (KŠZ UP)

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

Komisija za študentske zadeve (KŠTZ
UP)

Komisija za meduniverzitetno in
mednarodno sodelovanje (KMMS UP)

ORGANI UNIVERZE

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

Statutarna komisija (KOST UP) Komisija Senata UP in UO UP

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

Disciplinska komisija (DK UP)

Komisija za tutorstvo (KT UP)

UPRAVNI ODBOR

Komisija za za spremljanje
izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov na UP

ŠTUDENTSKI SVET

13. PRILOGE

13.3 ORGANIGRAM UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2011

441

Organigram 3: Rektor, prorektorji in glavnik tajnik

REKTOR

PROREKTORICA ZA
ŠTUDIJSKE ZADEVE

PROREKTOR ZA
ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN
RAZVOJNO DELO

PROREKTORICA ZA
MEDNARODNO
SODELOVANJE

PROREKTOR ZA
EKONOMIKO IN
FINANCE

GLAVNI TAJNIK

Načrtovanje izobraževalne
dejavnosti, razvoj in
akreditacija programov 1., 2.
in 3. stopnje, vpis

Načrtovanje raziskovalne
dejavnosti, nacionalni
projekti, kadrovska strategija
za raziskovalce

Načrtovanje razvoja
mednarodnega sodelovanja,
internacionalizacija,
medinsitucionalni sporazumi
in članstva

Načrtovanje poslovanja,
analiza in spremljanje
ekonomike poslovanja

Kadrovsko področje

Področje študentskega
tutorstva, kariernega
svetovovanja, obštudijske
dejavnosti, vseživljenjsko
učenje

Mednarodni raziskovalni
projekti

Načrtovanje mednarodne in
nacionalna mobilnost
študentov, visokošolskih
predavateljev in
raziskovalcev

Nadzor procesov financ na
različnih področjih,

Pravno področje

Mednarodno,
medinstitucionalno
sodelovanje, študijske
izmenjave, praktično
usposabljanje

Sodelovanje z okoljem,
povezovanje univerze in
gospodarstva

Spremljanje zvajanja
medinstitucionalnega
sodelovanja

Izvajanje primerjave med
doseženimi in načrtovanim
in predlaganje ukrepov v
okviru ciljev in usmeritev
univerze

Področje investicij in
investicijskega vzdrževanja

Področje informatike

Področje notranjega nadzora
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Organigram 4: Notranja organiziranost rektorata

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE

SLUŽBA ZA SPREMLJANJE IN
RAZVOJ IZOBRAŽEVALNE
DEJAVNOSTI

SEKTOR ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN RAZVOJNO
TER UMETNIŠKO DELO

SEKTOR ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE

SEKTOR ZA FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO

KABINET REKTORJA

SEKTOR ZA KADROVSKE
ZADEVE

TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA SPLOŠNE
ZADEVE

SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE

SEKTOR ZA INVESTICIJE IN
INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

SEKTOR ZA INFORMATIKO

REKTORAT

SAMOSTOJNA SLUŽBA ZA
NOTRANJI NADZOR

SAMOSTOJNA SLUŽBA ZA
KAKOVOST

CENTER ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE

CENTER ZA RAZVOJ IN
PRENOS ZNANJA

CENTER ZA ŠPORT
UNIVERZITETNI CENTRI
ZALOŽBA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM

UNIVERZITETNA KATEDRA ZA
VEČJEZIČNOST IN
MEDKULTURNOST

KATEDRA ZA PRAVO
UNIVERZITETNE KATEDRE
KATEDRA ZA TRŽENJE IN
TRŽNO KOMUNICIRANJE
PODIPLOMSKA ŠOLA
KATEDRA ZA PODJETNIŠTVO
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