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UVODNO POJASNILO
a. Drugi poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k dopolnitvam Letnega poročila
Univerze na Primorskem za leto 2014
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v drugem pozivu pozvalo univerzo k dopolnitvam
čistopisa Letnega poročila Univerze na Primorskem za leto 2014 (št. dopisa 410-6/2015/28 z dne 10.
7. 2015), sprejetega na 42. redni seji Senata UP dne 17. 6. 2015 in 35. redni seji Upravnega odbora
UP dne 18. 6. 2015. S predmetnim dopisom se poziva univerzo, da posreduje sklep Upravnega
odbora, ki potrjuje:
- spremembe posebnega dela Letnega poročila Univerze na Primorskem za leto 2014 (letno
poročilo), in sicer uskladitev posebnega dela z izkazom prihodov in odhodkov določenih
uporabnikov po denarnem toku za leto 2014 ter
- popravek tabele 53 Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2013 po virih
financiranja z obrazložitvijo in tabele 56 Pregled prihodkov in odhodkov raziskovalne razvojne
dejavnosti po proračunskih virih razlika pri odhodkih in razliki pri viru »ARRS, SPIRIT, JAK.
Na podlagi pisnega poziva so bile pripravljene ustrezne spremembe in dopolnitve čistopisa Letnega
poročila Univerze na Primorskem za leto 2014, ki so jih je potrdila Senat UP na svoji 43. redni seji
dne 15. 7. 2015 in Upravni odbor UP na svoji 1. redni seji dne 23. 7. 2015.
Spremembe in dopolnitve čistopisa Letnega poročila Univerze na Primorskem za leto 2014 so povzete
v nadaljevanju:
- tabelo 53 Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 na strani 140 se
nadomesti z novo,
- popravi se letnica tabele 53 iz 2013 na 2014,
- v drugem odstavku pojasnila pod tabelo 53 na strani 141 se popravijo navedbe deležev v strukturi
celotnih prihodkov po denarnem toku, in sicer se delež MIZŠ v višini 53,10 odstotka poveča na
53,20 odstotka, delež ostalih sredstev v višini 29,50 odstotka pa se poveča na 32,30 odstotka,
- tabela 55 Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev na strani 142 se nadomesti z
novo,
- v pojasnilu pod tabelo 55 na strani 142 se v zadnjem stavku popravi višino evidentiranega
presežka, ki se zmanjša iz 709.618 EUR na 709.294 EUR,
- v drugem odstavku na strani 142 pod naslovom Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in
univerzitetni šport se popravijo vrednosti odhodkov, in sicer znižajo se odhodki na plače iz
9.452.720 EUR na 9.451.034 EUR, odhodki za druge osebne prejemke iz 931.066 EUR na
921.497 EUR ter povečajo se odhodki za izdatke za blago in storitve iz 2.369.280 EUR na
2.380.211 EUR,
- v tabeli 56 Pregled prihodkov in odhodkov raziskovalne razvojne dejavnosti po proračunskih virih
na strani 143 se popravi realizacija odhodkov pod proračunskem viru ARRS, SPIRIT, JAK, in sicer
se ta zniža iz 3.411.865 EUR na 3.411.829 EUR ter poveča se razlika med prihodki in odhodki iz
105.755 EUR na 105.791 EUR,
- višina odhodkov ter razlika med prihodki in odhodki na virih ARRS, SPIRIT in JAPTI (tabela 56) se
popravita v isti tabeli Pregled prihodkov in odhodkov raziskovalne razvojne dejavnosti po
proračunskih virih, ki je navedena tudi v uvodnem pojasnilu poročila,
- v Excelovi prilogi Priloge k računovodskemu poročilu – popravki se nadomesti zavihek P8_LP
posebni del (priloga 8 Računovodsko poročilo Univerze na Primorskem za leto 2014 - Posebni
del).
b. Prvi poziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k dopolnitvam Letnega poročila
Univerze na Primorskem za leto 2014
Letno poročilo Univerze na Primorskem za leto 2014 je Upravni odbor Univerze na Primorskem sprejel
na 32. redni seji dne 26. 2. 2015. V skladu s pozivom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v
dopisu št. 410-6/2015/12 z dne 24. 4. 2015 sta Senat Univerze na Primorskem na svoji 42. redni seji
dne 17. 6. 2015 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na svoji 35. redni seji dne 18. 6. 2015
sprejela v enakem besedilu dopolnitve Letnega poročila Univerze na Primorskem za leto 2014, ki so
navedene v nadaljevanju:

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
1. V poglavju 7.1.1. Študijska dejavnost se pod naslovom Podaljšanje akreditacije študijskim
programom besedilo tretjega odstavka nadomesti z naslednjim:
UP je sprejela odločitev, da dvema študijskima programoma, ki se izvajata, akreditacije ne bo
podaljšala, o čemer je obvestila pristojno ministrstvo in NAKVIS. To sta dodiplomski visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje Mednarodno poslovanje (UP FM) in doktorski študijski
program 3. stopnje Filozofija in teorija vizualne kulture (UP FHŠ).
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Za magistrski študijski program 2. stopnje Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT), ki se ni nikoli
izvajal, UP ni mogla vložiti vloge za podaljšanje akreditacije. NAKVIS je univerzo obvestila, da
glede na dejstvo, da se študijski program ni nikoli izvajal, ni mogoče oceniti napredka, ki
predstavlja enega od bistvenih elementov ponovne akreditacije študijskega programa. Senat UP
se je tako seznanil z utemeljitvijo UP FAMNIT, da se za omenjeni študijski program ne vloži vloge
za podaljšanje akreditacije. UP je glede tega pisno obvestila NAKVIS.
2. V poglavju 7.5 Knjižnična dejavnost se v drugem odstavku pod naslovom Obrazložitev doseganja
zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje poglavja črta zadnji stavek, ki se glasi:
Ta sredstva niso bila načrtovana in posledično tudi nakup te opreme ni bil vključen v letni program
dela za leto 2014.
3. V poglavju 7.10.2. Interesna dejavnost študentov se pod tabelo Realizacija kratkoročnih letnih
ciljev za leto 2014 doda komentar, ki se glasi:
Sredstva za interesne dejavnosti študentov v letu 2014 iz proračuna RS, ki jih je nakazalo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so znašala 3.489,50 EUR. Od tega je Študentski
svet UP v letu 2014 porabil skupno 3.044,29 EUR. Razlika neporabljenih sredstev v višini 445,21
EUR se v skladu z drugim odstavkom V. točke sklepa št. 333053-14-10001 o določitvi vrednosti
točke na študenta in o določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2014 z dne 21. 1.
2014 ter v skladu s tretjim odstavkom 8. člena pogodbe št. 3330-14-500003 vrne v proračun
Republike Slovenije.
Proračunska sredstva za interesno dejavnost v letu 2014 so se namenila za naslednje naloge oz.
aktivnosti:
- ekskurzija na Euroijado (Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne oglede):
2.099,45 EUR,
- tisk majic, transparent, oblikovanje logotipa ŠS UP (Drugi izdatki za blago in storitve): 944,84
EUR,
- neporabljena sredstva: 445,21 EUR.
4. V poglavju 7.14.1. Kadrovski načrt in realizacija se pod obrazložitvijo UP PEF nadomesti drugi
stavek četrtega odstavka, ki se glasi:
Omeniti velja, da med kadrom plačne skupine J zasedajo delovno mesto J016037 Strokovni
delavec VI tri različne osebe. Ena oseba je, na navedenem delovnem mestu, zaposlena za polni
delovni čas, dve osebi pa za polovični delovni čas. Slednji sta za razliko do polne zaposlitve
zaposleni na drugem pedagoškem delovnem mestu, kjer jih v štejemo kot osebi.
5. V tabeli pod naslovom Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 v poglavju .15. Poročilo o
realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se nadomesti besedilo obrazložitve realizacije
petega cilja, ki se glasi:
Nerealizirana je bila ureditev najemnega razmerja na objektih Cankarjeva 5 (UP PEF in UP FM) in
prenos lastništva na objektu Polje 42, Izola.
6. V Excelovi prilogi Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem se v naslovu
stolpca, ki prikazuje realizacijo po virih sredstev, tabele 3 Gradnja, obnova ali
nakup
nepremičnine besedo plan nadomesti z besedo realizacija.
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7. V poglavju 7.15.2. Nakup opreme se pod tabelo, ki navaja pregled sofinanciranja nakupa opreme
v letu 2014 po virih, za vir MIZŠ – ostalo (knjižnična dejavnost), doda opomba s pojasnilom, ki se
glasi:
Skladno s Pogodbo med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Univerzo na
Primorskem, Abelium d.o.o. in M Sora d.d. št. 3330-14-500047 z dne 23. 4. 2014, katere predmet
je sofinanciranje upravičenih stroškov za aktivnosti v okviru izbranega projekta
CaReWood/Cascading Recoverde Wood, ki jih izvedejo prejemniki v skladu z javnim razpisom,
razpisno dokumentacijo, vlogo in določili pogodbe, so članice UK UP, UP IAM in UP FAMNIT v
letu 2014 kupile opremo v skupni višini 10.359,70 EUR (od tega UP FAMNIT 3.746,86 EUR, UP
IAM 3.215,36 EUR in UK UP v višini 3.397,48).
8. V poglavju 8. Računovodsko poročilo se pod naslovom Povzetek za petim odstavkom doda nov
šesti odstavek, ki se glasi:
Kljub temu da je UP UK ustanovljena kot članica, le ta ne posluje preko ločenega podračuna.
Ločeno računovodsko poročilo in izkaze za UP UK se zato v letu 2014 ni pripravilo. V skladu z
navodili je v posebnem delu razvidno poslovanje UP UK po denarnem toku.
9. V poglavju 8.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju se v besedilu pod tabelo
Opredmetena osnovna sredstva v poglavju šesti odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
Preostala vrednost investicij v teku v višini 3.079.617 EUR se nanaša na objekt v Drevoredu 1.
maja v Izoli in na stavbe, v katerih se nahajajo fakultete UP FVZ, UP FM in UP PEF.
10. V poglavju 8.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov se besedilo četrte alineje
pod tabelo 46 Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah nadomesti z
novim, ki se glasi:
Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 14.234 EUR, in sicer 3.540 EUR iz naslova
izvajanja javne službe ter 10.694 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Negativen poslovni izid se je v
primerjavi z lanskim letom bistveno znižal. To je posledica vpeljave zaračunavanja stroška
diplomiranja v znesku 128.250 EUR v skladu s Pravilnikom o zaračunavanju šolnin in drugih
prispevkov študentov in s tem pogojenega prenosa odloženih prihodkov preteklih let med redne
prihodke. Na poslovni rezultat so dodatno vplivali:
- prejeta sredstva MIZŠ za prvi obrok plačnih nesorazmerij v višini 44.031,61 EUR (stroški
izkazani v letu 2013),
- nižji stroški dela za 5 % in nižji stroški storitev za 1 % glede na predhodno leto.
Presežek odhodkov nad prihodki pri tržni dejavnosti se nanaša na novo oblikovan popravek
vrednosti zalog v višini 11.216 EUR.
11. V poglavju 8.2.1.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti se v drugem odstavku pod naslovom
Presežek prihodkov nad odhodki (preteklih let) črta drugi stavek:
Poslovni izid je boljši od načrtovanega zaradi prejetih sredstev MIZŠ za odpravo plačnih
nesorazmerij.
12. V poglavju 8.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije se za drugim
stavkom pod naslovom Raziskovalna in razvojna dejavnost doda nov tretji stavek, ki se glasi:
Navedeni prihodki in odhodki so izkazani v okviru študijske dejavnosti.
13. V poglavju 8.2.6.1. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije se za tretjim
stavkom pod naslovom Raziskovalna in razvojna dejavnost doda spodnja tabela in komentar:
Tabela: Pregled prihodkov in odhodkov raziskovalne razvojne dejavnosti po proračunskih virih.
Vir
MIZŠ

Realizacija 2014

Realizacija 2013

Indeks 2014/2013
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Vir

Realizacija 2014

Realizacija 2013

Indeks 2014/2013

Prihodki

7.132

53.227

13,40

Odhodki

37.765

36.827

102,55

Razlika

-30.633

16.400

Prihodki

3.517.620

3.502.953

100,42

Odhodki

3.411.829

3.435.951

99,30

105.791

67.002

Prihodki

354.116

266.766

132,74

Odhodki

295.120

290.029

101,76

Razlika

58.996

-23.263

Prihodki

78.200

31.091

251,52

Odhodki

34.491

28.006

123,16

Razlika

43.709

3.085

ARRS, SPIRIT, JAK

Razlika
DRUGA MINISTRSTVA

OBČINSKI PRORAČUNSKI VIRI

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
Prihodki

116.820

607.179

19,24

Odhodki

58.114

282.526

20,57

Razlika

58.706

324.653

Najvišja proračunska sredstva za raziskovalno razvojno dejavnost je UP prejela s strani ARRS.
Višja glede na predhodno leto so prejeta sredstva drugih ministrstev in občinskih proračunskih
virov.
14. V poglavju 8.2.6.1. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije se za drugim
stavkov pod naslovom Univerzitetna knjižnica doda nova tretji in četrti stavek, ki se glasi:
Zaradi daljše odsotnosti zaposlene, aktivnosti UP UK niso potekale v načrtovanemu obsegu. Po
denarnem toku je ostalo neporabljenih 14.812 EUR, ki so bila prenesena v leto 2015.
15. V poglavju 9. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela se črta besedilo četrtega odstavka, ki se glasi:
Nepričakovane posledice pri izvajanju letnega programa dela za leto 2014 so navedene v
nadaljevanju:
‐
UP UK je v zadnji tretjini koledarskega leta 2014 prejela s strani resornega ministrstva
dodatna sredstva za nakup opreme povezane z izvajanjem knjižnične dejavnosti. Ta sredstva
niso bila načrtovana in posledično tudi nakup te opreme ni bil vključen v letni program dela za
leto 2014.
16. V poglavju 12. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi se pod naslovom
Investicije in investicijsko vzdrževanje nadomesti besedilo tretjega odstavka nadomesti z
naslednjim:
Prav tako UP zaradi kompleksnosti ni uspelo zaključiti postopkov ureditve najemnega razmerja na
objektih v uporabi UP FM in UP PEF na Cankarjevi 5, kot tudi ne postopkov prenosa lastništva
Objekta 3 ter dela objekta na naslovu Polje 42, Izola za potrebe UP FVZ.
17. V Letnem poročilu Univerze na Primorskem za leto 2014 Uskladi se izraz bilančni tok z ustrezno
rabo, kot to določajo finančni predpisi, in sicer po načelu nastanka dogodka (obračunsko
načelo/obračunski tok).
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1. POROČILO REKTORJA
Leto 2014 je tudi minilo v znamenju ukrepov vlade za finančno vzdržnost javnih financ. UP je v večjem
delu realizirala sprejet program dela za leto 2014. V nadaljevanju je podan strnjen pregled realizacije
načrtovanih aktivnosti glede na sprejeti letni program dela za leto 2014.
V začetku leta 2014 je bila ustanovljena Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na
Primorskem (VPIS UP) in samostojno izvaja celoten prijavno-sprejemni postopek za kandidate, ki se
želijo vpisati v 1. letnike enega od dodiplomskih študijskih programov članic UP. VPIS UP je postala
ena od štirih prijavno-informacijskih služb v slovenskem univerzitetnem prostoru in ima vzpostavljeno
lastno spletno stran www.vpis.upr.si, na kateri lahko kandidati in ostali pridobijo vse informacije,
vezane na prijavno-sprejemne in vpisne postopke. V letu 2014 je VPIS UP samostojno izpeljala tudi
celoten prijavno-sprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev iz
držav, ki niso članice EU, v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov. Izvedenih je bilo tudi 69
postopkov priznavanja tujega izobraževanja za namen vpisa v 1. letnike dodiplomskega študija.
Pripravljena je bila analiza prijave in vpisa na Univerzo na Primorskem za študijsko leto 2014/2015, ki
je bila predstavljena deležnikom znotraj univerze in je javno objavljena na spletni strani VPIS UP
(povezava: http://www.vpis.upr.si/index.php?page=news&item=217&id=4098).
Razpis in realizacija vpisa : UP je v študijskem letu 2014/2015 za dodiplomske študijske programe 1.
stopnje razpisala 1635 mest, (1340 mest za redni in 295 mest za izredni študij), za magistrske
študijske programe 2. stopnje 1445 mest (1015 mest za redni in 430 mest za izredni študij) in za
doktorske študijske programe 3. stopnje 170 mest (izredni študij). V primerjavi s študijskim letom
2013/2014 je bilo razpisanih nekoliko več vpisnih mest na dodiplomski stopnji (skupaj 10, in sicer na
rednem študiju 30 mest več, na izrednem pa 20 mest manj), na magistrski stopnji je bilo razpisanih 85
vpisnih mest več (45 mest več na rednem in 40 mest več na izrednem študiju) in na doktorski stopnji
pa 24 vpisnih mest več.
Kljub večjemu številu razpisanih vpisnih mest je UP v študijskem letu 2014/2015 razpisala manjše
število študijskih programov, in sicer 74 (2013/2014: 76 študijskih programov): 30 študijskih programov
1. stopnje (2013/2014: 34), 29 magistrskih študijskih programov 2. stopnje (2013/2014: 28) in 15
doktorskih študijskih programov 3. stopnje (2013/2014: 14). V razpisu so bile novosti, in sicer razpis
izvedbe petih študijskih programov tudi v angleškem jeziku: univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje (Matematika (UP FAMNIT)), treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje (Matematične
znanosti (UP FAMNIT), Management (UP FM) in Turizem (UP FTŠ Turistica)) ter doktorskega
študijskem programa 3. stopnje (Matematične znanosti (UP FAMNIT)). Prvič je bil razpisan nov
magistrski študijski program 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje (UP FHŠ). Zaradi
premajhnega števila prijavljenih kandidatov se v študijskem letu 2014/2015 noben od treh magistrskih
študijskih programov ne izvaja v angleškem jeziku.
Glede na število razpisanih vpisnih mest za vpis v 1. letnik znaša delež zapolnitve mest z vpisanimi
študenti na 1. stopnji rednega študija 76,7 %, na izrednem študiju pa 91,5 %. Na rednem študiju na 2.
stopnji je bila dosežena 50,4 % zapolnitev mest. Na izrednem študiju na 2. stopnji je bila 6,7 %
zasedenost razpisanih vpisnih mest, na doktorski stopnji študija pa se je zapolnilo 17,1 % razpisanih
vpisnih mest.
Vpisani študenti: V študijskem letu 2014/2015 sta na UP vpisana 5802 študenta (podatek na dan 30.
10. 2014). Število študentov se je v primerjavi s preteklim študijskim letom 2013/2014 zmanjšalo za
366 študentov, ko je bilo na UP vpisanih 6168 študentov (v 2013/2014 pa se je v primerjavi s
študijskim letom 2012/2013 zmanjšalo za 438). Manjši vpis se beleži na vseh treh stopnjah študija.
Na vseh treh stopnjah je skupaj vpisanih 213 tujih študentov, delež le-teh se povečuje. Vpisani tuji
študenti so v študijskem letu 2013/2014 predstavljali 3,3 % (203) vseh vpisanih študentov, v
študijskem letu 2014/2015 pa 3,7 % vseh vpisanih študentov (v 2012/2013 je 175 tujih študentov
predstavljalo 2,7 % vseh vpisanih študentov). Večje število vpisanih tujih študentov se odraža
predvsem na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje in magistrskih študijskih programih 2.
stopnje.
Diplomanti: V letu 2014 je študij zaključilo 1022 diplomantov, od tega 834 na dodiplomski stopnji
študija, 120 na magistrskih študijskih programih 2. stopnje, 42 na magistrskem študijskem programu
(sprejetem pred 11. 6. 2004) ter 25 na doktorski stopnji študija. Število diplomantov je se v primerjavi z
letom 2013 povečalo za 2,8 %, ko je študij zaključilo 994 diplomantov.
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Študijski programi: V letu 2014 je UP nadaljevala s postopki podaljšanja akreditacije za študijske
programe, katerih prva akreditacija poteče v letu 2015. Cilj UP je, da se akreditacija posameznega
študijskega programa podaljša za polno obdobje ali 7 let. V letu 2014 je Svet Nacionalne agencije RS
za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) za obdobje 7 let podaljšal akreditacijo štirih študijskih
programov 1. stopnje ter dveh magistrskih študijskih programov 2. stopnje. Akreditacija enega
magistrskega študijskega programa 2. stopnje je bila podaljšana za obdobje dveh let. Za tri študijske
programe, ki se niso nikoli izvajali ali pa so jih nadomestili novi študijski programi, univerza ni vložila
vloge za postopek podaljšanja akreditacije (dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 1.
stopnje, magistrski študijski program 2. stopnje in doktorski študijski program 3. stopnje).
V letu 2014 je UP akreditirala dva nova študijska programa: univerzitetni študijski program 1. stopnje
Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica) in interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje
Politologija (UP FM in UP FHŠ). V odločanje Svetu NAKVIS sta bili v decembru 2014 posredovani dve
vlogi za nova magistrska študijska programa 2. stopnje: Inoviranje in podjetništvo (UP FM) ter
Trajnostno grajeno okolje (UP FGO). Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika (UP
PEF), ki ga je UP v obravnavo na NAKVIS posredovala oktobra 2013, je še vedno v postopku
obravnave.
Širitev študijskih področij: UP je marca 2014 pridobila soglasje Vlade RS k spremembam in
dopolnitvam Statuta UP, in sicer k dodatnima študijskima področjema dveh članic: (31) družbene vede
(psihologija) UP FAMNIT in (21) umetnost UP PEF. V postopku obravnave na državnih organih je
sprememba Odloka o ustanovitvi UP, skladno s spremembo Statuta UP.
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: Na področju ponudbe VŽU (programi za izpopolnjevanje,
poletne šole, konference, tečaji, delavnice in druge oblike izobraževanja) smo v letu 2014 ohranili
delež izvedenih vsebin glede na preteklo študijsko leto. V skupnem je bilo izvedenih 190 programov in
vključenih 5246 udeležencev, od tega pa kar 2924 študentov, kar predstavlja 55,74 % delež vseh
vključenih. Rezultati kažejo visoko stopnjo zanimanja študentov za vključevanje v aktivnosti,
namenjene pridobivanju dodatnega znanja in kompetenc že v času študija. Oblikovan je bil tudi
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2014/2015, ki vključuje dodatne
aktivnosti in zapise kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa.
Na področju karierne orientacije je UP po uspešni prijavi na Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega
razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015, ki je finančno
okrepil dejavnost kariernega centra, nadaljevala z nudenjem celostne podpore študentom in
diplomantom UP. V letu 2014 je karierni center poleg kariernega svetovanja izvedel 28 dogodkov
(brezplačne delavnice, Karierni dan, obiski v delovna okolja in druge oblike usposabljanja), kjer je
študentom omogočal pridobivanje dodatnih kompetenc za vstop na trg delovne sile in 19 dogodkov za
širšo javnost, kjer je predstavil svojo dejavnost in profile diplomantov članic UP. Na okroglih mizah,
delavnicah in seminarjih so delodajalci seznanjali sodelujoče s primeri dobrih praks, predstavili
pomembnost zgodnjega načrtovanja kariere, inovativnosti in kreativnosti. V programe vodenja osebne
kariere je bilo vključenih več kot 1200 udeležencev.
Karierni center je v letu 2014 izdal dve številki spletnega glasila Karierko ter okrepil sodelovanje z
Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske, poslovnimi partnerji s področja
kariernega svetovanja in podjetji iz gospodarstva. Preko delovanja univerzitetnega kariernega centra
in spodbujanja za vključevanje v programe vseživljenjskega učenja bomo nadalje pripomogli k
uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j. povečanju zaposljivosti diplomantov UP, ob enem pa nudili
celostno podporo pri študijskem in kariernem napredovanju.
Znanstveno-raziskovalna uspešnost in znanstvena odličnost: v letu 2014 je v veljavo stopila nova
srednjeročna strategija UP, v kateri so cilji za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo opredeljeni v
smeri znanstvene odličnosti, konkurenčnosti, inovativnosti in povezovanja z okoljem, tako v
slovenskem, kot mednarodnem prostoru. V letu 2014 so registrirani raziskovalci (517) UP po
metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost. S
podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 207 člankov v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki jih
indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI ali 5 % več kot v istem obdobju preteklega leta. UP je podelila častni
doktorat prof. Sir Haroldu Krotu, Nobelovemu nagrajencu za dosežke na področju kemijskih znanosti
(1996), ki na znanstveno-raziskovalnem področju sodeluje z raziskovalci univerze. Nagradi za
znanstveno odličnost UP za dosežke v letu 2013 sta prejeli dve mlajši raziskovalki, izr. prof. dr. Ajda
Fošner za področje naravoslovja (matematike) in doc. dr. Vita Poštuvan za področje družboslovja
(psihologije). Slednja je tudi prejemnica priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju
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znanosti za leto 2014, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija slovenskim raziskovalcem,
učiteljem in novinarjem za učinkovito, prepričljivo in odlično komunikacijo znanosti.
Znanstveno-raziskovalno delo: obseg projektnega financiranja ARRS se na UP še vedno znižuje. V
letu 2014 ponovno beležimo upad sredstev v primerjavi s preteklim letom, in sicer se je financiranje
UP po pogodbi ARRS znižalo za dodatnih 4,3 %. Kljub temu primerjava obsega programskega
financiranja pokaže, da je UP uspela bistveno izboljšati razmerje v prid stabilnejšemu financiranju, saj
se je obseg financiranja raziskovalnih programov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečal za 52
%. Obseg programskega financiranja pa še vedno ostaja najnižji med slovenskimi raziskovalnimi
organizacijami. V letu 2014 je UP izvajala 14 raziskovalnih programov, 41 temeljnih, 9 aplikativnih, 5
podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov in 3 ciljno raziskovalne programe ter usposabljala 58
mladih raziskovalcev.
V primerjavi z letom 2013 se je povečalo število mednarodnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih
projektov. V 2014 se jih je izvajalo 56, kar je več kot v preteklih dveh letih (50 v letu 2012, 47 v letu
2013). Povečalo se je tudi število prijav na mednarodne razpise, in sicer v letu 2014 je bilo v evalvacijo
oddanih 99 prijav (89 v letu 2012, 51 v letu 2013), kar je posledica odprtja novega programa za
raziskave in inovacije (Obzorje 2020) in drugih razpisov evropske skupnosti. Zaključek finančne
perspektive 2007-2013 pomeni tudi zaključek izvajanja večine projektov v programih čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Italija (od 18 se jih je v 2014 zaključilo 13). V letu 2014 smo pridobili 21 novih
mednarodnih projektov, uspešni smo bili v programu čezmejnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška,
kjer smo v (so)financiranje pridobili 8 novih projektov, od tega 2 kot vodilni partner. Finančna
perspektiva 2007-2013 kaže na to, da je UP sodelovala v konzorcijih, ki so dosegli skupno višino
financiranja 71.561.737,16 EUR, od tega je delež UP 17.524.853,63 EUR (šteti so projekti
teritorialnega sodelovanja in drugih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov sprejetih v
financiranje do leta 2014).
V programu Obzorje 2020 je UP v letu 2014 oddala 23 prijav. V evalvacijskem postopku je bila
uspešna s tremi prijavami: en projekt je pridobila v financiranje v letu 2014, en projekt s področja
kineziologije se je uvrstil v drugo fazo. Konec januarja 2015 je UP, v sodelovanju z nemškim inštitutom
Fraunhofer, ki velja za največjo evropsko, aplikativno raziskovalno organizacijo, v okviru novega
mehanizma Teaming, kot vodilni partner za raziskovalno in inovacijsko odličnost na področju
obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, pridobila pozitivno evalvacijo in
sredstva v višini 500.000 EUR. V sodelovanju s tujimi raziskovalci je bilo oddanih 9 prijav na razpis za
pridobitev evropskih štipendij v okviru sheme Marie Sklodowska Curie.
Sodelovanje z okoljem na področju znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela: v mesecu oktobru
2014 se je iztekel projekt Konzorcij za prenos tehnologij (Projekt KTT). V okviru projekta KTT je UP
prvič izvedla vse postopke za zaščito patenta s področja biomedicinskih znanosti.
V letu 2014 se je povečalo tudi sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja: v zadnjih
treh letih se povečuje število projektov sodelovanja (52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014),
ki ga gre pripisati izvajanju projektov izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po
kreativni poti do praktičnega znanja.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: V letu 2014 je UP sklenila 7 novih sporazumov o
sodelovanju s tujimi univerzami oziroma visokošolskimi institucijami. UP ima tako skupno sklenjenih
71 mednarodnih sporazumov, izmed katerih sta 2 multilateralna in 69 bilateralnih. Med slednjimi je 65
sporazumov s tujimi univerzami oziroma visokošolskimi institucijami. Poleg krovnih sporazumov sta
bila sklenjena dva sporazuma za izvajanje dvojnega študijskega programa (double degree
programme), in sicer med UP FM in univerzo Mikkeli University of Applied Sciences s Finske ter UP
FAMNIT in Univerzo Megatrend iz Srbije. V letu 2014 je UP postala sedež Konfucijeve učilnice Koper,
v okviru katere bo promovirala kitajsko kulturo in jezik.
V okviru drugega mednarodnega tedna – »International Week of the University of Primorska« je UP v
maju 2014 gostila 25 strokovnih sodelavcev s partnerskih univerz. Izdana je bila nova publikacija v
angleškem jeziku z vsemi potrebnimi informacijami za tuje študente na izmenjavi na UP in ustrezno
promocijsko gradivo za predstavitve na mednarodnih izobraževalnih sejmih (UP se je udeležila sejmov
na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Rusiji). V študijskem letu 2013/2014 je bilo v angleškem jeziku
izvedenih 84 predmetov, od tega 60 na dodiplomskem in 24 na podiplomskem študiju, v celoti pa se v
angleškem oziroma tujem jeziku ni izvajal noben študijski program.
UP je v letu 2014 prijavila 16 mednarodnih projektov s področja izobraževanja in na rezultate
nekaterih razpisov še čaka; izmed predhodno prijavljenih projektov so bili v letu 2014 v financiranje
odobreni le trije projekti.
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V letu 2014 je bila UP pobudnica povezovanja po velikosti ter študijskih in raziskovalnih področjih
sorodnih univerz s področja nekdanje skupne države. Tako so 3 univerze iz Bosne in Hercegovine,
ena iz Črne gore, štiri s Hrvaške, ena iz Srbije in ena s Kosova, skupaj z UP, v marcu 2014 podpisale
pismo o nameri za ustanovitev univerzitetne mreže Unet.
Izmenjave študentov in zaposlenih: V letu 2014 oziroma študijskem letu 2013/2014 je bilo, kot v
preteklih letih, največ mobilnosti izvedenih v okviru programa VŽU-Erasmus (sedaj Erasmus+). UP je
bila zelo uspešna pri promoviranju pomena študijske izkušnje v tujini za študente, saj je bila pri
»outgoing« študentih presežena načrtovana ciljna vrednost, in sicer jih je na izmenjavo v tujino odšlo
133. To je velik porast v primerjavi z letom 2013 oziroma s študijskim letom 2012/2013, ko pri
»outgoing« študentih ni bila dosežena načrtovana ciljna vrednost. V primerjavi z letom poprej je UP
gostila večje število tujih študentov, in sicer 261, s čimer se je približala načrtovani vrednosti 269.
Delno je bila realizirana tudi mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP, ki jih je na izmenjavo
odšlo 86 od načrtovanih 89. Nižje od načrtovanega (136) je bilo število »incoming« visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, in sicer 100, medtem ko je bil dosežen cilj gostovanja 46 strokovnih
sodelavcev na UP. V letu 2014 je bil opazen porast interesa strokovnih sodelavcev za izmenjavo na
partnerskih univerzah v tujini, kamor jih je odšlo 30.
Kakovost: V letu 2014 je UP nadaljevala z aktivnostmi na področju skrbi in razvoja sistema kakovosti.
Posebna pozornost je bila posvečena skrbi za študente (nadgradnja tutorskega sistema, izvajanja
anketiranja študentov) in izvajanju aktivnostim projekta »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP«, pri čemur velja izpostaviti predvsem:
- izvedbo Follow-up evalvacije UP, ki jo je izvedla IEP EUA,
- nadgrajevanje notranjega sistema evalvacij študijskih programov (izvedba usposabljanja
- strokovnjakov za izvajanje notranjih evalvacij na UP ter priprava osnutka internih pravnih aktov z
navedenega področja),
- pripravo interdisciplinarnih izbirnih predmetov,
- analizo programske ponudbe članic UP.
Investicijske aktivnosti: Na področju investicijskih aktivnosti zastavljenih ciljev zaradi javnofinančnih
razmer ni bilo mogoče realizirati (predvsem predvidenih nakupov objektov). Pridobljeno je bilo
uporabno dovoljenje za objekt A v Univerzitetnem kampusu Livade UP. V lanskem letu je UP tudi
uspešno kandidirala na javnem pozivu z investicijsko operacijo Novogradnja univerzitetnega kampusa
Livade I. faza: Stavba A, za nabavo raziskovalne opreme, ki je delno financirana s strani Evropske
unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:
Gospodarsko-razvojna
infrastruktura,
prednostne
usmeritve:
Izobraževalno-raziskovalna
infrastruktura. Za objekt Borilnice, na naslovu Kreljeva 6, je zaradi »decommitmenta« za izvedbo
investicijskih aktivnosti ostalo manj sredstev od načrtovanih. Zaradi pomanjkanja sredstev se del ni
izvajalo v prvotno zastavljenem obsegu. UP je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
podpisala pogodbo, ki vključuje tudi sofinanciranje opreme, povezane s pedagoško in knjižnično
dejavnostjo. Za nabavo opreme iz lastnih sredstev in sredstev pridobljenih na projektih je tudi letos
največ le- teh namenila članica UP ZRS. Resorno ministrstvo je v letu 2014 namenilo sofinancerska
sredstva za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih visokošolskih javnih zavodov in javnih
študentskih domov.
Kadrovska politika in zaposlovanje: Na kadrovskem področju je UP v letu 2014 sledila ukrepom
Zakona o uravnoteženju javnih financ in Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2014-2015 ter drugih
predpisov, ki so določali kadrovsko politiko. Realizacija načrtovanih novih zaposlitev je bila zato nižja
od načrtovane 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 prvi vpisi študentov v nove letnike študijskih
programov).
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi s številom vseh zaposlenih na dan 31.
12. 2013 tako zmanjšalo iz 732 oseb na 721, kar pomeni zmanjšanje za 11 oseb oz. za 5,4 %. Število
FTE zaposlenih se je na drugi strani povečalo iz 599,68 na 607,90, to je za 8,22 FTE oz. za 1,37 %,
kar pomeni, da so bil zaposleni v povprečju v letu 2014 nekoliko bolj obremenjeni oz. se je obseg
njihove zaposlitve v povprečju povečal iz 0,81 FTE na zaposlenega v letu 2013 na 0,84 FTE v letu
2014. Ob hkratnem zmanjševanju števila zaposlenih v letu 2014 glede na leto 2013 se delovna
obremenitev (v FTE) povečuje zlasti v plačnih skupinah D in J, medtem, ko se je v plačni skupini H
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(raziskovalci) zmanjšalo število zaposlenih in FTE teh zaposlenih. V tej plačni skupini se število in FTE
zaposlenih od leta 2012 vztrajno zmanjšuje; tako je bilo na dan 31.12.2014 število zaposlenih v tej
plačni skupini za 16 % nižje kot na 31. 12. 2012 (upadlo je iz 191 na 162 zaposlenih oz. za 29
zaposlenih), v FTE pa za kar 25 % (iz 152,8 FTE na 114,84 FTE). Velja pa opozoriti, da so zaposlitve
v plačni skupini H (raziskovalci), ki so večinoma vezane na čas trajanja projektov in za določen čas,
vezane tudi na zaposlitev v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci), kjer pa so zaposlitve
večinoma za nedoločen čas.
Če primerjamo kadrovski načrt v letnem programu dela UP za leto 2014 z realizacijo na dan 31. 12.
2014 (planiranih je bilo 762 zaposlenih z 640,66 FTE, realiziranih pa 721 zaposlenih in 607,9 FTE), je
bila realizacija pod načrtovanim in sicer pri številu zaposlenih za - 5,4 %, v FTE pa za - 5,1 %.
Konec leta 2014 je bila izvedena reorganizacija upravno administrativnih in strokovno tehničnih služb
(UAST) na rektoratu UP. Število sektorjev v Tajništvu UP se je zmanjšalo iz 10 na 6 vsebinsko
preoblikovanih sektorjev. Gre za začetek postopka reorganizacije, ki pomeni vsebinsko in
organizacijsko prenovo UAST služb tudi na članicah ter vključuje prenovo procesov dela ob
vzporednem uvajanju nadgrajenih informacijskih sistemov za podporo dejavnostim univerze.
Finančno poslovanje: UP je v koledarskem letu 2014 realizirala 24.956.747 EUR prihodkov, kar je za
2,96 % višje od predhodnega leta. Z velikimi napori za vzdržno poslovanje in ob večjem obsegu
dejavnosti je povečala odhodke na 24.971.059 EUR, kar je za 1,21 % višje od predhodnega leta. UP
je zaključila koledarsko leto z 14.312 EUR primanjkljaja, kar je le 3,31 % primanjkljaja iz leta 2013.
Kljub zakonskim ukrepom za zmanjšanje stroškov in ukrepom članic za sanacijo poslovanja, so
članice UP FAMNIT, UP FENIKS v ustanavljanju, UP FM, UP FHŠ in UP ZRS ustvarile presežek
odhodkov nad prihodki v skupni višini 264.096 EUR.
Študijska dejavnost navedenih članic je financirana iz sredstev MIZŠ po Uredbi o javnem financiranju
visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki ne zadostujejo za finančno vzdržno izvajanje študijske
dejavnosti; na poslovanje pa je tudi vplivalo izplačilo drugega obroka razlike tretje četrtine plačnih
nesorazmerij. Izplačilo razlike za plačna nesorazmerja je najbolj prizadelo raziskovalno članico UP
ZRS, ki se srečuje tudi z upadom prihodkov za raziskovalno dejavnost.
Ostale članice UP so ustvarile skupaj 249.874 EUR presežka prihodkov nad odhodki.
Notranji nadzor: V letu 2014 na Univerzi na Primorskem beležimo sistemsko ohranjanje statusa
notranjega nadzora iz predhodnega leta in ne pomembnega napredka na tem področju. Izjema so
posamezne članice, ki izboljšujejo svoje sisteme notranjih kontrol na področju vodenja projektov ter
posameznih drugih segmentov poslovanja. Ocenjujemo, da primerno kontrolno okolje, upravljanje s
tveganji, notranje kontroliranje in kontrolne aktivnosti, ustrezen sistem informiranja, komuniciranja in
nadziranja zagotavljamo na posameznih področjih poslovanja. Usmeriti se moramo v cilj, da bomo te
aktivnosti zagotavljali vsaj na pretežnem delu poslovanja, ter si za dolgoročni cilj postaviti zagotovitev
navedenih aktivnosti na celotnem poslovanju. V letu 2014 začeta in v letu 2015 načrtovana končna
izvedba reorganizacije upravno administrativnih in strokovno tehničnih služb na Univerzi na
Primorskem skupaj s prehodom na nov informacijski sistem ter nadgradnjo določenih obstoječih
rešitev, ob predpostavki zagotovljenih kadrovskih, finančnih in prostorskih pogojev, je korak v to smer.
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor
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2. VIZIJA
2.1. VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je:
- izvedba študijskih programov na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim povečanjem
vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;
- dosegati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven;
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.

2.2. POVZETEK PROGRAMA REKTORJA O VIZIJI RAZVOJA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
§1. Redefinicija identitete in poslanstva.
Potreben je premik k proaktivnemu delovanju v širšem okolju za notranjo učvrstitev univerze, s čimer
bo UP lahko uspešno razvijala svojo znanstveno domišljijo in kreativne potenciale.
§2. Prostor za mlade, ki so prihodnost sveta.
UP mora pri iskanju sprožilcev novih idej za razvoj paziti na ustrezno zastopanost in opolnomočenje
mladih ljudi.
§3. Tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem nasploh.
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
(povezava z osnovnim in srednjim šolstvom, iskanje vezi z gospodarstvom, sodelovanje z lokalno
skupnostjo).
§4. Uravnotežena celota članic.
Urejeni medsebojni odnosi harmonično spetih članic so predpogoj za uspešno delovanje univerze.
Decentralizirana notranja struktura univerze bo omogočila njeno integracijo z racionalno uporabo
univerzitetne infrastrukture.
§5. Znanstvena odličnost.
Z dosledno internacionalizacijo izobraževanja in raziskovanja bo UP dosegla cilj postati znanstveno
prestižna univerza.
§6. Onkraj znanega usmerjena radovednost.
Mednarodno priznanim predavateljem in prepoznavni UP mora slediti korak pridobivanja
najperspektivnejših slovenskih in tujih študentov. Prodorna univerza mora vsebovati tudi neformalni
prostor preizkušanja najbolj nenavadnih znanstvenih idej in zamisli - imenujmo ga Svobodna Katedra.
§7. Prostorska infrastruktura in staro mestno jedro v Kopru.
V današnjih kriznih časih je potrebno na novo premisliti smiselnost in časovno izvedljivost prostorskih
načrtov nadaljnjega razvoja univerze. Premišljena prostorska infrastruktura je pogoj za razvoj
uravnotežene in usrediščene univerze, ki zagotavlja ustvarjalni razvoj, delavnost in odzivnost, notranjo
ubranost, odličnost in mednarodno prepoznavnost.
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2.3. KLJUČNI KORAKI RAZVOJA UNIVERZE
Izobraževanje
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom ter tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu.
Razvoj usklajenega raziskovalnega in izobraževalnega dela bo povezoval UP s širšim družbenim
okoljem. Pomembno je povezovanje Univerze z osnovnim in srednjim šolstvom, ki mu lahko preko
skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov dodaja visokošolski pridih in obenem
zagotovi nenehni priliv bodočih študentov. Vpis tujih študentov bo povečan s promocijo študijskih
programov, sistematično rastjo kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela in z razvojem novih
interdisciplinarnih študijskih programov, ki bodo deloma ali v celoti izvajani v angleškem jeziku.
S spodbujanjem študentov, da si v okviru zunanje izbirnosti izberejo ne le sorodne, ampak tudi po
smeri zelo različne študijske predmete, bo študentom omogočen vpogled tudi v druga študijska
področja.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja, še posebej študent. Študente, posebno študente
podiplomskega študija, je potrebno vključevati v raziskovalno delo, ki naj bo strokovno in dosledno
mentorirano. Pri tem je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
Raziskovanje: temelj znanstvene odličnosti univerze in temelj kakovostnega pedagoškega dela
Univerza je inštitucija, katere poslanstvo ni samo podajanje znanja, temveč tudi iskanje in kreiranje
novega (kvalitetnega in relevantnega) znanja. S ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora
UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih
skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju tega cilja je pomembno, da je univerza prostor
ljudi (raziskovalcev, predavateljev, študentov), ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh
ciljev trdo delati, in da univerza vzpostavi svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi
(lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna industrija). Povezovanje med izobraževalnim in
raziskovalnim procesom pa seveda zagotavlja vključevanje raziskovalcev v študijski proces. Prav
zaradi tega je raziskovanje tudi temelj pedagoškega dela. Da bi UP še okrepila svojo raziskovalno
naravnanost, mora:
- preko pridobivanja mladih raziskovalcev ter zaposlovanja kvalitetnih (tujih, predvsem mladih)
raziskovalcev aktivno skrbeti za svoj raziskovalni podmladek;
- v svoje raziskovalno delo vključiti slovensko znanstveno diasporo;
- zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja;
- aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov;
- spodbujati mlajše raziskovalce, da si pridobijo raziskovalne izkušnje na najodličnejših
raziskovalnih inštitucijah v tujini (nekajmesečna vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v
tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav njihovih mentorjev s tujimi univerzami);
- povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo (znanstveni članki, znanstvene
monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) ter se preko le-te vzpostaviti kot globalno
referenčno vozlišče;
- prizadevati si, da na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih dosežemo najvišjo svetovno
raven.
Študijsko-raziskovalna dejavnost in okolje
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
z delovanjem v treh smereh. Prva smer je povezava s širšim okoljem preko pedagoške in raziskovalne
dejavnosti univerze. V tej smeri se je potrebno osredotočiti na osnovnošolsko in srednješolsko
populacijo. Preko skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov lahko osnovnemu in
srednjemu šolstvu dodamo visokošolski pridih, sebi pa zagotovimo nenehni priliv bodočih študentov.
Raziskovanje jim je potrebno približati na njim jasen in privlačen način, preko poletnih šol, poljudnih in
strokovnih predavanj, itd. Druga smer je povezovanja univerze z gospodarstvom. Na področju
univerzitetnega delovanja se dandanes v svetu največ sprememb dogaja prav na področju
sodelovanja med univerzo in industrijo. Če še nekaj desetletij nazaj industrija ni neposredno
sodelovala z univerzitetnimi raziskovalci, je danes stanje (vsaj ponekod) bistveno drugačno. Univerza
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na Primorskem pri teh trendih ne sme zaostati, temveč jim mora z vso vnemo in z vsemi potenciali
slediti. Uspešnim primerom sodelovanja z industrijo iz lokalnega okolja (npr. z Luko Koper) je potrebno
smelo in drzno dodati uspešne primere sodelovanja z mednarodno industrijo. Sodelovanje z industrijo
mora preseči prevečkrat zgolj formalno aplikativne raziskovalne projekte in preiti na neformalni »Think
Tank« - skupno platformo rojevanja in udejanjanja idej, pobud ter rešitev, ki lahko vodijo h globalno
uspešni slovenski blagovni znamki. Tretja smer pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo, za katero
mora biti univerza hitro odziven katalizator projektov pomembnih za njen razvoj.
Mednarodna dejavnost
Znanstvena odličnost se prepleta z vpetostjo univerze v mednarodne znanstvene, izobraževalne,
gospodarske, umetniške in humanitarne projekte, dejavnosti in sodelovanje, ki dvigujejo ugled
univerze v lokalnem in globalnem okolju hkrati pa prispevajo k dobrobiti celotne globalne skupnosti. S
ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in
raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih skozi zrelo akademsko tekmovalnost:
spodbuditi mora (predvsem) mlajše ljudi pri odhodih v tujino - in v ta namen polno udejanjiti koncept
sobotnega leta - in obenem vključiti tuje (visoko uveljavljene ter mlade nadebudne) strokovnjake v
svoje študijske procese. Mednarodno vpetost UP predstavlja preko mreže partnerskih visokošolskih,
znanstvenih, umetniških, raziskovalnih institucij, vladnih in nevladnih organizacij s katerimi v
enakomerni dinamiki sodeluje na področjih znanstvenega in pedagoškega dela, s pridobivanjem tujih
študentov, izmenjav študentov, gostovanju velikanov znanstvene in raziskovalne misli, ter preko
projektov povezanih z evropskimi in svetovnimi znanstveno izobraževalnimi ter gospodarskimi
institucijami v okviru delovnih praks, izmenjav, gostovanj in obiskov, raziskovalcev, študentov,
visokošolskih profesorjev, strokovnjakov in umetnikov. Izkazana dobra praksa so nekajmesečna
vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav
njihovih mentorjev s tujimi univerzami, inštituti in gospodarskimi institucijami. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti tudi slovenski znanstveni diaspori in jo vključiti v domač univerzitetni prostor.
Obenem se lahko UP z organizacijo različnih izobraževalno-raziskovalnih dogodkov, mednarodnih
znanstvenih, gospodarskih in strokovnih konferenc, okroglih miz in umetniških dogodkov, vzpostavi kot
globalno referenčno vozlišče. Internacionalizacija bo zaokrožena z vzporednim izvajanjem izbranih
študijskih programov v angleškem jeziku, hkrati bo podpirala tečaje in seminarje slovenskega jezika za
tuje študente na izmenjavi in vse, ki bodo želeli spoznati slovenski jezik.
Ekonomika in finance
V smislu zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev, ki so nujno potrebni za uresničevanje
slehernega razvojnega programa in strategije, je ključen spopad z naslednji izzivi: rast prihodkov,
namenjenih financiranju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, zagotavljanje dodatnih sredstev za
financiranje razvojnih načrtov ter vzpostavitev sistema za spremljanje stroškovne učinkovitosti
delovanja rektorata in vseh članic UP.
Način financiranja, ki je bil uveden s sprejetjem Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, in je veljaven od leta 2003, ne pogojuje financiranja visokošolskih zavodov s
cilji zagotavljanja njihove učinkovitosti in kakovosti delovanja. Ministrstvo za izobraževanje, zanost in
šport je tako pripravilo novo uredbo, ki v svoji zasnovi sicer opredeljuje način izračuna letnih sredstev
na nivoju visokošolskega zavoda, vendar hkrati dopušča univerzam oblikovanje lastnega modela
delitve sredstev. Univerza na Primorskem je sprejela model delitve finančnih sredstev, ki temelji na
pravičnosti in transparentnosti, spodbuja kakovost in zagotavlja stabilnost delovanja članic.
Na področju kadrovske politike se skoraj vse članice UP soočajo s problemom neugodnega razmerja
med številom visokošolskih učiteljev ter številom administrativnih delavcev. Zato je potrebno oblikovati
koncept kadrovske politike, ki ne bo odvisen zgolj od finančnega položaja članice, temveč od njene
dobre in učinkovite organiziranosti ter sposobnosti zagotavljanja pogojev, ki bodo spodbujali k dobrim
rezultatom in medsebojnim odnosom.
Univerza mora skrbeti za stimulativno nagrajevanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki bo v
okviru zakonskih in ekonomskih možnosti prispevalo in spodbujalo akademsko kakovost in odličnost.
Odprli bomo razpravo o prednostih in slabostih izstopa zaposlenih iz sistema javnih uslužbencev, ki ga
ponuja novi nacionalni program visokega šolstva.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
3.1. POSLANSTVO
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo UP je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta,
v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in
širšega regionalnega okolja.

3.2. VREDNOTE
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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4. PREDSTAVITEV
4.1. ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok o
ustanovitvi (Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06,
137/06, 67/08 in 85/11) in Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/08 - uradno
prečiščeno besedilo, 21/11, 96/11, 57/12 in 29/14) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti
UP. Določila teh temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost
izvajanja študijskega procesa, integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov,
racionalnost organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti
izobraževanja in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati
dejstvo, da je univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner
univerzitetnega prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA) in širšega mednarodnega
prostora.
Statut Univerze na Primorskem omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih
podrobneje uredijo z internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje
temeljnih in drugih dejavnosti.
NASTOPANJE UNIVERZE V PRAVNEM PROMETU
Univerza na Primorskem (UP) je pravna oseba in v skladu s 24. členom Statuta Univerze na
Primorskem nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP so zavodi brez
lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega
programa visokega šolstva in nacionalnega znanstveno-raziskovalnega programa, za katera
zagotavlja sredstva država. Članice UP lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na
študijskih in raziskovalnih področjih opravljajo izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno,
svetovalno in umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za
izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa ter ne ovirajo dejavnosti, ki je javna služba. Članice zagotovijo nadomestilo stroškov,
nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Evidenca stroškov in sredstev ter premoženja pridobljenega iz
dejavnosti, ki jo članice UP opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, izkazujejo v ločenih evidencah.
Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v okviru teh dejavnosti ne obsega sklepanja
pogodb o zaposlitvi ter pogodb, s katerimi se razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na
nepremičninah. Razmerje med univerzo in članicami, povezano z izvajanjem dejavnosti, ki ni javna
služba, se uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor univerze.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu v prilogi.
VODSTVO
Tabela 1: Organi
Organi
Rektor

Prof. dr. Dragan Marušič

Senat1

doc. dr. Dunja Bandelj (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), prof.
dr. Darja Barlič-Maganja (UP Fakulteta za vede o zdravju), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP
Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec (UP Fakulteta za turistične študije –

1

Spremembe v sestavi članov Senata UP:
Viktorija Arsovska je kot predstavnica študentov v Senatu UP odstopila 17. 12. 2014.
Vane Urh je bil imenovan 19. 11. 2014 namesto Jerneja Medveda,
prof. dr. Tomaž Pisanski je bil izvoljen 16. 4. 2014 namesto doc. dr. Gašperja Jakliča,
izr. prof. dr. Nives Zudič Antončič je bila imenovana 17. 12. 2014 namesto prof. dr. Lenarta Škofa,
prof. dr. Bojan Kuzma je bil imenovan 15. 10. 2014 namesto izr. prof. dr. Janeza Žiberta,
22. 1. 2014 je izr. prof. dr. Mateja Sedmak nastopila funkcijo članice Senata UP,
izr. prof. dr. Matjaž Novak je funkcijo člana senata nastopil s 1. 1. 2014, ko obenem nastopil dekana UP Fakultete za
management,
‐
prof. dr. Darja Barlič Magajna je bila imenovana za članico Senata UP za čas odsotnosti doc. dr. Boštjana Žvanuta, in sicer
od 19. 2. 2014 do 30. 4. 2014,
‐
ga. Vera Čipev je funkcijo članice Senata UP nastopila 22. 1. 2014 in nadomestila Martino Ros (predstavnico študentov), ki
ji je funkcija prenehala.
Senat šteje 30 članov.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Organi
Turistica), prof. dr. Andrej Brodnik (UP Inštitut Andrej Marušič), prof. dr. Mara Cotič (UP Pedagoška
fakulteta), Vera Čipev (predstavnica študentov), izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (UP Fakulteta za
management), prof. ddr. Mitja Guštin (UP Znanstveno-raziskovalno središče), prof. dr. Tomaž
Pisanski (UP Inštitut Andrej Marušič), izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin (UP Fakulteta za turistične
študije – Turistica), izr. prof. dr. Irena Lazar (UP Fakulteta za humanistične študije), Olga Kaliada
(predstavnica študentov), izr. prof. dr. Klavdija Kutnar UP (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije), izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić (UP Fakulteta za management), Vane
Urh (predstavnik študentov), izr. prof. dr. Vida Medved Udovič (UP Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr.
Helena Nemec Rudež (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), izr. prof. dr. Matjaž Novak (UP
Fakulteta za management), izr. prof. dr. Egon Pelikan (UP Fakulteta za humanistične študije), prof.
dr. Rado Pišot, (UP Znanstveno-raziskovalno središče), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP Fakulteta za
vede o zdravju), doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (UP Fakulteta za vede o zdravju), izr. prof. dr.
Mateja Sedmak (UP Znanstveno-raziskovalno središče), izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič (UP
Fakulteta za humanistične študije), Andrej Tajnik (predstavnik študentov), Nermina Vilić (predstavnica
študentov), doc. dr. Vito Vitrih (UP Inštitut Andrej Marušič), prof. dr. Bojan Kuzma (Fakulteta za
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije)
Upravni odbor2

izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj (predstavnik univerze), mag. Jerko Bartolić (predstavnik ustanovitelja),
Vojko Čok (predstavnik delodajalcev), izr. prof. dr. Gordana Ivankovič (predsednica UO UP in
predstavnica univerze), Tanja Marsič (predstavnica univerze), Mišela Mavrič (predstavnica
ustanovitelja), Iztok Žigon (predstavnik ustanovitelja), doc. dr. Marko Orel (predstavnik univerze),
Karla Počkaj Ferjančič (predstavnica študentov)

Študentski svet

Mirko Ilić, predsednik ŠS UP in član ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Iztok Senčar,
predsednik ŠS UP FHŠ (UP Fakulteta za humanistične študije) in Tina Kocjančič, članica SŠ UP FHŠ
(UP Fakulteta za humanistične študije), Anis Dulić, predsednik ŠS UP FM (UP Fakulteta za
management), Aljaž Ortar, član ŠS UP FM (UP Fakulteta za management), Olga Kaliada,
predsednica ŠS UP FAMNIT (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije), Aleksandar Tošić, član ŠS UP FAMNIT (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije), Jernej Medved, predsednik ŠS UP PEF (UP Pedagoška fakulteta), Daša
Vukanac, članica ŠS UP PEF (UP Pedagoška fakulteta), Nermina Vilić, predsednica ŠS UP FTŠ
Turistica (UP Fakulteta za turistične študije – TURISTICA ), Vito Sterle, član ŠS UP FTŠ Turistica
(UP Fakulteta za turistične študije – TURISTICA), Žan Virtnik, predsednik ŠS UP FVZ (UP Fakulteta
za vede o zdravju)

REKTOR IN POSVETOVALNA TELESA REKTORJA
Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata 22. 11. 2011.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, glavni tajnik in člani kolegija za določeno področje.
Tabela 2: Posvetovalna telesa rektorja
Člani Kolegija rektorja

Funkcija

Prof. dr. Dragan Marušič
Izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Rektor
3

Prorektor za študijske zadeve

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

Prof. dr. Rok Strašek

Prorektor za ekonomiko in finance

Ingrid Orel4

Glavni tajnik

Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji
raziskovalnih zavodov članic univerze.
Tabela 3: Posvetovalna telesa rektorja

2

Spremembe v sestavi članov UO UP:
Mišeli Mavrič je mandat nadomestnega člana UO UP prenehal 31. 12. 2014,
izr. prof. dr. Gordana Ivankovič je nastopila funkcijo članice in predsednice UO UP dne 10. 1. 2014 in s tem nadomestila
doc. dr. Gorazda Bajca, ki mu je funkcija dne 23. 12. 2013.
Izr. prof. Andreju Bertonclju je dne 10. 1. 2014 prenehala funkcija namestnika predsednika UO UP,
dr. Japec Jakopin (predstavnik ustanovitelja) je na funkcijo člana imenovan od 23. 5. 2013. Dr. Jakopinu je funkcija člana
UO UP prenehala dne 23. 01. 2014 in ga je na funkciji zamenjal mag. Jerko Bartolić dne 23. 1. 2014.
Upravni odbor UP šteje 12 članov.
3
Izr. prof. dr. Nadja Plazar je bila razrešena s funkcije prorektorice za študijske zadeve dne 10. 9. 2014. Izr. prof. dr. Dejan
Hozjan je nastopil funkcijo prorektorja za študijske zadeve dne 10. 9. 2014.
4
Ingrid Kocjančič je funkcijo glavnega tajnika opravljala do 30. 9. 2014. Ingrid Orel je nastopila funkcijo glavnega tajnika 1. 10.
2014.
-
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Člani Kolegija dekanov in direktorjev5

Funkcija

Prof. dr. Dragan Marušič

Rektor

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Prorektor za študijske zadeve

Izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektor za znanstveno-raziskovano in razvojno delo

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

Prof. dr. Rok Strašek

Prorektor za ekonomiko in finance

Izr. prof. dr. Irena Lazar

Dekanja UP Fakultete za humanistične študije

Izr. prof. dr. Matjaž Novak

Dekan UP Fakultete za management

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

Dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije

Prof. dr. Mara Cotič

Dekanja UP Pedagoške fakultete

Prof. dr. Anton Gosar

Dekan UP Fakultete za turistične študije

Prof. dr. Darja Barlič Maganja

Dekanja UP Fakultete za vede o zdravju

Prof. dr. Rado Pišot

Direktor UP Znanstveno-raziskovalnega središča

Doc. dr. Vito Vitrih

Direktor UP Inštitut Andrej Marušič

Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela,
srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne
zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko
ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k
predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne
raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.
Svet zaupnikov predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot
tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z
gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.
SENAT IN DELOVNA TELESA SENATA
Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge sodijo sprejemanje
študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela
univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni
akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, odločanje o statusu
članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje meril o
ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin
ter strokovnih področij članic. Senat univerze ima najmanj 21 članov. Za člane senata univerze so
lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, ter študentje, ki
imajo v senatu najmanj eno petino članov. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi
drugi visokošolski učitelji. Rektor je član senata po položaju. Člani upravnega odbora univerze ne
morejo biti člani senata univerze. Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
traja dve leti, iz vrst študentov pa dve leti. Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik.
Tabela 4: Delovna telesa Senata
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

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

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan, predsednik (prorektor za študijske
zadeve)6

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

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

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

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

5

Spremembe v sestavi članov Kolegija dekanov in direktorjev:
Funkcijo dekanje je prof. dr. Anita Trnavčevič opravljala do 31. 12. 2013; s 1. 1 .2014 je funkcijo dekana nastopil izr. prof.
dr. Matjaž Novak.
prof. dr. Darja Barlič-Maganja je funkcijo v.d. dekanje UP FVZ opravljala od 25. 09. 2013 do 10. 2. 2014; od 10. 2. 2014
dalje pa opravlja funkcijo dekanje.
6
Izr. prof. dr. Dejan Hozjan je bil imenovan za nadomestnega člana v KŠZ UP 17. 9. 2014 namesto izr. prof. dr. Nadje Plazar, ki
so ji s prenehanjem mandata prorektorice za študijske zadeve obenem prenehale tudi funkcije v komisijah Senata UP.
-
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Komisija Senata

Predsednik

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
UP (KMMS UP)

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, predsednica (prorektorica
za mednarodno sodelovanje UP)

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

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan, predsednik (prorektor za študijske
zadeve)7

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)

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

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan, predsednik (prorektor za študijske
zadeve)8

Disciplinska komisija UP (DK UP)

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

Komisija za tutorstvo (KT UP)

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan, predsednik (prorektor za študijske
zadeve)9

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
UPRAVNI ODBOR IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA
Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloča predvsem o gospodarskih zadevah in skrbi za
gospodarjenje univerze. Način delovanja Upravnega odbora UP podrobneje določa poslovnik. Upravni
odbor UP ima 9 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 4 predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost in 1. predstavnika
drugih delavcev UP, predstavnika študentov ter predstavnika delodajalcev. Mandat predstavnika
študentov traja dve leti, mandat ostalih članov pa štiri leta.
Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora
Komisije Upravnega odbora

Predsednik

Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov UP

Barbara Morato, predsednica (predstavnica rektorata)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)

ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja Študentskega sveta UP
podrobneje določajo Pravila o delu ŠS UP in ŠS članic UP. ŠS UP sestavljajo predsedniki študentskih
svetov članic po funkciji in po en predstavnik ŠS članice UP. Mandat članov traja eno leto. Sestava ŠS
UP za študijsko leto 2013/14 šteje 12 članov.
ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE
Tabela 6: Organizacijske / infrastrukturne enote
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP)

Izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, prorektorica za
mednarodno sodelovanje UP

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)

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

Center za šport (CŠ)

/ (predstojnik v imenovanju)

Bio-naravoslovni center Univerze na Primorskem (BNC UP)

Izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek10

Center za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem
(CAK UP)

/ (predstojnik v imenovanju)

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)

/ (predstojnik v imenovanju)

Podiplomska šola UP (POŠ UP)

/ (predstojnik v imenovanju)

7

Izr. prof. dr. Dejan Hozjan je bil imenovan za nadomestnega člana v KSSK UP 17. 9. 2014 namesto izr. prof. dr. Nadje Plazar,
ki so ji s prenehanjem mandata prorektorice za študijske zadeve obenem prenehale tudi funkcije v komisijah Senata UP.
8
Izr. prof. dr. Dejan Hozjan je bil imenovan za nadomestnega člana v KP UP 17. 9. 2014 namesto izr. prof. dr. Nadje Plazar, ki
so ji s prenehanjem mandata prorektorice za študijske zadeve obenem prenehale tudi funkcije v komisijah Senata UP.
9
Izr. prof. dr. Dejan Hozjan je bil imenovan za nadomestnega člana v KT UP 17. 9. 2014 namesto izr. prof. dr. Nadje Plazar, ki
so ji s prenehanjem mandata prorektorice za študijske zadeve obenem prenehale tudi funkcije v komisijah Senata UP.
10
Izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek je funkcijo vodje nastopil 13. 10. 2014.
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Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost

Izr. prof. dr. Sonja Starc11 imenovana za predstojnico 12. 2.
2013 do 12. 2. 2015

Katedra za pravo

/ (predstojnik v imenovanju)

Katedra za trženje in tržno komuniciranje

/ (predstojnik v imenovanju)12

Katedra za podjetništvo

/ (predstojnik v imenovanju)

ČLANICE IN PRIDRUŽENI ČLANICI TER ODGOVORNE OSEBE ČLANIC
UP vključuje enajst (11) članic in dve (2) pridruženi članici, in sicer (članice navajamo po zaporedju iz
Statuta UP):
Visokošolski zavodi
13
1. Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO)
2. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
3. Fakulteta za management (UP FM)
4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
5. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
6. Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ – Turistica)
7. Fakuletat za vede o zdravju (UP FVZ)
Raziskovalna zavoda
8. Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS)
9. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
Drugi zavod
10. Študentski domovi (UP ŠD)
11. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
Pridruženi članici
14
12. Fakulteta za dizajn (FD)
15
13. Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV)
Tabela 7: Odgovorne osebe članic univerze na primorskem
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekan/pomočnik
direktorja

Tajnik/Svetovalec
direktorja

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

/
Izr. prof. dr. Irena Lazar,
dekanja

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

/
Ana Poljak, tajnik

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

Izr. prof. dr. Matjaž Novak,
dekan

Doc. dr. Elizabeta Zirnstein,
Prodekanja za izobraževanje

Dr. Benjamin Lesjak,
pomočnik tajnika16

11

Izr. prof. dr. Sonja Starc je nastopila funkcijo predstojnice 12. 2. 2013 za obdobje dveh let (do 12. 2. 2015).
Izr. dr. Aleksandra Brezovec je nastopila funkcijo predstojnice 5. 4. 2012 za obdobje dveh let (do 5. 4. 2014).
13
UP Fakulteta za grajeno okolje je vpisana v Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Postopek vpisa v sodni register ni
bil opravljen, saj fakulteta še nima konstituiranih organov.
14
26. 1. 2011 sta Univerza na Primorskem in takrat Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali pogodbo o pridružitvi VŠD
k univerzi. Visoka šola za dizajn se je leta 2013 preoblikovala v Fakulteto za dizajn (FD).
15
19. 3. 2013 sta Univerza na Primorskem in Ortopedska bolnišnica Valdoltra podpisali pogodbo o pridružitvi slednje k univerzi.
16
Dr. Benjamin Lesjak je bil imenovan za pomočnika tajnika dne 10. 6. 2014. Silvija Benčič je funkcijo tajnika opravljala do 9. 6.
2014.
12

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekan/pomočnik
direktorja
– študijski programi 1.
stopnje

15

Tajnik/Svetovalec
direktorja

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

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar,
dekanja

Doc. dr. Martin Milanič,
prodekan za študijske
zadeve

Nataša Vraneš, tajnik

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

Prof. dr. Mara Cotič, dekanja

Izr. prof. dr. Bogdana
Borota, prodekanja za
umetniško delo

Tanja Marsič, tajnik

Doc. dr. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve
Izr. prof. dr. Bogdana
Borota, prodekanja za
umetniško delo17
Prof. dr. Jurka Lepičnik
Vodopivec, Prodekanja za
znanstveno-raziskovalno
delo in mednarodno
sodelovanje18
Izr. prof. dr. Vida Medved
Udovič, prodekanja za
študentske zadeve
Izr. prof. dr. Sonja Starc,
prodekanja za založništvo
Fakulteta za turistične
študije – Turistica (UP FTŠ –
Turistica)

Prof. dr. Anton Gosar, dekan

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

Ingrid Orel, tajnik

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

Prof. dr. Darja BarličMagajna19

Izr. prof. dr. Mihaela
Jurdana, prodekanja za
študijske zadeve

Nela Rajčič Panger, tajnik

Doc. dr. Zala Jenko
Pražnikar, prodekanja za
študentske zadeve
Prof. dr. Peter Raspor,
prodekan za raziskovanje in
mednarodno sodelovanje
17

izr. prof. dr. Dejan Hozjan, Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij, je bil razrešen s funkcije s 3. 10.
2014.
18
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec je bila do 3. 10. 2014 prodekanja za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj od 4.
10. 2014 do izteka mandata dekanje pa delo nadaljuje kot prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno
sodelovanje.
19
Od 25. 9. 2013 do 10. 2. 2014 je funkcijo v.d. dekanje UP FVZ opravljala prof. dr. Darja Barlič-Magajna. Od 10. 2. 2014 dalje
pa opravlja funkcijo dekanje UP FVZ. 3. 3. 2014 so bili imenovani novi imenovani naslednji prodekani:
izr. prof. dr. Mihaela Jurdana, prodekanja za študijske zadeve,
doc. dr. Zala Jenko Pražnikar, prodekanja za študentske zadeve,
prof. dr. Peter Raspor, prodekan za raziskovanje in mednarodno sodelovanje.
Z dnem imenovanja novih prodekanov je prenehala funkcija naslednjim prodekanom:
izr. prof. dr. Maja Čemažar, ki ej do 3. 3 2014 opravljala funkcijo prodekanje za raziskovalno in razvojno delo,
doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, ki je do 3. 3. 2014 opravljala funkcijo prodekanje za študentske zadeve.
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Prodekan/pomočnik
direktorja

Dekan/Direktor

16

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče (UP ZRS)

Prof. dr. Rado Pišot, direktor

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

Mateja Krmelj, svetovalka
direktorja

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

Doc. dr. Vito Vitrih, direktor

/

Martina Marušič Kos,
svetovalka direktorja

Študentski domovi (UP ŠD)

Astrid Prašnikar, direktorica

/

Višnja Krečič, tajnik

Univerzitetna knjižnica (UP
UK)

Asist. mag. Petruša Miholič,
direktorica

/

Fakulteta za dizajn (FD)

Miha Matičič, direktor

Drugi zavodi
/

Pridruženi članici
Izr. prof. Nada Rožmanec
Matičič, v.d. dekanje20

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

Manca Simčič, tajnik21

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

Dr. med., spec. ortoped
Radoslav Marčan, direktor22

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

/

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

20

Izr. prof. Nada Rožmanec Matičič je bila ponovno imenovana za v.d. dekanje za obdobje enega leta, in sicer od 1. 2. 2014 do
31. 1. 2015.
21
Uroš Ferlin je funkcijo tajnika opravljal do 12. 10. 2014. Dne 13. 10. 2014 je funkcijo tajnika nastopila Manca Simčič.
22
Dr. med., spec. ortoped Radoslav Marčan je funkcijo v.d. direktorja opravljal do 25. 8. 2014. Dne 26. 8. 2014 je bil imenovan
za direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
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ZAPOSLENI
Na dan 31.12. 2014 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 45,63 % vseh zaposlenih,
raziskovalci 22,47 % vseh zaposlenih, delež zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je znašal
30,65 % vseh zaposlenih na UP. Razliko do 100 % (1,25 %) predstavljajo zaposleni na vodstvenih
delovnih mestih.
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 razvidno gibanje števila zaposlenih v FTE po plačnih podskupinah za
obdobje od 2010 do 2014. Razen v plačni skupini B (vodstvena delovna mesta), je v ostalih plačnih
skupinah število zaposlenih leta 2014 večje od leta 2010.
Leto 2012 je bilo prelomno leto za zaposlene v vseh plačnih skupinah, saj se je v tem letu, primerjalno
glede na leto 2011, število zaposlenih povsod zmanjšalo; za 9 v plačni skupini D in za 10 v plačnih
skupinah H in J. Število zaposlenih v FTE se v letu 2012 v primerjavi z 2011 ni bistveno zmanjšalo v
plačni skupini D (za 0,6 FTE oz. za 0,03 %), nasprotno pa se je v plačni skupini J zmanjšalo za 8,83
FTE (4,2 %), v plačni skupini H pa je bil zabeležen padec kar za 17,17 FTE (12 %).
V letu 2013 se je število zaposlenih v plačnih skupinah D in J glede na leto 2012 zopet povečalo tako
v številu kot v FTE. V plačni skupini D se je število zaposlenih v letu 2013 povečalo za 14 oz. za 11,46
FTE glede na leto 2012. Administrativno osebje (plačna skupina J) se je v letu 2013 povečalo za 9
zaposlenih, a le za 1,85 FTE. V tem letu se je v plačni skupini H število zaposlenih zmanjšalo glede na
leto 2012 za 15 oz. za 16,61 FTE.
V letu 2014 zopet beležimo upad števila zaposlenih glede na leta 2013 v vseh plačnih skupinah: za 4
zaposlene v posamezni plačni skupini D in H ter za 2 v plačni skupini J. Obenem je število FTE v
plačnih skupinah D in J porastlo (v D za 10,04 FTE, v J za 2,36 FTE), medtem ko se v plačni skupini H
(raziskovalci) nadaljuje upadanje FTE, in sicer za 4,18 FTE v primerjavi z letom 2013.
Trend zmanjševanja zaposlenih je očiten v plačni skupini H, kjer se število in FTE zaposlenih
zmanjšuje že od leta 2011. Takrat je bilo v tej plačni skupini zaposlenih 191 javnih uslužbencev. V tej
plačni skupini število zaposlenih od leta 2011 konstantno upada in je v letu 2014 (162) na skoraj isti
ravni kot je bilo leta 2010 (159); v FTE pa je v letu 2014 celo za 6,31 FTE nižje kot v letu 2010.
Zmanjševanje števila in FTE zaposlenih v tej plačni skupini ne gre obravnavati ločeno od gibanja
števila zaposlenih in FTE v plačni skupini D, saj gre v veliko primerih za kombinirana delovna razmerja
v teh dveh plačnih skupinah za krajši delovni čas oz. za spreminjanja razmerja med njima glede na
spreminjanje obsega pedagoškega in raziskovalnega dela.
Tabela 8: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2010-2014
Delovno mesto oz. plačna
podskupina

2010

2011

2012

2013

2014

Vodstvena delovna mesta – B

11

9

9

10

9

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

317

328

319

333

329

Raziskovalci – H

159

191

181

166

162

Administrativno in tehnično osebje – J

218

224

214

223

221

SKUPAJ

705

752

723

732

721

2011

2012

2013

2014

Tabela 9: Pregled zaposlenih (v FTE) v obdobju od 2010-2014
Delovno mesto oz. plačna
podskupina

2010

Vodstvena delovna mesta – B

11,10

9,9

11,60

10,35

10,35

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

231,39

246

245,40

256,86

266,90

Raziskovalci – H

121,15

152,80

135,63

119,02

114,84

Administrativno in tehnično osebje – J

216,10

220,43

211,60

213,45

215,81

SKUPAJ

579,70

629,1

604,22

599,68

607,90
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4.2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Na vseh treh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante,
ki se vključujejo v trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z akterji okolja
prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter
s tem prispeva k njenemu razvoju.
V proces posodabljanja obstoječih oziroma premišljenega oblikovanja novih, zanimivih in sodobnih
študijskih programov univerza vključuje uporabnike znanj, predvsem pri opredeljevanju kompetenc
diplomantov. Pri tem je ustrezna skrb dana ravnotežju med splošnim akademskim pristopom in
potrebami okolja. Krepitev sodelovanja in povezovanja članic univerze v okviru pestre in raznolike
študijske izbirnosti študentom omogoča pridobivanje kompetenc tudi na drugih študijskih področjih.
Z izvajanjem študijskih vsebin v angleškem jeziku, spodbujanjem vključevanja tujih strokovnjakov v
pedagoški proces UP pridobiva tudi tuje študente in krepi prepoznavnost v mednarodnem okolju.
UP s svojimi članicami ponuja široko paleto vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov
strokovnega usposabljanja in ponudbe delov študijskih programov, izobraževanj, seminarjev, tečajev,
delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc različnim skupinam
deležnikov.
UP se zaveda pomembnosti pridobivanja dodatnih kompetenc, veščin in znanj tudi za študente, kot
dopolnitve kompetenc, pridobljenih v študijskem programu. Na ta način se zagotavlja visoko
kompetentne diplomante. Poleg tega UP ponuja možnosti kariernega svetovanja in načrtovanja, preko
katerega se lahko študenti že ob pričetku študija ustrezno usmerijo v doseganje lastnih kariernih ciljev.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 10: Študijska področja članic, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FGO

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo

UP FHŠ

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

UP FM

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

UP FAMNIT

(31) družbene vede (psihologija)*, (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, (21) umetnost*

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP FVZ

(72) zdravstvo

Opomba: * UP je marca 2014 pridobila soglasje Vlade RS k spremembam in dopolnitvam Statuta UP, in sicer k dodatnima
študijskima področjema dveh članic: UP FAMNIT - (31) družbene vede (psihologija) in UP PEF - (21) umetnost.

Dodiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2014) akreditiranih 40 dodiplomskih študijskih programov
1. stopnje, od tega 32 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih študijskih programov. V študijskem
letu 2014/2015 se izvaja 33 dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje. Dodiplomski študijski
programi, sprejeti pred 11. 6. 2004, so v izteku izvajanja, vpisani so le še absolventi.
Tabela 11: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov23

UP FHŠ

18

14

/

/

18

14

UP FM

1

1

2

1

3

2

23

2014/2015

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

2014/2015

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

2014/2015

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

UN, 1.stopnja

Akreditirani (31. 12. 2014) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2014.
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2014/2015

V IZVAJANJU

2014/2015

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2014/2015

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

UN, 1.stopnja

19

UP FAMNIT

9

8

/

/

9

8

UP PEF

2

2

1

1

3

3

UP FTŠ Turistica

2

1

3

3

5

4

UP FVZ

/

/

2

2

2

2

Skupaj

32

26

8

7

40

33

Podiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2014) akreditiranih 34 magistrskih študijskih programov
2. stopnje ter 15 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. V študijskem letu 2014/2015 se izvaja 28
magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter 13 doktorskih študijskih programov 3. stopnje.
Tabela 12: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov24

V IZVAJANJU

6

25*

19*

1

1

6

4*

UP FAMNIT

7

6

3

3

10

9

UP PEF

4

4

2

2

6

6

UP FTŠ Turistica

2*

2*

1

1

3*

3*

UP FVZ

3*

3*

/

/

3*

3*

Skupaj

34

28

15

13

49

41

2014/2015

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

8

3*

2014/2015

13*

5*

V IZVAJANJU

17*

UP FM

2014/2015

UP FHŠ

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

DR, 3. stopnja

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

MAG, 2. stopnja

Opomba: * Interdisciplinarni študijski programi so v tabeli v vrstici »skupaj« šteti enkrat.

UP ima akreditirane tudi interdisciplinarne magistrske študijske programe 2. stopnje, pri katerih
sodeluje več članic UP:
- Dediščinski turizem (UP FTŠ Turistica (koordinatorica), UP FHŠ ter UP ZRS),
- Management trajnostnega razvoja (UP FM (koordinatorica), UP FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ
Turistica, ki se je v letu 2014 pridružila k izvajanju programa),
- Politologija (UP FM (koordinatorica) in UP FHŠ, akreditiran septembra 2014, se še ne izvaja).
Pri izvedbi pedagoških magistrskih študijskih programih 2. stopnje UP FHŠ: Italijanistika, Slovenistika
ter dvopredmetnih: Zgodovina, Geografija in Slovenistika sodeluje tudi UP PEF.
UP ima s tujimi visokošolskimi zavodi akreditiran skupni magistrski študijski program 2. stopnje
Latinsko-ameriške študije (UP FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP, Univerza Megatrend,
Srbija, Univerza Pecz, Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Španija).
Študenti in diplomanti
Tabela 13: Število vpisanih študentov na UP v študijskem letu 2014/2015 (na dan 30. 10. 2014)
Redni

Izredni

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

SKUPAJ VPISANI

4677

Dodiplomski programi

3345

24

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

3658

1125

912

5802

4570

2753

901

749

4246

3502

Akreditirani (31. 12. 2014) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2014.
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Redni

Izredni

20

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

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

/

/

1

1

1

1

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

1

0

/

/

1

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

1716

1400

897

746

2613

2146

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

1628

1353

3

2

1631

1355

Podiplomski programi

1332

905

224

163

1556

1068

Magistrski programi 2. stopnje

1332

905

89

65

1421

970

135

98

135

98

Doktorski programi 3. stopnje
Tabela 14: Število diplomantov na UP v letu 2014

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Doktorski
študijski
programi

1022

834

120

0

42

25

Dislocirane enote članice
Nekatere pedagoške članice UP v študijskem letu 2014/2015 izvajajo študijske programe tudi na
dislociranih enotah, in sicer:
- UP FM na dislociranih enotah v Celju in Škofji Loki,
- UP FTŠ Turistica na dislocirani enoti v Ljubljani,
- UP PEF na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah, Ljutomeru ter na Ptuju,
- UP FVZ na dislocirani enoti v Novi Gorici.
UP PEF ima akreditirani še dve dislocirani enoti, na katerih pedagoškega procesa ne izvaja (v Murski
Soboti in Šempetru pri Gorici).
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PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Univerza na Primorskem s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja.
Preko različnih programov strokovnega usposabljanja, delov študijskih programov in posameznih
predmetov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja
dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja
sodeluje s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem, je univerza v letu 2012 sprejela pravila in
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. V letu 2014 je UP izdala že tretji Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem.
UP spodbuja svoje študente (predvsem dodiplomskih študijskih programov), da se vključijo v
programe vseživljenjskega učenja na univerzi, saj tako pridobijo dodatne kompetence že v času
študija, saj s tem povečajo svoje zaposlitvene možnosti. Univerza se bo tudi nadalje usmerjala v
pripravo ponudbe programov vseživljenjskega izobraževanja za domače in tuje okolje ter v krepitev
sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni predvsem
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
dobi potrdilo, ki je javna listina.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije, programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
Poletne šole
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter
spoznavanja različnih aktualnih tematik. Članice UP pripravljajo poletne šole iz svojih vsebinskih in
študijskih področij.
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako
študentom in zaposlenim na univerzi, kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori,
okrogle mize idr., so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in
kompetenc. V zbir delavnic in drugih oblik izobraževanja, ki jih izvaja UP sodijo tudi aktivnosti, ki jih
ponuja univerzitetni karierni center.
V poglavju 7.1.2 Vseživljenjsko učenje je podrobneje podan pregled načrtovanih in izvedenih
aktivnosti s področja. Številčni prikaz najdete v prilogi Kazalniki VŽU.

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014

22

4.3. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalna in razvojna dejavnost Univerze na Primorskem poteka na članicah, in sicer na
osrednjima raziskovalnima inštitutoma UP ZRS in UP IAM ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica in UP FVZ, kar omogoča povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe. Članice uspešno sodelujejo pri izvajanju posameznih raziskovalnih programov in projektov,
kar še posebej udejanjata UP FHŠ in UP FAMNIT na podlagi sporazumov o sodelovanju – prvi z UP
ZRS, drugi z UP IAM. Raziskovalno delo se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov,
temeljnih in aplikativnih projektov ter projektov Ciljnih raziskovalnih programov, na mednarodnem
področju pa v okviru bilateralnega sodelovanja in promocij znanosti, ki jih financira ARRS, in v okviru
evropskih ter drugih mednarodnih programov. V letu 2014 je bilo na UP (podatki so na dan 31. 12.
2014) zaposlenih 162 raziskovalcev (plačna skupina H) v obsegu 114,84 FTE. V primerjavi z letom
2013 (na dan 31. 12. 2013) se je njihovo število zmanjšalo za 2,41 % oz. za 3,51 % v FTE. Na UP se
je v okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ, UP PEF, UP ZRS in UP IAM v letu 2014 usposabljalo
58 mladih raziskovalcev, 11 jih je usposabljanje zaključilo s pridobitvijo doktorata znanosti.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin s 517 registriranimi raziskovalci (podatek na dan
31. 12. 2014).
Tabela 15: Raziskovalne skupine

Članica
UP

Šifra
ARRS

FHŠ

1822-001

FM

7097-001

Ime raziskovalne skupine

Inštitut za medkulturne študije UP
FHŠ

Inštitut za raziskovanje in svetovanje
v managementu

Raziskovalna področja

5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2014)
60

5.04.00 - Družboslovne vede /
Upravne in organizacijske vede
5.02.00 - Družboslovne vede /
Ekonomija

65

5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo

FAMNIT

2790 -001

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

PEF

2158-001

Inštitut za edukacijske vede

FTŠ
Turistica

1718-001

Turizem

FVZ

2413-001

Raziskovalna skupina UP FVZ

UP ZRS

1510-002

Inštitut za družboslovne študije

UP ZRS

1510-004

Inštitut za biodiverzitetne študije

UP ZRS

1510-005

Inštitut za dediščino Sredozemlja

UP ZRS

1510-006

Inštitut za jezikoslovne študije

1.01.00 – Naravoslovno-matematične
vede / Matematika
2.07.00 – Tehniške vede /
Računalništvo in informatika
5.00.00 - Družboslovne vede
5.02.00 - Družboslovne
vede / Ekonomija
5.02.02 - Družboslovne
vede / Ekonomija / Poslovne vede
3.00.00 Medicinske vede
5.00.00 Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede
5.00.00 - Družboslovne vede
1.03.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Biologija
6.00.00 - Humanistične vede
7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
6.05.00 - Humanistične vede /
Jezikoslovje

104

64

45

33
10
7
9

4

5.00.00 - Družboslovne vede
5.10.00 - Družboslovne vede / Šport
UP ZRS

1510-007

Inštitut za kineziološke raziskave

UP ZRS

1510-008

Inštitut za zgodovinske študije

5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
6.01.00 - Humanistične vede /
Zgodovinopisje

13

14
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Članica
UP

Šifra
ARRS

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2014)

Raziskovalna področja

Ime raziskovalne skupine

23

6.00.00 - Humanistične vede
UP ZRS

UP ZRS

1510-010

1510-011

Pravni inštitut

5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo

Inštitut za filozofske študije

0

6.10.00 - Humanistične vede /
Filozofija

8

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

UP ZRS

1510-012

Inštitut za oljkarstvo

1.04.05 - Naravoslovno-matematične
vede / Kemija / Analizna kemija

8

4.06.05 - Biotehniške vede /
Biotehnologija / Rastlinska
biotehnologija
1.00.00 - Naravoslovno-matematične
vede
IAM

1669-001

Raziskovalna skupina UP IAM

73

3.00.00 - Medicinske vede
4.00.00 - Biotehniške vede
7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave

16

SKUPAJ

517

Raziskovalni programi in projekti
Tabela 16: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

P1–0285

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

P1-0386

Varstvena biologija od molekul do ekosistema (UP FVZ, UP ZRS, UP FAMNIT)

P3–0384

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

P5–0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)

P5–0381

Kineziologija za kakovost življenja (UP ZRS)

P6–0272

Sredozemlje in Slovenija (UP ZRS)

P6-0279

Območje kulturnega stika v integracijskih procesih

Raziskovalni programi v soizvajanju
P1–0294

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

P2–0250

Metrologija in biometrični sistemi (UP IAM)

P2–0266

Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj (UP FM)

P3–0003

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

P4–0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP FVZ)

P5–0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (UP PEF)

P6–0243

Azijski jeziki in kulture (UP FHŠ)

V letu 2014 je UP izvajala 14 raziskovalnih programov, 7 matičnih in 7 v (so)izvajanju, 41 temeljnih, 9
aplikativnih, 5 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih projektov in 3 projekte Ciljno raziskovalnega
programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«. V primerjavi z letom 2013 se v letu 2014 ohranja število
izvajanja temeljnih projektov in ciljno raziskovalnih projektov, medtem ko beležimo upad izvajanja
aplikativnih in podoktorskih projektov. UP je v letu 2014 izvajala tudi 1 infrastrukturni program v
obsegu 2,50 plačnega FTE.
Raziskovalno delo je potekalo tudi v okviru 31 projektov bilateralnega sodelovanja (8 Rusija, 9 ZDA, 1
Južna Koreja, 3 Srbija, 2 Črna Gora, 2 Hrvaška, 1 Argentina, 1 Ukrajina, 1 Turčija, 3 Bosna in
Hercegovina) in 5 projektov aktivnosti promocije slovenske znanosti v tujini (1 Nemčija, 3 ZDA in 1
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Rusija), kar pomeni povečanje v primerjavi z letom 2013, ko je UP izvajala 28 projektov bilateralnega
sodelovanja in 5 promocij znanosti.
Tabela 17: Nacionalni projekti (ARRS)
Vrsta
raziskovalnega
projekta

Skupaj
leto 2012

Matični
leto 2012

Partnerski
leto 2012

Skupaj
leto 2013

Matični
leto 2013

Partnerski
leto 2013

Skupaj
leto 2014

Matični
leto 2014

Partnerski
leto 2014

TEMELJNI
RAZISKOVALNI
PROJEKTI

36

22

14

37

21

16

41

22

19

PODOKTORSKI
RAZISKOVALNI
PROJEKTI

7

7

-

8

8

-

5

5

-

APLIKATIVNI
RAZISKOVALNI
PROJEKTI

13

8

5

14

10

4

9

6

3

PROJEKTI CRP

16

8

9

0

0

0

3

1

2

SKUPAJ

72

45

27

59

39

20

58

35

29

Tabela 18: Mladi raziskovalci v letih 2012, 2013 in 2014 (ARRS)
UP FM

UP
FAMNIT

UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

Število MR v letu 2012

13

1

1

2

Število MR v letu 2013

12

2

1

2

Število MR, ki so zaključili
usposabljanje v letu 2013

2

0

0

Število MR v letu 2014

12

2

Število MR, ki so zaključili
usposabljanje v letu 2014

3

1

Članica UP

UP IAM

SKUPAJ

37

9

63*

29

10

56*

1

9

1

13

1

5

25

13

58

0

0

6

1

11

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

Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja. Univerza je v letu 2014 izvajala 86 projektov z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, od tega 6 projektov z lokalno skupnostjo, 52 projektov z
gospodarstvom, 19 z drugimi zavodi, ministrstvi, ustanovami ali društvi ter 9 projektov z drugimi
uporabniki znanja. Porast v primerjavi z letom 2013 je posledica izvajanja projektov izbranih na
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. UP je pridobila
sredstva v skupni višini 166.930 EUR. V sodelovanju s partnerji iz gospodarstva je na UP skupno
potekalo 14 projektov: 9 projektov je izvedla UP FAMNIT, 5 projektov pa UP PEF. V letu 2014 smo
oddali vlogo na 2. javni razpis po kreativni poti do praktičnega znanja s predlogi 59 projektov v skupni
vrednosti 923.317 EUR predlaganih v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.

Matični leto 2013

Skupaj leto 2014

Matični leto 2014

1

1

-

1

1

0

1

1

0

FM

1

1

-

1

1

0

1

1

0

FTŠ Turistica

1

1

-

0

0

0

0

0

0

ZRS

10

10

-

7

7

0

4

4

0

IAM

1

1

-

0

0

0

0

0

0

14

14

-

9

9

0

6

6

0

FM

7

7

-

7

7

0

6

6

0

ZRS

3

3

-

20

20

0

24

24

0

IAM

1

1

-

11

11

0

8

5

3

UP
FAMNIT

-

-

-

-

-

-

9*

9*

0

UP PEF

-

-

-

-

-

-

5*

5*

0

Skupaj
Gospodarstvo

Partnerski leto
2014

Skupaj leto 2013

FAMNIT

Članica
UP

Partnerski leto
2013

Partnerski leto
2012

Lokalne
skupnosti

Matični leto 2012

Vrsta
projekta v
sodelovanju
z drugimi
uporabniki
(gospodarstv
o, lokalne
skupnosti,
itd.)

Skupaj leto 2012

Tabela 19: Projekti v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja
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Partnerski leto
2012

Skupaj leto 2013

Matični leto 2013

Skupaj leto 2014

Matični leto 2014

11

-

38

38

0

52

49

3

4

4

-

0

0

0

1

1

0

IAM

-

-

-

2

2

0

3

2

1

UP ZRS

-

-

-

-

-

-

14

14

0

UP FTŠ Turistica

-

-

-

-

-

-

1

1

-

19

18

1

23

23

0

15

15

0

7

7

0

UP FTŠ Turistica

-

-

-

2

2

0

-

-

-

UP IAM

-

-

-

-

-

-

2

2

0

Skupaj

27

27

0

19

19

0

9

9

0

SKUPAJ

52

52

0

66

66

0

86

82

4

Skupaj
Drugi zavodi,
ministrstva
ustanove,
društva

Skupaj
Drugi
uporabniki
znanja

ZRS

Partnerski leto
2014

Matični leto 2012

11
FM

Članica
UP

Partnerski leto
2013

Skupaj leto 2012

Vrsta
projekta v
sodelovanju
z drugimi
uporabniki
(gospodarstv
o, lokalne
skupnosti,
itd.)

25

Opomba * Našteti so posamezni projekti, ki so se izvajali v okviru odobrenega projekta izbranega na Javnem razpisu – Po
kreativni poti do praktičnega znanja, izvajali sta jih članici UP FAMNIT (9), UP PEF (5).

V letu 2014 je UP izvajala 56 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov: 7. Okvirni program EU:
UP je sodelovala kot partner v štirih (4) projektih; Horizon 2020: UP je sodelovala kot partner v enem
(1) projektu, Strukturni skladi EU: izvajala sta se dva projekta; Program čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Italija 2007–2013: UP je v letu 2014 izvajala 18 projektov v okviru programa SLO-ITA, 5 kot
vodilni partner in v 13 kot partner v konzorciju. 13 projektov je bilo v 2014 zaključenih; Program
čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013: v letu 2014 je UP uspešno pridobila 8
projektov programa SLO-HR (2 kot vodilni partner), kar pomeni porast v primerjavi z 2013; Program
čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic 2007–2013: v letu 2014 so članice UP sodelovale v 7 projektih;
Drugi mednarodni projekti: Članice UP so sodelovale še v treh projektih kot vodilni partner (ERA-NETWood/Wisdom/net, EU DG SANCO Justice in Education, Audivisonal and Culture Executive Agency)
ter v 11 partnerskih konzorcijih drugih projektov financiranih s strani evropske skupnosti. Finančna
perspektiva od 2007-2013 kaže na to, da je UP sodelovala v konzorcijih, ki so skupno dosegli
71.561.737,16 EUR višino financiranja, od tega je delež UP 17.524.853,63 EUR (šteti so projekti
teritorialnega sodelovanja in drugih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov sprejetih v
financiranje do leta 2014). Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM
in Programa FM EGP 2009-2014 je bil projekt s področja kulturna dediščine (arheologije) izbran v
financiranje ter prejel nekaj manj kot 1,2 milijona EUR. V letu 2014 je UP uspela s prijavo nove akcije
COST »Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact
approach (ModWoodLife)«. V dolgi zgodovini mehanizma COST gre za prvo akcijo, ki jo s področja
gozd–les (Forest Products and Services Domain) koordinira slovenska(i) raziskovalka(ec).
Tabela 20: Mednarodni projekti s področja znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
Skupaj
leto 2012

Matični
leto 2012

Partnersk
i leto
2012

Skupaj
leto 2013

Matični
leto 2013

Partnersk
i leto
2013

Skupaj
leto 2014

Matični
leto 2014

Partnersk
i leto
2014

Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija–
Italija 2007–2013

19

6

13

19

6

13

18

5

13

7. Okvirni program EU (7.
OP)

6

-

6

7

-

7

4

0

4

1

0

1

7

7

-

7

7

0

7

4

2

-

2

8

2

6

Vrsta mednarodnega
projekta

Horizon 2020
Jadranski čezmejni
program IPA 2007-2013

7

OP IPA Slovenija–Hrvaška
2007–2013

5

1
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Skupaj
leto 2012

Matični
leto 2012

Partnersk
i leto
2012

Skupaj
leto 2013

Matični
leto 2013

Partnersk
i leto
2013

Skupaj
leto 2014

Matični
leto 2014

Partnersk
i leto
2014

9

4

5

10

2

8

16

3

13

Strukturni skladi EU
nacionalni projekti

4

2

1

2

1

1

2

2

0

SKUPAJ PROJEKTI

50

14

36

47

9

38

56

12

44

Vrsta mednarodnega
projekta
Central Europe
Programme
MNT ERA.NET
COST
Okvirni program za
konkurenčnost in
inovativnost (CIP)
Programi Evropske
komisije
European Space Agency
(ESA

V letu 2014 je bilo oddanih 99 prijav na mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega
dela, 68 % povečanje v primerjavi z letom 2013, in več od načrtovanega (34), gre pripisati novim
razpisom, ki so bili odprti v okviru programov Norveškega finančnega mehanizma, MED programa,
Obzorje 2020 itd.
Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2014
V letu 2014 je v veljavo stopila nova srednjeročna strategija UP, v kateri so cilji za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo opredeljeni v smeri znanstvene odličnosti, konkurenčnosti, inovativnosti
in povezovanja z okoljem, tako v slovenskem, kot mednarodnem prostoru. V letu 2014 so registrirani
raziskovalci (517) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza, povečali znanstvenoraziskovalno uspešnost. S podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 207 člankov v revijah z visokim
faktorjem vpliva, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI ali 5 % več kot v istem obdobju preteklega leta
(glej tabelo 21). UP je podelila častni doktorat prof. Sir Haroldu Krotu, Nobelovemu nagrajencu za
dosežke na področju kemijskih znanosti (1996), ki na znanstveno-raziskovalnem področju sodeluje z
raziskovalci univerze. Nagradi za znanstveno odličnost UP za dosežke v letu 2013 sta prejeli dve
mlajši raziskovalki, izr. prof. dr. Ajda Fošner za področje naravoslovja (matematike) in doc. dr. Vita
Poštuvan za področje družboslovja (psihologije). Slednja je tudi prejemnica priznanja Prometej
znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za leto 2014, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena
fundacija slovenskim raziskovalcem, učiteljem in novinarjem za učinkovito, prepričljivo in odlično
komunikacijo znanosti. Med najpomembnejšimi znanstvenimi dosežki preteklega leta po izboru ARRS
je bila s področja humanistike predstavljena monografija Duhovnost žensk na Balkanu: preseganje
ovir: glasovi žensk iz področja bivše Jugoslavije.
Tabela 21: Št. objav v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI od 2004-201425
Leto
Število objav v
indeksiranih
revijah SCI, SSCI
in A&HCI

25

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

7

27

25

63

91

133

148

131

148

224

207

Vir: WoS (zajem za leti 2013 in 2014 na dan 30. 1. 2015).
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4.4. MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje obsega krepitev obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami in
vzpostavljanje novih stikov oziroma sodelovanj s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami.
Bilateralni in multilateralni odnosi zajemajo sodelovanje pri skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih
ter skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol, izmenjave študentov, učiteljev,
raziskovalcev in strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in
simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih, mrežah in organizacijah.
Od ustanovitve je UP sklenila 71 mednarodnih sporazumov (od tega 7 v letu 2014), izmed katerih sta
2 multilateralna in 69 bilateralnih. Med slednjimi je 65 sporazumov s tujimi univerzami oziroma
visokošolskimi institucijami, UP pa ima sklenjenih tudi 308 sporazumov v okviru programa mobilnosti
Erasmus+ (v letu 2014 program Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus). Posamezni sporazumi so
sklenjeni tudi za oblikovanje skupnih oziroma dvojnih študijskih programov. Poleg tega ima UP
sklenjene sporazume o sodelovanju s 16 slovenskimi institucijami, številni pa so tudi nacionalni in
mednarodni sporazumi na nivoju fakultet.
Tabela 22: Pregled sklenjenih mednarodnih sporazumov v letu 2014
Mednarodni sporazumi
Zap. št.

Ustanova

Država

1.

Univerza Autonoma Metropolitana (Universidad
Autonoma Metropolitana)

Mehika

2.

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Bosna in Hercegovina

3.

Univerza v Banja Luki

Bosna in Hercegovina

4.

Univerza Sv. Cirila in Metoda v Skopju

Republika Makedonija

5.

Univerza Shanghai University of International Business
and Economics

Kitajska

6.

National University of Life and Enviromental Sciences
of Ukraine

Ukrajina

7.

NIMS University

Indija (še ni potrjeno na KMMS in Senatu)

UP je vključena v 13 mednarodnih mrež oziroma združenj in 3 nacionalna, posamezne članice pa
skupno v 39.
Pomemben del mednarodnega sodelovanja predstavljajo izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev
in strokovnega osebja, ki jih UP omogoča zlasti v okviru programa Erasmus+ in znotraj mrež
CEEPUS. Vse bolj pa se odpirajo tudi povezave s Kitajsko, tako na podlagi sporazumov o sodelovanju
s kitajskimi univerzami kot v okviru Konfucijeve učilnice, ki jo je UP pridobila v letu 2014 z namenom
predstavljanja kitajske kulture in jezika, ter z Indijo. Mobilnost raziskovalcev se izvaja predvsem v
sklopu bilateralnih projektov.
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4.5. PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 23: Pregled prostorov v uporabi
Število enot

Vrsta prostora
Predavalnica

84

Laboratorij

10

Kabinet

89

Knjižnica in čitalnica

9

Računalniška učilnica

16

Pisarna

150

Sejna soba

13

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

191

Tabela 24: Pregled uporabne površine na stavbah in delih stavb
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

Število

V lasti (v m2)

V najemu (v m2)

Stavbna pravica (v
m2)
840,00

Stavbe

11

13.070,87

1.007,80

Deli stavb (etažna lastnina)

42

1.158,60

2.517,05

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

133

0,00

9.059,84

SKUPAJ

186

14.229,47

12.584,69

840,00

27.654,16

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

Prostorske danosti UP
Univerzo na Primorskem bremenijo težave, povezane s pomanjkanjem ustreznih prostorskih kapacitet
za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter namestitvenih zmogljivosti za študente. Na 11.
redni seji UO UP je bil sprejet Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012 – 2016, s katerim je
UP pristopila k načrtnemu reševanju prostorske problematike in k zagotavljanju študentskih ležišč.
Glede na prostorske potrebe članic se je srednjeročni načrt investicij dopolnilo z novimi investicijskimi
projekti, ki se nanašajo na nakup novih prostorov za potrebe UP FM ter uporabo le-teh po preselitvi na
novo lokacijo.
Pedagoška fakulteta in Fakulteta za management delujeta v prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru.
Republika Slovenija je Univerzi na Primorskem zagotovila brezplačno uporabo prostorov, ki jih članici
uporabljata za svojo dejavnost od dne uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004). V lanskem letu je resorno
ministrstvo podalo pobudo za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi.
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je v zadnjih treh
letih v Programu dela za posamezno leto načrtovala začetek postopkov za celovito reševanje
prostorske problematike članice v okviru Mestne občine Koper, vendar zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni prišlo do realizacije. Enako velja za članico UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM).
UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) in UP Fakulteta za
turistične študije – Turistica (UP FTŠ-Turistica) so članice, ki imajo urejene prostorske kapacitete in
zadovoljujejo potrebe po izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnost.
Število ležišč v UP Študentskih domovih (UP ŠD) izdatno zaostaja za potrebami po namestitvenih
zmogljivosti za študente UP, saj je na razpolago le 226 ležišč v študentskih domovih v Portorožu in v
Kopru ter 2 ležišči v stanovanju v Izoli. Osnovni cilj tako ostaja povečanje števila ležišč v skladu z
razvojem in s potrebami UP. V ta namen je v pripravi tudi ustrezna dokumentacija.
UP Univerzitetna knjižnica za svoje delovanje nima lastnih prostorov.
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4.6. OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA
UP aktivno deluje v smeri:
- večjega povezovanja gospodarstva z izobraževalnimi in raziskovalnimi članicami (uvajanje
inovativnih študijskih programov, ki bodo temeljili na znanstveni odličnosti, interdisciplinarnemu
pristopu, mednarodni prepoznavnosti),
- štipendiranja najbolj perspektivnih študentov,
- spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področjih, ki so osnova dolgoročnega
družbenega razvoja,
- povečanja družbene pomembnosti in učinkovitosti raziskovalne in razvojne dejavnosti z
vzpostavljanjem mrežnega povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti,
izobraževanja in gospodarstva,
- pospeševanja meddisciplinarnega sodelovanja,
- razvijanja človeških virov za razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti,
- čezmejnega sodelovanja (projekti kot npr. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija
2007-2013, Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013, OP IPA Slovenija - Hrvaška 2007-2013
idr.),
- mednarodnega povezovanja na področju izobraževanja in raziskovanja,
- razvoja sodelovanja s podjetji, organizacijami zavodi in ustanovami na področju managementa in
drugih poslovnih okolij, turizma, varovanja zdravja, zdravstvene preventive in nege, javnega
zdravja, kulture in kulturne dediščine, naravne dediščine in okolja, obnovljivih materialov in
trajnostnega ter restorativnega bivanjskega okolja itd.
Družbeno okolje na državni in regionalni ravni
UP se povezuje na področju medsebojnega akademskega sodelovanja (izvajanje pedagoške
dejavnosti, recenzij, mentorstvo na doktorskem študiju, nacionalna mobilnost, itd.) s preostalimi 3
slovenskimi univerzami. Pomembna skrb je namenja promocijski dejavnosti študijskih programov in
sodelovanju z osnovnimi ter srednjimi šolami.
Od leta 2004 dalje je UP vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru
katere slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v
povezavi z visokošolskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom, zakonodajo in
financiranjem, organizacijo domačih in mednarodnih konferenc itd.
Univerza ima sklenjene sporazume o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in
Univerzo Emuni ter z drugimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri v Sloveniji.
Pomemben vzvod povezovanja gospodarstva in izobraževanja predstavlja Štipendijski sklad UP, ki
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.
Pregled podeljenih štipendij po letih
Študijsko leto

Število prejemnikov štipendij

Sredstva Štipendijskega sklada UP

SKUPAJ od 2008/2009 do 2014/2015

253

591.085

2014/2015

41

115.030

2013/2014

32

85.275

2012/2013

40

68.500

2011/2012

30

61.000

2010/2011

33

70.150

2009/2010

43

66.100

2008/2009

34

125.030

Vlagatelji in nosilci, ki so prispevali v Štipendijski sklad za študijsko leto 2014/2015 UP, so: UP
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP Inštitut Andrej Marušič,
Rektorat UP in družno Rektorat UP s Študentskimi domovi UP, podjetje Actual I.T. d.d. iz Skupine
Istrabenz, UP Pedagoška fakulteta, UP Fakulteta za vede o zdravju, UP Znanstveno-raziskovalno
središče, Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Ilirska Bistrica, podjetje Luka Koper.
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Na področju gospodarstva se članice UP povezujejo z organizacijami iz različnih gospodarskih panog
in poslovnih okolij, in sicer v turizmu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu, IKT sistemov, logistiki,
prehrambeni industriji idr. Na področju negospodarstva pa članice UP sodelujejo z vzgojno
izobraževalnimi zavodi (vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje
slovenske bolnišnice, zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.).
Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka
Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka Koper d.d. in številna druga podjetja ter
organizacije, v katerih študenti lahko opravljajo študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje.
Povezovanje z gospodarstvom udejanja UP prek 1) Centra za razvoj in prenos znanja UP, ki združuje
in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom 2) Sveta zaupnikov UP, ki
svetuje in sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in
znanstvene uspešnosti, 3) Konzorcija za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, 4) Univerzitetnega razvojnega centra in
inkubatorja Primorske (UIP), ki je namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju idej študentov,
raziskovalcev in profesorjev in 5) Centra za sodelovanje z gospodarstvom na UP ZRS.
Univerza je v letu 2014 izvajala 86 projektov z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, od tega 6
projektov z lokalno skupnostjo, 52 projektov z gospodarstvom, 19 z drugimi zavodi, ministrstvi,
ustanovami ali društvi ter 9 projektov z drugimi uporabniki znanja. Podrobnejši podatki o sodelovanju
so predstavljeni v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost (tabela 19: Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja).
Družbeno okolje na mednarodni ravni
Od ustanovitve do danes je UP sklenila 71 mednarodnih sporazumov o sodelovanju, od tega 3 v letu
2004, 4 v letu 2005, 9 v letu 2006, po 5 v letu 2007 in 2008, 4 v letu 2009, 7 v letu 2010, 5 v letu 2011,
14 v letu 2012, 4 v letu 2013 in 7 v letu 2014. 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 Erasmus+.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA), Rektorske
konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of the Alps Adriatic Region – AARC),
Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference – DRC), Združenja mediteranskih
univerz za trajnostni razvoj s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj (The Mediterranean
Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for Sustainable
Development (ESD)), Združenja sredozemskih univerz (Mediterranean Universities Union - UNIMED),
LEA EBAN European Associated Laboratory "Pulsed Electric Fields Applications in Biology and
Medicine" in drugih.
Na področju izobraževanja je cilj UP razvijati skupne študijske programe s tujimi univerzami. V letu
2014 je tako UP sklenila dva sporazuma za izvajanje dvojnega študijskega programa (double degree
programme), izmed katerih enega s finsko univerzo na področju managementa in drugega s srbsko
univerzo na področju informacijskih tehnologij. Večina mobilnosti se izvede v okviru programa
Erasmus+ (nekdanji program Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus). V letu 2014 je UP postala tudi
sedež Konfucijeve učilnice Koper (Confucius Classroom Koper), ki je namenjena promociji kitajskega
jezika in kulture.
Na področju raziskovanja univerza sodeluje in se povezuje z velikim številom partnerjev iz
mednarodnega okolja. V letu 2014 je UP izvajala skupaj 56 mednarodnih projektov, od tega je v 12
projektih sodelovala kot nosilec in v 44 kot partner. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka
tudi v okviru projektov bilateralnega sodelovanja z Belgijo, Dansko, Finsko, Slovaško, Madžarsko,
Hrvaško, Črno Goro, Avstrijo, Ukrajino, Turčijo, Rusijo, Indijo, Korejo, ZDA in Argentino. Z namenom
promocije slovenske znanosti in znanja v tujini je bilo v letu 2014 na javnem razpisu ARRS sprejetih v
sofinanciranje 5 aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v Nemčiji, Združenih državah Amerike in
Rusiji.
Podrobnejši podatki o mednarodnem sodelovanju in mednarodnih projektih so predstavljeni v poglavju
4.4 Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna
dejavnost.
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4.7. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP in njene članice namenjajo posebno pozornost skrbi za kakovost svojega delovanja. UP ima vrsto
internih pravnih aktov, ki zagotavljajo kakovost delovanja univerze, kot na primer: Pravilnik o
tutorskem sistemu na UP, Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP, Pravilnik o izvajanju
študentske ankete na UP itd. Članice delujejo skladno z navedenimi internimi pravnimi akti in izvajajo
vse predvidene aktivnosti, ki neposredno in posredno prispevajo k večji kakovosti načrtovanja
študijske dejavnosti in izvedbe študijskega procesa (npr: posodabljanje študijskih programov, skrb za
študente s posebnimi potrebami (zagotavljanje ustrezne infrastrukture, pedagoške opreme itd.),
zagotavljanje tutorske pomoči, anketiranje študentov, preprečevanje plagiatorstva itd.).
Iz sistema zagotavljanja kakovosti posebej izpostavljamo sledeče mehanizme:
1. spremljanje izvajanja študijske dejavnosti (enotna najava in Katalog študijskih programov), redna
(samo)evalvacija in izpopolnjevanje ter posodabljanje študijskih programov,
2. pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni izboljšanju študija
(posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v postopkih izvolitve v
naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi,
3. izvajanje analize zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov;
4. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija:
‐
razvit sistem tutorstva in svetovanja študentom,
‐
karierno svetovanje, ki je namenjeno kakovostnejši odločitvi za študij, povečevanju uspešnosti
poteka študijske poti, zaključevanja študija in učinkovitejšega zaposlovanja diplomantov,
‐
skrb za obštudijske dejavnosti, ki predstavljajo programe športa, kulture, socialne dejavnosti in
dodatnega izobraževanja; ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc
‐
vključevanje v procese odločanja ipd.),
5. skrb za zaposlene (spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo, odlične
znanstvene in študijske dosežke);
6. zagotavljanje notranjega nadzora porabe javnih financ, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano
poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in
zagotavljanja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti.
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4.8. SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UNIVERZA
UP je razpolagala v letu 2014 s prihodki po obračunskem toku v višini 24.956.747 EUR, izkazovala
jih je po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanašajo.
Sodila za delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo
in z internimi akti.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2014 odpadlo 96,51 %
prihodkov na javno službo in 3,49 % na tržno dejavnost.
Prihodki po denarnem toku so v letu 2013 znašali 24.976.906 EUR. Po razčlenitvi prihodkov iz
naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2013 odpadlo 97,34 % prihodkov na javno službo in
2,66 % na tržno dejavnost.
Tabela 25: Pregled poslovanja po denarnem toku (prihodki, odhodki, sredstva, viri)
Realizacija 2014

Realizacija 2013

Indeks 2014/2013

A.

SKUPAJ PRIHODKI

25.769.167

24.976.906

103,17

1

Prihodki za izvajanje javne službe

25.004.844

24.312.091

99,66

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

18.611.054

18.542.430

98,88

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

6.393.790

5.769.661

102,25

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

764.323

664.815

125,06

B.

SKUPAJ ODHODKI

26.096.016

25.687.201

91,69

1

Odhodki za izvajanje javne službe

25.562.841

25.082.905

91,37

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

17.698.476

17.477.927

96,26

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

5.995.751

5.906.779

87,43

c.

Investicijski odhodki

1.842.726

1.681.142

67,86

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

28.888

17.057

28,43

533.175

604.296

106,99

-326.849

-710.295

23,00
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije Uradni list
RS, št. 33/91-I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43,
69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ148 in 47/13 - UZ90,97,99), zakonov in njihovih
podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij
(javne finance, delovna zakonodaja idr.).
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS
Zakoni
‐
Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in
109/2012),
‐
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 22/2006-UPB1, 112/2007, 9/2011,
57/2012-ZPOP-1A)
‐
Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
‐
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US:
U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12,
59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013,
46/2013-ZIPRS1314-A ), 25/14 - ZFU, 50/2014 in 95/2014 - ZUPPJS15),
‐
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013 popr.)),
‐
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 Uradni list RS, št. 43/2011),
‐
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,
69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF, (78/2013 popr.)),
‐
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo),
‐
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 -UPB, 117/2006 ZDavP-2, 23/2014,50/2014),
‐
Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
‐
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 83/2003-UPB1, 61/2006,
87/2011, in (97/2011 popr.))
‐
Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999),
‐
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.), 109/2012),
‐
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/1234, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35), 85/2014, 95/2014),
‐
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št.
101/13, 38/14, 95/14),
‐
Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
‐
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB5,
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13,
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
‐
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013),
‐
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
‐
Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
‐
Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
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Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013),
Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I),
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US:
U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 47/2013 Odl.US: U-I-240/10-15,110/2013),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G).

Podzakonski akti
‐
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
‐
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013),
‐
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012, 35/2013)
‐
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006)
‐
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS, št.
1/2010, 20/2013)
‐
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in
97/2010, 46/2012, 55/2013 )
‐
Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS)
‐
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012)
‐
Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št., 107/2008, 6/2011 Odl.US: UI-243/09-17, 7/2011 Odl.US: U-I-260/09-18)
‐
Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
‐
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
‐
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
‐
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
‐
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS;
Ur. l. RS, št. 41/2011),
‐
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Podzakonski akti
‐
Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012),
‐
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006),
‐
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005),
‐
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012, 7/2013, 6/2014),
‐
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
‐
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
‐
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
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‐

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010, 52/2013, 94/2014).

‐
‐

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013, 88/2013, 40/2014),
Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),
Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011).

‐
‐
‐
‐

d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Podzakonski akti
‐
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012 in 15/2014),
‐
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.
l.RS, št. 40/2013, 51/2014),
‐
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
‐
Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
‐
Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013), 20/2014),
‐
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013 (100/2013 popr.),92/2014),
‐
Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
‐
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
‐
Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
‐
Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
‐
Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 - 2020
‐
Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
‐
Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
‐
Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
f)

PRAVNE PODLAGE UP

Ustanovitveni akt
‐
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)
Statut
‐
Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012)
Interni pravni akti
‐
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 oblikah neposredne pedagoške obveznosti
‐
Akt o organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
‐
Izjava o varnosti s prilogami
‐
Pravila o delovanju Študentskega sveta UP in študentskih svetov članic UP
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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 s spremembami,
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih naprav
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov s spremembami
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja zaposlenim na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Cenik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za šport
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem
(CAK UP),
Pravilnik o organiziranosti in delovanju Bio-naravoslovnega centra Univerze na Primorskem

Kadrovsko področje
‐
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
‐
Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem s
spremembami
‐
Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
‐
Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem s spremembami
‐
Cenik za vrednotenje dela po AP in PP 2013
‐
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
‐
Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem s spremembami
‐
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
‐
Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
‐
Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
‐
Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola, droge in drugih prepovedanih substanc
‐
Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Študij
‐
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in
spretnosti
‐
Pravila o načrtovanju in izvajanju mrežnega sistema vseživljenjskega učenja na Univerzi na
Primorskem
‐
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
‐
Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
‐
Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
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Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem s spremembami
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 s spremembami
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije s spremembami
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
Pravila o normativih za izvedbo kontaktnih ur študijskih programov

Raziskovanje
‐
Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
‐
Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
‐
Pravilnik o ustanovitvi in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
‐
Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
‐
Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP s spremembami
‐
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 s spremembami in Seznam področij za
izvolitev v naziv
Navodila
‐
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
‐
Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
‐
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
‐
Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
‐
Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
‐
Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
‐
Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
‐
Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
‐
Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
‐
Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
‐
Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
‐
Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
‐
Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
‐
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
‐
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
‐
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
Poslovniki
‐
Poslovnik Senata Univerze na Primorskem

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

38

Poslovnik o delu Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem
Poslovni o delu Komisije za študijske zadeve Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,
raziskovalnega in umetniškega dela na Univerzi na Primorskem
Poslovnik o delu Statutarne komisije Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Komisije za tutorstvo Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Disciplinske komisije Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze na
Primorskem o delu Komisije za pritožbe kandidatov za vpis v študijske programe
Poslovnik o delu Komisije za prošnje in vprašanja v prijavnem postopku za vpis v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem
Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem Poslovnik Sveta zaupnikov UP
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6. USMERITVE IN CILJI
6.1. DOLGOROČNI CILJI 2013-201626
Dolgoročni cilj

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

2013/2014:

2015/2016:

Odstotni delež
zasedenosti vpisnih
mest glede na razpis
za študijsko leto
2013/2014 (na dan
23. 10. 2013):

Povečanje
zasedenosti vpisnih
mest na vseh
stopnjah študija
oziroma ohranjanje
zasedenosti na
programih pri katerih
je le-ta več kot 95 %.

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Povečan deleža
vpisanih študentov v
1. letnike študijskih
programov na UP

Priprava analize
trenda vpisa
študentov v 1. letnik.

Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Izvajanje aktivnosti
povezovanja s
srednjimi šolami v RS
Priprava načrta
promocije in
učinkovita promocija v
RS.

1. stopnja (redni):
1093 (83,4 % vpis
glede na razpisana
mesta);
1. stopnja (izredni):
278 (88,3 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 593
(61,1 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 15
(3,6 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja:35 (24 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Povečana študijske
izbirnost med
članicami UP

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

Študijska izbirnost
med članicami UP

2012/2013:

2015/2016:

1 % študentov (1. in 2.
stopnje) si je v okviru
izbirnosti izbral vsaj
en predmet, ki ga
izvaja druga članica

Izbirnost med
članicami: 2 %
študentov (1. in 2.
stopnje študija)

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi

Povečanje
sodelovanja med
članicami UP pri
razvijanju in izvajanju
študijskih programov

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

2 študijska programa
2. stopnje

4 interdisciplinarni
študijski programi

Število članov Alumni
kluba UP

0

25 % diplomantov UP
je članov Alumni
kluba.

(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Doseganje večje
interdisciplinarnosti
univerzitetnega študija

Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Ustanovitev Alumni
kluba UP:

Spodbujanje
vključevanja
zaposlenih v
programe izmenjave
(promocija)

Povečanje mobilnosti
zaposlenih

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Delež (in število)
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

2012/2013:

2015/2016:

25 % (85)

28 %

Delež (in število)
visokošolskih
učiteljev, ki koristi

2012/2013:

2015/2016:

1 % (3)

2%

26

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo letnega programa dela za leto 2014 (dopis št.
410-117/2013/18 z dne 23.1.2014, poglavje »A. SPLOŠNO«, razdelek »PROGRAM DELA«, 5. alineja) je Univerza na
Primorskem v letnem programu dela za leto 2014 pripravila nove dolgoročne cilje za obdobje 2013-2016, ki so usklajeni z:
novo Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem za obdobje od 2014 do 2020 (sprejeta 19. 6. 2014, št. 04330/2014), ki nadomesti Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na Primorskem za obdobje 2009-2013,
glavnimi dolgoročnimi/strateškimi za obdobje 2013-2016 in letnimi cilji za posamezno leto za izvajanje 3. in 33. ukrepa iz
ReNVPŠ11-20 (priloga 1 k pogodbi o financiranju št. 3330-14-500003).
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Dolgoročni cilj

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Delež (in število)
strokovnih sodelavcev
UP na izmenjavah v
tujini

2012/2013:

2015/2016:

12 % (27)

15 %

Ime kazalnika
sobotno leto

Povečana mobilnost
tujih visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev na UP

Povečanje mobilnosti
tujega pedagoškega
kadra

Delež (in delež) tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev na
izmenjavi na UP

2012/2013:

2015/2016:

32 % (109)

35 %

Povečana mobilnosti
študentov

Spodbujanje
vključevanja
študentov UP v
programe izmenjave

Delež (in število)
študentov, ki del
študija opravijo v tujini
v skupnem številu
vpisanih študentov

2012/2013:

2015/2016:

1,4 % (93)

2,5 %

Promocija UP za
spodbujanje
vključevanja tujih
študentov v programe
izmenjave in širitev
partnerstev v ta
namen

Delež (in število)
študentov, ki del
študija opravijo na UP

2012/2013:

2015/2016:

3,6 % (235)

4,5 %

Povečan vpisa tujih
študentov

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

Delež (in število)
vpisanih tujih
študentov v skupnem
številu vpisanih
študentov

2013/2014:

2016/2017:

3,3 % (203)

5%

Urejeno normativno
okolje za priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Oblikovanje
postopkov in navodil
za vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Merila in postopki za
vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Deloma urejeno
normativno okolje, ki
ureja vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Urejeno normativno
okolje za izvedbo
postopkov
vrednotenja in
priznavanja
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Povečanje števila
znanstvenih objav s
podpisom UP v WoS
na raziskovalca

Spodbujanje
objavljanja rezultatov
raziskovalnega dela

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS na
raziskovalca UP

0,4 objave na
raziskovalca

0,6 objave na
raziskovalca

Povečana mobilnost
raziskovalcev

Spodbujanje
raziskovalnega dela v
tujini in pridobivanje
sredstev na ustreznih
razpisih

Delež (in število)
raziskovalcev (D+H),
ki bodo odšli
raziskovat v tujino v
skupnem številu vseh
raziskovalcev (D+h)

14 % (71)

35 %

Okrepitev
raziskovalnega dela s
tujim partnerji

Delež (in število) tujih
raziskovalcev (D+H),
ki bodo prišli
raziskovat na UP v
skupnem številu vseh
raziskovalcev (D+h)

2,4 % (12)

6%

Izboljšanje delovnih
pogojev in povečanje
privlačnosti
poklicnega
znanstvenoraziskovalnega dela

Kadrovske strategije
za raziskovalce

4 faza: izvedena
notranja evalvacija
implementacije
kadrovske strategije
za raziskovalce

Zaključena
implementacija
kadrovske strategije
za raziskovalce in
opravljena zunanja
evalvacija s strani
Evropske komisije

Urejen status
raziskovalca skladno
z načeli Evropska
listine za raziskovalce

UMETNIŠKA DEJAVNOST

6. USMERITVE IN CILJI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
Dolgoročni cilj
Vzpostavljeni pogoji
za uspešno izvajanje
umetniške dejavnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Zagotovitev
materialnih in pravnih
osnov za ustanovitev
centra
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2016

Izvajanje umetniške
dejavnosti na dveh
članicah UP (UP PEF
in UP FHŠ)

Organiziranost
področja umetniške
dejavnosti na ravni
UP – ustanovitev
centra za umetnost

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Oblikovan je skupni
nabor generičnih
kompetenc
diplomantov UP

Usklajevanje in stalno
posodabljanje
generičnih
kompetenc, ločenih
po stopnji študija, v
obstoječih študijskih
programih UP

Notranja
institucionalna in
programska evalvacija

Notranja
institucionalna in
programska evalvacija
ni vzpostavljena

Vzpostavljen sistem
institucionalne in
programske
evalvacije.

Neoptimizirana
organizacijska
struktura in delovni
procesi

Vzpostavljena
organiziranost
podporne dejavnosti

Uporabna površina v
lasti 14.460 m2

Povečanje uporabne
površine v lasti za
5.080 m2

Ime kazalnika
NOE27 za področje
umetnosti

Povečanje
pedagoškega kadra s
področja umetnosti
Spodbujanje
vključevanja
študentov v center
Promocija centra
Sodelovanje z
zunanjimi institucijami
s področja umetnosti
KAKOVOST
Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Oblikovanje nabora
generičnih kompetenc
diplomantov na vseh
stopnjah študija, v
skladu s cilji Strategije
izobraževanja UP
2011 - 2015

(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Izvesti analizo
skladnosti učnih izidov
študijskih programov z
nacionalnim ogrodjem
kvalifikacij

Vzpostavljen sistem
notranje
institucionalne in
programske evalvacije

Priprava internih
pravnih aktov za
vzpostavitev sistema
notranje
institucionalne in
programske
evalvacije.
Usposabljanje
zaposlenih in
študentov za izvedbo
institucionalne in
programske evalvacije
UP

SKUPNE NALOGE
Spremenjena
organizacijska
struktura podporne
dejavnosti univerze
(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Prenova poslovnih in
delovnih procesov
povezanih z
izvajanjem podporne
dejavnosti univerze

Reorganizacija
podporne dejavnosti
univerze

STVARNO PREMOŽENJE
Izgradnja in oprema
objektov za potrebe
pedagoške in
raziskovalne
dejavnosti

Izvedba GOI del na
objektu A

Uporabna površina v
lasti

Izvedba rekonstrukcije
objekta BorilnicaBaseggio
Pridobitev upravnih
dovoljenj
Nabava notranje
pohištvene,
laboratorijske in
informacijske opreme

27

NOE je okrajšava za notranjo organizacijsko enoto.
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6.2. REALIZACIJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV UP V LETU 2014
V skladu s 5. členom pogodbe št. 3330-14-500003 za leto 2014 in 5. členom aneksa št. 2 k pogodbi
št. 3330-14-500003 je Univerza na Primorskem pripravila:
‐
vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za leto 2014 za ukrepa 3. in 33 iz Resolucije o
28
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (v nadaljevanju ReNPVŠ11–20 ), ki je
29
priloga 1 k pogodbi o financiranju št. 3330-14-500003 ,
‐
vmesno poročilo o realizaciji glavnih kratkoročnih prednostnih ciljev Univerze na Primorskem v
30
letu 2014, ki vključujejo tudi letne cilje 2014 za ukrepa 3. in 33 iz ReNPVŠ11–20 .
Oba dokumenta sta bila posredovana na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 3. 11. 2014
za pripravo pogodbe o financiranju za leto 2015.
Obrazložitev: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2014 je Univerza na Primorskem izbrala dva
ukrepa iz ReNPVŠ11–20, in sicer:
‐
3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj,
‐
33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za
daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.
31
Za oba navedena ukrepa so bili opredeljeni ustrezni dolgoročni cilji za obdobje 2013–2016 , v sklopu
navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezni kratkoročni cilji za prvo leto spremljanja, in sicer za leto
2014.
Tabela 26: Pregled glavnih letnih ciljev Univerze na Primorskem v letu 2014

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
1.1 Študijska Dejavnost
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Povečanje deleža
vpisanih študentov v
1. letnike študijskih
programov na UP

Ime kazalnika
Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

2013/2014:

2014/2015:

2014/2015:

Odstotni delež
zasedenosti vpisnih
mest glede na razpis
za študijsko leto
2013/2014 (na dan
23. 10. 2013):

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:

Nerealizirano na
nobeni študijski
stopnji.

1. stopnja (redni):
81,0 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (redni):
76,7 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni):
93,9 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni):
91,5 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni):
68,1 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni):
50,4 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni):
40,0 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni):
6,7 % vpis glede na
razpisana mesta);

3. stopnja: 35,3 %
vpis glede na
razpisana mesta).

3. stopnja: 17,1 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Pripravljena analiza
trenda vpisa glede na
študijsko področje,
glede na zaključeno

Delno realizirano.

1. stopnja (redni):
1093 (83,4 % vpis
glede na razpisana
mesta);
1. stopnja (izredni):
278 (88,3 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 593
(61,1 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 15
(3,6 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja:35 (24 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Pripravljena analiza
prijav in vpisa v

28

RESOLUCIJA o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni list RS, št. 41/2011, je
objavljena na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974.
29
Vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za ukrepa 3. in 33 iz ReNPVŠ11–20 v prilogi 1 k pogodbi št. 3330-14-50003 je
sestavna priloga letnega poročila za leto 2014.
30
Priprava vmesnega poročila o uresničevanju glavnih kratkoročnih prednostnih ciljev Univerze na Primorskem v letu 2014 je
temeljila na zajetju podatkov v mesecu oktobru 2014. V poglavju 6.2 Letnega poročila UP za leto 2014 je podana končna
realizacija glavnih letnih ciljev za leto 2014, ki nadomesti vmesno poročilo o uresničevanju glavnih kratkoročnih prednostnih
ciljev Univerze na Primorskem v letu 2014, ki je bilo poslano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v mesecu oktobru
2014.
31
Glej opombo 36.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
srednjo šolo in regijo.
Načrt promocije in
izvedba.
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
študijsko leto
2014/2015, vendar ne
vključuje vseh teh
kazalnikov, ker v tem
trenutku še nimamo
dostopa do teh
podatkov (sr. šola,
regija) – v
sodelovanju z drugimi
VPIS bomo poskušali
to pridobiti.
Promocijske aktivnosti
se izvajajo skupaj s
skupnim načrtom
promocije UP .

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

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

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

Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP
povečati za 1 program

Realizirano

Povečanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in
notranje študijske
izbirnosti med
članicami

Notranja študijska
izbirnost med
članicami

2012/2013:

2013/2014:

1,0 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici

1,6 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici UP.

Realizirano na 1.
stopnji (1,8 %
študentov, ki so si
izbrali predmet na
drugi članici UP),
nerealizirano na 2
stopnji (0,9 %
študentov)

Obrazložitev:
V letu 2014 je Svet
NAKVIS podelil
akreditacijo 1 novemu
interdisciplinarnemu
magistrskemu
študijskemu programu
2. stopnje Politologija
(sodelujoči članici: UP
FM in UP FHŠ)

Obrazložitev:
Na 1. stopnji je bil
načrtovani skupni
delež dosežen, iz
podatkov je razvidno,
da sta notr. izbirnost
najbolj izkoristili dve
članici: UP PEF in UP
FTŠ Turistica, ki sta
načrtovani delež
dosegli.
Na 2. stopnji delež ni
bil realiziran, največje
število študentov, ki
so si izbrali predmet
na drugi članici UP,
prihaja iz UP FVZ, ki
je prav tako realizirala
načrtovani delež.
Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Število članov Alumni
kluba UP

2012/2013:

2013/2014:

Delno realizirano

0

20 % diplomantov UP
je članov Alumni
kluba.

Obrazložitev:
V okviru kariernega
centra je vzpostavljen
spletni portal, kjer
diplomanti pridobijo
dodatne informacije
za aktivnosti, ki so jim
namenjene.
Število aktivnih članov
Alumni kluba bo
znano po ureditvi
registracije na
spletnem mestu
kariernega centra ter
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Deloma urejeno
normativno okolje, ki
ureja vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Skupni postopki in
navodila na UP
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
urejenem imeniku
članov predvidoma do
konca meseca marca
2015.

1.2 Vseživljenjsko učenje
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Urejeno normativno
okolje za priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Merila in postopki za
vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
Pregledani so bili
postopki in navodila
na članicah UP ter
podani predlogi za
spremembe. Izdelan
je bil tudi predlog
kompetenčnega
portfolija ter katalog
VŽU na ravni UP z
opisom kompetenc.

2. RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Dvig znanstvenoraziskovalne in
razvojne uspešnosti
UP

Ime kazalnika
Število objav s
podpisom UP v WoS

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

196/22432

238

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano:
20733 objav.
Obrazložitev:
Na dan 30.1.2015, za
leto 2014, UP izkazuje
207 objav.
Predvidevamo, da bo
glede na leto 2013, ko
je bilo v enakem
obdobju izkazanih 196
objav, za leto 2014 v
naslednjih mesecih cilj
dosežen.

Št. prijav na
nacionalne razpise

102

116

Nerealizirano: 59
Obrazložitev:
Javni razpis ARRS za
(so)financiranje
raziskovalnih
projektov je bil
objavljen konec
decembra 2014.

Št. pridobljenih
nacionalnih projektov

14

33

Delno realizirano: 27
Obrazložitev:
Javni razpis ARRS za
(so)financiranje
raziskovalnih
projektov je bil
objavljen konec
decembra 2014. Na
ostalih nacionalnih
razpisih je bila UP
uspešna s 3 projekti.

Št. mladih

55

54

Realizirano: 58

32

Zajem podatkov iz WoS februar 2014. Na dan 27. 3. 2014 UP izkazuje 205 objav za leto 2013. Na dan 30.1.2015 za leto 2013
UP izkazuje 224 objav.
33
Na dan 30. 1. 2015 za leto 2014 UP izkazuje 207 objav. Predvidevamo, da bo glede na prejšnje leto, ko je bilo v enakem
obdobju izkazanih 196 objav, za leto 2014 v naslednjih mesecih cilj dosežen.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

9

7

Delno realizirano: 5

raziskovalcev
Št. podoktorskih
raziskovalcev

Obrazložitev:
Upad je posledica
znižanja sredstev
namenjenih
podoktorskim
projektom.

Interne podoktorske
pozicije

2013: 6

6

Nerealizirano
Obrazložitev:
UP ni razpisala
internih podoktorskih
pozicij.

Zaščita intelektualne
lastnine in prenos
znanja

Deloma urejeno
področje upravljanja
intelektualne lastnine:

Priprava strategije
upravljanja z
intelektualno lastnino

Delno realizirano

Sprejem dopolnitev
Akcijskega načrta za
raziskovalce

Nerealizirano

Pravilnik o upravljanju
z izumi na UP (sprejet
2011)

Obrazložitev:
UP ni uredila področja
upravljanja
intelektualne lastnine.

Oblikovana politik3
upravljanja z
intelektualno lastnino
na UP
Urejen status
raziskovalca skladno
z načeli Evropska
listine za raziskovalce

Kadrovske strategije
za raziskovalce

4 faza: izvedena
notranja evalvacija
implementacije
kadrovske strategije
za raziskovalce

Obrazložitev:
Dopolnitve akcijskega
načrta niso bile
predlagane v sprejetje
organom UP.

3. MEDNARODNO SODELOVANJE
3.1 Mednarodno sodelovanje na področju izobraževalne dejavnosti
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

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

2012/2013: 85

2013/2014: 89

Delno realizirano

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

2012/2013: 109

Število učiteljev, ki
koristi sobotno leto

3

1

Realizirano

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

12

18

Realizirano: 67

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

70

95

Realizirano: 101

Število tujih strokovnih

2012/2013: 24

2013/2014: 46

Realizirano

Ime kazalnika

Obrazložitev: 86

2013/2014: 136

Nerealizirano
Obrazložitev: 100
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
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Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

2012/2013: 27

2013/2014: 41

Nerealizirano

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

2012/2013: 93

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

36

Število tujih
študentov, ki opravijo
del študija na UP

2012/2013: 235

Število tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
študija na UP

2013/2014: 203

Število vpisanih tujih
študentov v 1. letnike

2013/2014 skupaj
101, od tega:

2014/2015 skupaj
163, od tega:

Nerealizirano

1. stopnja: 79

1. stopnja: 97

1. stopnja: 94

2. stopnja: 11

2. stopnja: 50

2. stopnja: 17

3. stopnja: 11

3. stopnja: 16

3. stopnja: 11

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku

2013/2014: 79

2014/2015: 94

Realizirano

Register izvajalcev
predavanj v tujem
jeziku na ravni UP

Posamezni seznami
izvajalcev predavanj v
tujem jeziku na
članicah UP

Ime kazalnika
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Povečanje števila tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
študija na UP

Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku

Obrazložitev: 30
2013/2014: 128

Realizirano
Obrazložitev: 133

37

Nerealizirano
Obrazložitev: 28

2013/2014: 269

Delno realizirano
Obrazložitev: 261

2014/2015: 260

Nerealizirano
Obrazložitev: 213

Obrazložitev: 122

Obrazložitev:
2013/2014: 84
Vzpostavljen register
izvajalcev predavanj v
tujem jeziku na ravni
UP

Nerealizirano
Obrazložitev:
V letu 2014 so bili
pripravljeni posamezni
seznami kot del
ponudbe za različna
mednarodna
sodelovanja,
predvideni register pa
še ni bil vzpostavljen.

3.1 Mednarodno sodelovanje na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Št. prijav na
mednarodne razpise

51

34

Realizirano: 99

Št. pridobljenih
mednarodnih
projektov

16

24

Delno realizirano: 21

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Pričakovali smo višji
uspeh v evalvaciji
programa NFM in
EGP ter drugih
programov.
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4. KAKOVOST
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Oblikovan je skupni
nabor generičnih
kompetenc
diplomantov UP

Sprejet skupni nabor
generičnih kompetenc
diplomantov UP ločen
po stopnji študija.

Delno realizirano

Vzpostavitev sistema
institucionalne in
programske evalvacije

Institucionalna in
programska evalvacija
– normativno okolje

Normativno okolje ni
vzpostavljeno

Vzpostavljeno
normativno okolje

Delno realizirano

Institucionalna in
programska evalvacija
– število strokovnih
usposabljanj in
udeležencev

Število usposabljanj: 0

Število usposabljanj: 2

Delno realizirano

Število udeležencev:
0

Število udeležencev:
60

Obrazložitev:

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Neoptimizirana
organizacijska
struktura in delovni
procesi

Izvedena prva faza
reorganizacije
podporne dejavnosti:

Obrazložitev:
Zakon na državni
ravni še ni sprejet.
Pregled kompetenc
poteka v okviru
projekta Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP.
Obrazložitev:
Pripravljen predlog
internih pravnih aktov
aktov.

Izvedeno eno
usposabljanje; število
udeležencev 30

5. KADRI
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Spremenjena
organizacijska
struktura podporne
dejavnosti univerze
(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Ime kazalnika
Reorganizacija
podporne dejavnosti
univerze

- finančnoračunovodsko
področje
- kadrovsko področje
- vpisna služba
- ustanovitev
projektna pisarna
(izvedba 1. faze za
potrebe znanstvenoraziskovalne
dejavnosti)

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Delno realizirano
Obrazložitev:
- izvedena prva faza
reorganizacije UAST
služb na rektoratu UP,
- ustanovljena vpisna
služba
- ustanovljena
projektna pisarna

6. STVARNO PREMOŽENJE
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Ime kazalnika
Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

2013: 0

2014: 2

Delno realizirano
Obrazložitev:
Dokončalo se je
izgradnjo objekta A v
UK Livade ter
pridobilo uporabno
dovoljenje
Dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru se je zaradi
pomanjkanja sredstev
le delno realiziralo
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV
PO PODROČJIH
7.1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1.1. ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Podaljšanje akreditacije študijskim programom
V letu 2014 so bili, skladno z načrtom v Letnem programu dela UP za leto 2014, na UP izvedeni
interni postopki obravnave vlog za podaljšanje akreditacije študijskih programov, katerih prva
akreditacija poteče v letu 2015. V nadaljnjo obravnavo in odločanje za podaljšanje akreditacije
študijskih programov je UP Svetu NAKVIS posredovala tri univerzitetne študijske programe 1. stopnje,
pet magistrskih študijskih programov 2. stopnje ter en doktorski študijski program 3. stopnje.
V letu 2014 je Svet NAKVIS za obdobje 7 let podaljšal akreditacijo šestih študijskih programov, in sicer
štirih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje ter dveh magistrskih študijskih programov 2.
stopnje, za obdobje 2 let pa je podaljšal akreditacijo enega magistrskega študijskega programa 2.
stopnje.
UP je sprejela odločitev, da dvema študijskima programoma, ki se izvajata, akreditacije ne bo
podaljšala, o čemer je obvestila pristojno ministrstvo in NAKVIS. To sta dodiplomski visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje Mednarodno poslovanje (UP FM) in doktorski študijski program
3. stopnje Filozofija in teorija vizualne kulture (UP FHŠ).
Za magistrski študijski program 2. stopnje Sredozemsko kmetijstvo (UP FAMNIT), ki se ni nikoli
izvajal, UP ni mogla vložiti vloge za podaljšanje akreditacije. NAKVIS je univerzo obvestila, da glede
na dejstvo, da se študijski program ni nikoli izvajal, ni mogoče oceniti napredka, ki predstavlja enega
od bistvenih elementov ponovne akreditacije študijskega programa. Senat UP se je tako seznanil z
utemeljitvijo UP FAMNIT, da se za omenjeni študijski program ne vloži vloge za podaljšanje
akreditacije. UP je glede tega pisno obvestila NAKVIS.
Novi študijski programi
UP je v letu 2014 pridobila dva nova študijska programa, ki bosta s svojimi vsebinami prispevala k
raznovrstnosti študijske ponudbe, in sicer univerzitetni študijski program 1. stopnje Kulturni turizem
(UP FTŠ Turistica) ter interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Politologija (sodelujoči
članici UP FM in UP FHŠ).
V odločanje Svetu NAKVIS sta bili v decembru posredovani dve vlogi za nova magistrska študijska
programa 2. stopnje: Inoviranje in podjetništvo (UP FM) ter Trajnostno grajeno okolje (UP FGO).
Magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika (UP PEF), ki ga UP v obravnavo na
NAKVIS posredovala oktobra 2013, je še vedno v postopku obravnave.
UP FHŠ je načrtovala, da bo v letu 2014 zaključila s prenovo doktorskega študija ter uvedla nov
skupni študijski program 3. stopnje, ki bi združeval strokovna področja že akreditiranih doktorskih
študijskih programov UP FHŠ. Zaradi obsežnosti priprave vloge novega programa je zaključek
prenove prestavila v študijsko leto 2015/2016. UP FVZ je v procesu oblikovanja vsebinskih in
formalnih izhodišč za uvedbo novega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje s področja
prehrane sprejela odločitev o uvedbi magistrskega študijskega programa in bo nadaljevala z
aktivnostmi v tej smeri.
Širitev študijskih področij
UP je marca 2014 pridobila soglasje Vlade RS k spremembam in dopolnitvam Statuta UP, in sicer k
dodatnima študijskima področjema dveh članic: UP FAMNIT - (31) družbene vede (psihologija) in UP
PEF - (21) umetnost. V postopku obravnave na državnih organih je sprememba Odloka o ustanovitvi
UP, skladno s spremembo Statuta UP.
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Nove dislocirane enote
Ker se je dislocirana enota UP FVZ v Novi Gorici prestavila na drugo lokacijo, je UP po opravljeni
zunanji evalvaciji strokovnjakov NAKVIS prejela odločbo Sveta NAKVIS o spremembi naslova
dislocirane enote.
Postopke za izvedbo akreditacije novih dislociranih enot bo UP PEF izvedla v letu 2015.
Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2014/2015
v primerjavi s študijskim letom 2013/2014
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje
UP je v študijskem letu 2014/2015 razpisala 1635 mest, in sicer 1340 mest za redni in 295 mest za
izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 2013/2014 je razpisala nekoliko vpisnih mest več (skupaj
10), od tega na rednem študiju 30 mest več, na izrednem pa 20 mest manj. Število razpisanih vpisnih
mest sta povečali članici UP FHŠ (105 mest več na rednem študiju, razpisala pa je manjše število
študijskih programov) in UP FAMNIT (15 mest več na rednem študiju), medtem ko sta članici UP FM
ter UP FTŠ Turistica mesta znižali (UP FM za 40 mest manj na rednem študiju, UP FTŠ Turistica za
50 mest manj na rednem in 20 mest manj na izrednem študiju). UP PEF in UP FVZ število razpisanih
vpisnih mest nista spreminjali.
Glede na število razpisanih vpisnih mest za redni študij in načrtovani delež zapolnitve mest z
vpisanimi študenti na 1. stopnji načrtovani cilj ni bil realiziran, saj je bil od načrtovanega 81 % deleža
zapolnitve razpisanih mest dosežen 76,7 % delež. Največje razhajanje med načrtom in realizacijo je
na članici UP FHŠ (35 % zasedenosti razpisanih mest), ki je v primerjavi s preteklim študijskim letom
število razpisanih mest za 1. letnik povečala. Primerjava podatkov po številu prvič vpisanih študentov
v 1. letnik sicer pokaže, da se je vpisalo nekoliko večje število študentov v primerjavi s študijskim
letom 2013/2014.
Razpisana vpisna mesta za 1. letnik rednega študija so v celoti zapolnile tri članice: UP FTŠ Turistica,
UP PEF in UP FVZ. Iz podatkov o številu vpisanih študentov je razvidno, da vpis na študijskih
programih UP PEF in UP FVZ ne upada, UP FTŠ Turistica pa je razpisna mesta v primerjavi z lanskim
letom prilagodila povpraševanju in tako le-ta zapolnila. Tudi na izrednem študiju so bila razpisana
mesta na UP PEF in UP FVZ v celoti zapolnjena, na UP FTŠ Turistica pa okoli 60 % (po številu
vpisanih študentov je bil vpis na izrednem študiju v primerjavi s prejšnjim letom sicer nekoliko višji). Na
UP FAMNIT znaša delež zapolnitve razpisanih mest rednega študija 57,8 %.
Na UP FM so zapolnili 95 % razpisanih vpisnih mest za redni študij, fakulteta je število razpisanih
mest za 1. letnik znižala.
Za študijsko leto 2014/2015 je UP na dodiplomski stopnji študija predvidela nekaj novosti, in sicer sta
bila prvič razpisana dva nova univerzitetna dvopredmetna študijska programa UP FHŠ (Arheologija in
Antropologija), prav tako je bila prvič razpisana izvedba univerzitetnega študijskega programa
Matematika tudi v angleškem jeziku (UP FAMNIT). V primerjavi s študijskim letom 2013/2014 UP ni
razpisala petih univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programov UP FHŠ (Dediščina Evrope in
Sredozemlja, Filozofija, Italijanistika, Kulturni študiji in Slovenistika).
Magistrski študijski programi 2. stopnje
UP je v študijskem letu 2014/2015 razpisala 1445 mest, in sicer 1015 mest za redni in 430 mest za
izredni študij. V primerjavi s študijskim letom 2013/2014 je razpisala 85 vpisnih mest več, od tega 45
mest več na rednem in 40 mest več na izrednem študiju. Število razpisanih mest sta povečali članici
UP FHŠ (75 mest več na rednem študiju, razpis 20 mest na izrednem študiju) in UP FAMNIT (50 mest
več na rednem študiju), medtem ko sta članici UP FM ter UP FTŠ Turistica mesta znižali (UP FM za
80 mest manj na rednem in 20 manj na izrednem študiju, UP FTŠ Turistica za 20 mest manj na
izrednem študiju). UP PEF in UP FVZ števila razpisanih vpisnih mest nista spremenili.
Glede na število razpisanih vpisnih mest in načrtovani delež zapolnitve mest z vpisanimi študenti na 2.
stopnji načrtovani cilj ni bil realiziran, saj je bilo od načrtovane skupne 68,1 % zapolnitve razpisanih
mest dosežena le 50,4 %. Glede na razpisano število vpisnih mest in število vpisanih študentov v 1.
letnike je največje razhajanje na članici UP FHŠ (25,7 % zasedenosti razpisanih mest). Največji delež
zapolnitve razpisanih vpisnih mest za redni študij za 1. letnik (več kot 80 %) je dosežen na članicah
UP PEF in UP FVZ. Za izredni študij je bilo zanimanja zelo malo, kar se kaže tudi na podatku 6,7 %
zasedenosti razpisanih vpisih mest.
Tudi na magistrski stopnji študija je UP za študijsko leto 2014/2015 predvidela nekaj novosti, in sicer
razpis treh študijskih programov tudi v angleškem jeziku (Matematične znanosti (UP FAMNIT),
Management (UP FM) in Turizem (UP FTŠ Turistica)), prvič je bil razpisan nov študijski program
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Jezikovno posredovanje in prevajanje (UP FHŠ). Zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov
se v študijskem letu 2014/2015 noben od treh magistrskih študijskih programov ne izvaja v angleškem
jeziku.
Doktorski študijski programi 3. stopnje
UP je v študijskem letu 2014/2015 razpisala 170 mest za izredni študij. V primerjavi s študijskim letom
2013/2014 je razpisala 24 vpisnih mest več. Razpisana mesta sta povečali članici UP FHŠ (ki je prvič
razpisala nov doktorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov) in UP FAMNIT, ki je
izvedbo študijskega programa Matematične znanosti prvič ponudila tudi v angleškem jeziku. V prvi
letnik se je vpisalo 29 študentov, kar znaša 17,1 % zapolnitev vseh razpisanih mest. Največ študentov
se je vpisalo na UP PEF in na UP FAMNIT, slednja pa razpisani doktorski študij v angleškem jeziku
tudi izvaja.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

Ime kazalnika
Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

2013/2014:

2014/2015:

2014/2015:

Odstotni delež
zasedenosti vpisnih
mest glede na razpis
za študijsko leto
2013/2014 (na dan
23. 10. 2013):

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:

Nerealizirano na
nobeni študijski
stopnji

1. stopnja (redni):
81,0 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (redni):
76,7 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni):
93,9 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni):
91,5 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni):
68,1 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni):
50,4 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni):
40,0 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni):
6,7 % vpis glede na
razpisana mesta);

3. stopnja: 35,3 %
vpis glede na
razpisana mesta).

3. stopnja: 17,1 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Pripravljena analiza
trenda vpisa glede na
študijsko področje,
glede na zaključeno
srednjo šolo in regijo.

Delno realizirano.

1. stopnja (redni):
1093 (83,4 % vpis
glede na razpisana
mesta);
1. stopnja (izredni):
278 (88,3 % vpis
glede na razpisana
mesta);
2. stopnja (redni): 593
(61,1 % vpis glede na
razpisana mesta);
2. stopnja (izredni): 15
(3,6 % vpis glede na
razpisana mesta);
3. stopnja: 35 (24 %
vpis glede na
razpisana mesta).

Načrt promocije in
izvedba.

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Pripravljena analiza
prijav in vpisa v
študijsko leto
2014/2015, vendar ne
vključuje vseh teh
kazalnikov, ker v tem
trenutku še nimamo
dostopa do teh
podatkov (sr. šola,
regija) – v
sodelovanju z drugimi
VPIS bomo poskušali
to pridobiti.
Promocijske aktivnosti
se izvajajo skupaj s
skupnim načrtom
promocije UP .

Povečanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in
notranje študijske
izbirnosti med
članicami

Notranja študijska
izbirnost med
članicami

2012/2013:

2013/2014:

1,0 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici

1,6 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici UP.

Realizirano na 1.
stopnji (1,8 %
študentov, ki so si
izbrali predmet na
drugi članici UP),
nerealizirano na 2.
stopnji (0,9 %
študentov)
Obrazložitev:
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Na 1. stopnji je bil
načrtovani skupni
delež dosežen, iz
podatkov je razvidno,
da sta notr. izbirnost
najbolj izkoristili dve
članici: UP PEF in UP
FTŠ Turistica, ki sta
načrtovani delež
dosegli.
Na 2. stopnji delež ni
bil realiziran, največje
število študentov, ki
so si izbrali predmet
na drugi članici UP,
prihaja iz UP FVZ, ki
je prav tako realizirala
načrtovani delež.

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi

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

(3. ukrep ReNPVŠ1120)

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

Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
3, 2 študijska
programa za
izpopolnjevanje

Realizirano

2013/2014: izvajata
se 2 magistrska
študijska programa 2.
stopnje, 1 študijski
program za
izpopolnjevanje

2014/2015: izvajata
se 2 magistrska
študijska programa 2.
stopnje ter 2 študijska
programa za
izpopolnjevanje

Delno realizirano

Obrazložitev:
V letu 2014 je Svet
NAKVIS podelil
akreditacijo 1 novemu
interdiscipl. mag.štud.
programu 2. stopnje
(sodelujoči članici: UP
FM in UP FHŠ).
Obrazložitev:
Izvajata se 2
magistrska študijska
programa 2. stopnje
ter 1 študijski program
za izpopolnjevanje.
UP PEF je za leto
2014/2015 razpisala 2
interdisciplinarna
študijska programa za
izpopolnjevanje, a se
zaradi premalo prijav
izvaja le 1.

Posodobitve
akreditiranih študijskih
programov

Akreditirani študijski
programi 2013

Št. akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah (na dan
31.12.2013):
- 1. stopnja: 39
- 2. stopnja: 34
- 3. stopnja: 15

Na podlagi notranje
evalvacije se bodo
posodobile vsebine
študijskih programov
- po članicah:
UP FHŠ: 4 študijski
programi:
- 2. stopnja: 3
- 3. stopnja: 1
UP FM: 1 študijski
program 2. stopnje
UP FAMNIT: 4
študijski programi:
- 1. stopnja: 4
UP PEF: 9 študijskih
programov :

Posodobljene so
vsebine študijskih
programov - po
članicah:
UP FHŠ: Realizirano
(dodatno so na
fakulteti prenovili še
štiri štud. programe 1.
stopnje)
UP FM: Realizirano (1
št. program 2.
stopnje)
UP FAMNIT:
Realizirano
Obrazložitev:

- 3. stopnja:2

V letu 2014 so bile
posodobljene vsebine
osmih štud.
programov: 1. stopnja:
5, 2. stopnja: 3

UP FVZ: 2 študijska
programa:

UP PEF: Delno
realizirano

- 1. stopnja: 1

Obrazložitev:

- 2. stopnja: 1

vsebinsko so bili

- 1. stopnja: 3
- 2. stopnja: 4
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
posodobljeni:
- 1. stopnja: 3
- 2. stopnja: 3
- 3. stopnja:2
UP FVZ: Realizirano
posodobljena 2 štud.
programa:
- 1. stopnja: 1
- 2. stopnja: 1

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov

Zapolnitev razpisanih vpisnih mest v 1. letnike študijskih programov v študijskem letu
2014/2015
Glede na skupno število razpisanih vpisnih mest in načrtovani delež zapolnitve mest z vpisanimi
študenti na UP cilj ni bil realiziran na nobeni od stopenj študija. Največje razhajanje med načrtom in
realizacijo je na izrednem študiju na magistrski stopnji študija, saj je bil vpis v 1. letnik zelo nizek. V
nadaljevanju sledijo kratke utemeljitve članic UP glede zapolnitve razpisanih vpisnih mest.
UP FHŠ
Glede na razpisana vpisna mesta v 1. letnike študijskih programov 1. stopnje je bilo zasedenih 35 %
razpisanih mest. Največji vpis je fakulteta dosegla na rednem študiju študijskega programa Medijski
študiji, kjer je bilo zapolnjenih 100 % razpisanih mest. Najmanjši vpis so zabeležili na enopredmetnih
študijskih programih Kulturna dediščina in Slovenistika ter dvopredmetnih študijskih programih
Geografija in Antropologija. Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje je bilo zasedenih slabih 26
% vseh razpisanih mest. Največji delež vpisa glede na število razpisanih mest beležijo na študijskem
programu Komuniciranje in mediji, kjer je bilo zapolnjenih 19 od 20 mest ter na pedagoškem
študijskem programu Slovenistika, kjer je bilo zapolnjenih 10 od 20 razpisanih mest. Najmanjši vpis
beležijo na dvopredmetnih pedagoških študijskih programih Geografija in Zgodovina.
Na razpisanih študijskih programih 3. stopnje so se kandidati vpisali v 1. letnike le na študijske
programe Antropologija, Filozofija in teorija vizualne kulture ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja.
Med najpomembnejše razloge za obstoj večjega števila nezasedenih vpisnih mest UP FHŠ izpostavlja
predvsem naslednje:
‐
v času dolgotrajne ekonomske krize, v katerem se vloga humanističnih vsebin družbeno
marginalizira, je zanimanje za humanistične vede manjše,
‐
potrebno je tudi izpostaviti, da se vsi visokošolski zavodi srečujemo z demografskim upadom, kar
prav gotovo vpliva na manjši vpis v študijske programe UP FHŠ,
‐
dvopredmetni študijski programi še niso povsem uveljavljeni oziroma prepoznavni,
‐
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),
‐
zaradi nesofinanciranja študija na 3. stopnji s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
je prišlo do upada vpisa doktorskih kandidatov.
UP FHŠ se popolnoma zaveda neustreznosti nastale situacije in je že sprejela ustrezne ukrepe za
izboljšanje vpisa v prihodnjem študijskem letu. Cilj fakultete je okrepiti in povečati 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 FAMNIT
Fakulteta je za študijsko leto 2014/2015 prvič razpisala študijski program 1. stopnje Matematika tudi v
angleškem jeziku (razpisanih 25 vpisnih mest). V tem študijskem letu se tako prvič vzporedno izvajata
slovenska in angleška izvedba programa. Za študijski program Biopsihologija je bilo razpisanih 10
mest manj v primerjavi s študijskim letom 2013/2014. Vsi razpisani študijski programi se v študijskem
letu 2014/2015 tudi izvajajo. Število vpisanih študentov je nekoliko manjše od pričakovanega, razen v
študijskem programu Biopsihologija, kjer so bila zasedena vsa razpisana mesta.
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Fakulteta se je močno angažirala na področju promocije, pri čemer se v zadnjih letih poleg običajnih
promocijskih strategij (informativni dnevi) vse bolj usmerja v promocijske strategije, za katere
pričakuje, da bodo učinkovite v daljšem časovnem obdobju (delavnice za srednješolce, predavanja za
širšo javnost, naravoslovni tabori, naravoslovni dnevi ipd.). Dolgoročni cilj fakultete je namreč pridobiti
čim več uspešnih in visoko motiviranih študentov. Promocijske aktivnosti se zadnjih nekaj let izvajajo
tudi v tujini, zlasti v državah nekdanje Jugoslavije.
Na podiplomskem študiju je fakulteta prvič razpisala magistrski in doktorski študijski program
Matematične znanosti tudi v angleškem jeziku. V študijskem letu 2014/2015 se v angleškem jeziku ne
izvaja le magistrski študijski program, saj ni bilo prijavljenih kandidatov za vpis. Za študijski program
Biopsihologija je bilo razpisanih 30 vpisnih mest več v primerjavi s študijskim letom 2013/2014.
V razpisanih podiplomskih programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar na fakulteti
ocenjujejo, da je število vpisanih študentov zadovoljivo.
UP FM
Na študijskih programih 1. stopnje je v študijskem letu 2014/2015 je zapolnjenih 95 % vpisnih mest.
Pri tem na fakulteti izpostavljajo, da tretjega vpisnega roka na 1. stopnji niso izvedli. Na magistrskih
študijskih programih 2. stopnje fakulteta ni dosegla načrtovane zapolnitve razpisnih mest, saj je bilo na
rednem študiju 61 % zapolnjenih vpisnih mest. UP FM meni, da je izrazit problem vpisa v doktorski
študijski program financiranje, ki se je za študente v letu 2014/2015 zaostrilo v primerjavi s preteklimi
leti.
UP PEF
Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 načrtovala vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2013/2014 in ga dosegla (vpis je v primerjavi s študijskim letom 2013/2014 presežen
za 29 študentov). Novost je prvi vpis študentov in izvajanje magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Inkluzivna pedagogika na dislocirani enoti v Ljutomeru. Rednega študija UP PEF na
dislociranih enotah ne izvaja. Fakulteta poudarja, da nima težav z vpisom študentov v dodiplomske
študijske programe 1. stopnje, tako za redni, kot za izredni študij, medtem ko je v 1. letnik študijskih
programov 2. stopnje vpisala manj študentov od razpisanih vpisnih mest. UP PEF meni, da so del
potencialnih kandidatov za študij na 2. stopnji študenti, ki še zaključujejo študij na 1. stopnji, saj so bili
2. stopenjski študijski programi predvideni kot nadaljevanje le-te. 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 študijskih programov 2. stopnje.
Navedeno je razvidno predvsem iz števila vpisanih študentov v 2. letnike po merilih za prehode.
Na doktorskih študijskih programih je UP PEF v 1. letnik študijskih programov 3. stopnje vpisala manj
študentov od razpisanih vpisnih mest.

UP FVZ
V študijskem letu 2014/2015 fakulteta ni imela razlik v številu razpisanih mest glede na študijsko leto
2013/2014. Vsi razpisani študijski programi se izvajajo. Skoraj vsa razpisana mesta za redni študij na
1. stopnji je fakulteta zapolnila s prvimi prijavami kandidatov. Na izrednem študiju je fakulteta z 88 %
zasedenostjo razpisanih mest na izrednem študiju zadovoljna glede na trend upadanja vpisa na
izredni študij na področju celotne države. Okvirno so na fakulteti tak odstotek tudi načrtovali.
Na 2. stopnji so bila na študijskem programu Zdravstvena nega zapolnjena vsa razpisana mesta, ni pa
dosežen načrt 100 % zasedenosti razpisanih mest na študijskem programu Dietetika (zasedenost
razpisanih mest na 2. stopnji je tako 85 %). To fakulteta pripisuje predvsem temu, da so pogoji za vpis
na ta študijski program zelo omejeni. Veliko zanimanja za študijski program je s strani kandidatov, ki
imajo dokončano staro univerzitetno izobrazbo, vendar se zaradi plačila študija za vpis ne odločijo.

Z namenom zasedenosti vseh razpisanih mest, predvsem na rednem študiju 2. stopnje
študijskega programa Dietetika bo UP FVZ nadaljevala s promocijskimi in drugimi
dejavnostmi:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

fakulteto in študijske programe bodo promovirali z udeležbo na odmevnih sejmih,
organizirali Informativne dneve in dneve odprtih vrat,
objavljali oglase v ustreznih medijih,
skrbeli za ažurne informacije na spletni strani fakultete,
sodelovali v strokovnih projektih in se vključevali v projekte promocije zdravja,
najpomembnejše – z osebno udeležitvijo na srednjih šolah svetovali in usmerjali bodoče študente,
študente bodo tudi informirali o možnostih štipendiranja.

Fakulteta bo na novo vpeljala oziroma izvajala naslednje aktivnosti:
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aktivno sodelovanje študentov fakultete v vlogi svetovalca na informativnem dnevu,
delovanje nove spletne strani, ki nagovarja bodoče študente,
priprava promocijskega gradiva tudi v angleškem jeziku.

Interdisciplinarno sodelovanje in notranja študijska izbirnost med članicami
UP je v letu 2014 pridobila akreditacijo novega interdisciplinarnega študijskega programa, ki sta ga s
skupnim sodelovanjem pripravili dve članici, UP FM in UP FHŠ (magistrski študijski program 2.
stopnje Politologija).
K izvajanju obstoječega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Management trajnostnega razvoja (skupni program članic UP FM (koordinatorica), UP FHŠ in UP
FVZ) se je v letu 2014 k pridružila še članica UP FTŠ Turistica, ki bo z vsebinami s področja turizma
popestrila ponudbo programa.
Pri notranji izbirnosti na UP (izbiranje ponujenih izbirnih predmetov drugih članic UP) se kot največja
težava pojavlja terminsko usklajevanje izvedbe predmetov, saj se žal veliko predavanj prekriva.
Notranja študijska izbirnost predmetov za študente UP je na večini fakultet še vedno relativno
skromna. V študijskem letu 2013/2014 je največ študentov 1. stopnje, ki so si izbrali vsaj en izbirni
predmet na drugi članici UP, vpisanih na UP PEF in UP FTŠ, na 2. stopnji pa na UP FVZ.
Posodobitve akreditiranih študijskih programov
Članice UP so posodabljale vsebine obstoječih študijskih programov z namenom poenotenja struktur
študijskih programov po posameznih stopnjah, povezovanja izvajanja skupnih predmetov med
različnimi programi, uvedbe novih izbirnih predmetov z aktualnimi študijskimi vsebinami ipd.
Posodobitve študijskih programov so bile pretežno izvedene pred postopkom podaljšanja akreditacije
študijskih programov.
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7.1.2. PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Načrtovani novi programi za izpopolnjevanje
Na članici UP PEF so načrtovali novi študijski program za izpopolnjevanje s področja inkluzivne
pedagogike, vendar so zaradi internih postopkov podaljšanja akreditacije študijskim programom, ki jim
poteče akreditacija septembra 2016, pripravo novega programa prestavili v leto 2015. Tudi na UP FM
ni bil akreditiran predvideni program za izpopolnjevanje s področja gospodarskega poslovanja,
podjetništva in ekonomije.
Izvedba programov vseživljenjskega učenja
UP ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Programi strokovnega usposabljanja, deli
študijskih programov in posamezni predmeti, izobraževanja, seminarji, tečaji, delavnice, konference,
tabori ter druge oblike izobraževanja so vključeni v vsakoletnem katalogu ponudbe vseživljenjskega
učenja. V spodnji tabeli je predstavljen pregled načrtovanih aktivnosti in njihova realizacija za študijsko
leto 2013/2014. Podrobnejši opis, pa je podan v prilogi Kazalniki VŽU.
Realizacija izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja
Tabela 27: Pregled načrtovanih aktivnosti
NAČRT

REALIZACIJA

Študijsko leto 2013/2014

Študijsko leto 2013/2014 z
obrazložitvijo razlik

Vrsta programa aktivnosti VŽU
Število
programov

Število vključenih
udeležencev (od
tega število
študentov)

Študijski programi za izpopolnjevanje

3

Program nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju

16

Poletne/ zimske šole

12

408

8

246 (123)

Tečaji, seminarji, delavnice

39

1037

46

1965 (1424)

Predavanja in druge javne prireditve

88

3735

84

1744 (645)

Konference

13

606

9

568 (141)

Tabori

4

100

4

0

191

6493

188

4642 (2340)

SKUPAJ

Število programov

Število vključenih
udeležencev (od
tega število
študentov)

87 (7)

4

86 (7)

49034

11

33 (0)

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
V študijskem letu 2013/2014 je UP PEF izvajala poleg študijskega programa za izpopolnjevanje
Pedagoško-andragoško izobraževanje tudi dva nova študijska programa za izpopolnjevanje (Študijski
program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško
izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje).
UP PEF je nadaljevala tudi z izvajanjem Pedagoško-andragoškega usposabljanja za visokošolske
učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem. Z usposabljanjem bo na podlagi predhodnega
povpraševanja članic UP nadaljevala tudi v študijskem letu 2014/2015. Razpisala je tudi nov program
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, a se zaradi nezadostnega
števila prijav, program v študijskem letu 2014/2015 ne izvaja. V letu 2013/2014 je UP PEF nadaljevala
tudi z izvajanjem Pedagoško-andragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce
Univerze na Primorskem.
Deli študijskih programov in posamezni predmeti
Članice UP, ki imajo akreditirane dele študijskih programov, so ponudile možnost za njihovo izvedbo v
okviru Kataloga ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem. Programi se niso izvedli

34

Podatki o načrtovanem številu udeležencev so povzeti iz Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
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zaradi nizkega števila zainteresiranih, prav tako tudi ponujeni posamezni predmeti s strani UP FM in
UP PEF.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
V okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju za leto 2013/2014 je bil izveden posodobitveni program (Insegnamento della
grammatica: alcuni modi di fare grammatica / Poučevanje slovnice: nekaj metod osvajanja slovnic) na
UP FHŠ, ostali programi niso bili izvedeni zaradi nezadostnega števila prijavljenih kandidatov.
Za leto 2014/15 pa je UP FHŠ prijavila 5 posodobitvenih programov, dva od teh sta že izvedena, in
sicer:
Poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji: ideje in strategije za izboljšanje ustnega jezikovnega
sporočanja pri otrocih (izvedeno),
Poučevanje italijanskega jezika. Flipped classroom: strategije in metodologije didaktičnih inovacij s
pomočjo novih medijev (izvedeno).
Poletne šole
Članice UP so nadaljevale z organizacijo poletnih šol, ki poleg novih oz. poglobljenih znanj, nudijo
preplet druženja, aktivnega preživljanja prostega časa ter spoznavanja različnih tematik in kultur.
Skupno je bilo na UP izvedenih 9 poletnih šol, in sicer:
Mednarodna poletna šola muzeologije v Piranu 2014 (v okviru projekta UP IN SVET), UP FHŠ
Poletni tečaji slovenskega jezika HALO, tukaj slovenski Mediteran 2014, UP FHŠ
Poletna šola Internacionalizacija visokošolskega prostora z vidika plurilingvalizma in
multilingvalizma (v okviru projekta UP IN SVET), UP FHŠ
poletna šola za doktorske študente – doktorski seminar, ki je potekal meseca avgusta v Kopru in
je bil del odmevne mednarodne konference EAAE (Congress of the European Association of
Agricultural Economists), UP FM
Poletna šola za doktorske študente (PhD Summer School in Discrete Mathematics), UP FAMNIT
Poletna šola Matematika je kul - za srednješolce, UP FAMNIT
Poletna šola Matematika je kul - za osnovnošolce, UP FAMNIT
Poletna šola statistike za biopsihologe, UP FAMNIT
Slika v mediju in digitalna tvorba, UP PEF in
Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov, UP PEF.
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja
Članice UP so v letu 2013/2014 nadaljevale z izvedbo tečajev, seminarjev, konferenc in drugih oblik
izobraževanja za različne ciljne skupine.
V letu 2014 so na UP FHŠ izvedli naslednje aktivnosti: Srečanja z dediščino, Večere v Foresteriji,
Mesec italijanskega jezika, SloVečere, Geografski večeri in potopisna predavanja, Večere kitajske
kulture, Predavanja po maturitetnih temah, Dneve Frankofonije, Humanistični maraton in Filmske
večere.
UP FAMNIT je izvedla več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja (ciklusi
predavanj za širšo javnost, delavnice, naravoslovni in matematični dnevi in drugo), med njimi:
Znanstvena srečanja:
Konferenca Gozdo-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru
3rd Annual Mississippi Discrete Mathematics Workshop
COST Action FP1303: Performance and maintenance of bio-based building materials
influencing the life cycle and LCA
Smart Cities
Ljubljana - Leoben Graph Theory Seminar 2014
PhD Summer School in Discrete Mathematics
SYGN IV: Symmetries of Graphs and Networks IV
International Conference on Graph Theory and Combinatorics
Triple I 2014: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology
Delavnice in naravoslovne dneve:
3 delavnice »Računalniška varnost in varna raba interneta«, OŠ Koper in OŠ Antona Ukmarja
v Kopru
SME Villab Workshop (EnergyViLLab) - Trajnostna gradnja
Delavnice za bruce »Uvod v študij«
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Uvodne delavnice za bruce ob pričetku študijskega leta
Biološki naravoslovni dan za učence osnovnih in srednjih šol
Matematični dan za osnovnošolce
Predavanja za širšo javnost
Famnitovi izleti v matematično vesolje
Famnitovi biološki večeri.
-

-

UP FM je pripravila številne obštudijske dejavnosti, ki ponujajo priložnost za dodatno izobraževanje.
Izpostavljajo naslednje dogodke:
Festival raziskovanja ekonomije in managementa: Ekonomija in management za novo razvojno
obdobje
Pogovor predsednika RS Boruta Pahorja s študenti Univerze na Primorskem z naslovom »Kaj pa
naša prihodnost?«
Strokovni seminar: Sožitje med HRM in PR (Potencial ali šibka točka?)
Mednarodna konferenca Moodle
Akademija Fakultete za management in Moskovske ekonomske fakultete
UP PEF je v študijskem letu 2013/2014 izvedla tudi glasbeno delavnico Glasba na petih črtah.
Zaradi ukinitve Centra za vseživljenjsko izobraževanje v turizmu v letu 2013, so se aktivnosti na UP
FTŠ Turistici izvajale v minimalnem obsegu. V letu 2014 so izvedli mednarodno znanstveno
konferenco Encuentros. dve Futuristici »Socialni turizem v Sloveniji« in »Okolju prijazni festivali in
prireditve – nov izziv za trajnostni turizem«, ter razstavo potopisnih fotografij AvanTuristico z naslovom
»Več dogodkov, manj odpadkov!« popotnega fotografa Iztoka Bončine.
Na področju neformalnih oblik izobraževanja je UP FVZ v letu 2014 ohranila strategijo razvoja
področja vseživljenjskega izobraževanja na UP FVZ, ki jo je zastavila v preteklem letu, in sicer je
ponudbo strokovnih ponudila širši javnosti. Načrtovan program ponudbe strokovnih izobraževanj je
obsegal deset (10) vsebinskih sklopov izobraževanj, vsebinsko med seboj neodvisnih, katerih namen
je bil poglobiti in razširiti znanja, ki jih mentorji in ostali zaposleni na področju zdravstva pridobijo v
sklopu formalnega izobraževanja. Cilj so skoraj v celoti realizirali, saj so izvedli devet (9) strokovnih
izobraževanj. Dodatno so izvedli:
- dvodnevne mednarodne delavnice s področja prehranskega svetovanja v sklopu projekta »UP in
svet«
- Ciklel raziskovalnih srečanj Ad Salutem (6).
- Dan odprtih vrat,
- Noč raziskovalcev
- 2. znanstveno in strokovno konferenco »ZDRAVSTVENA NEGA V JAVNEM ZDRAVJU«
- 2. znanstveno in strokovno konferenco s področja dietetike »SLOVENSKI DAN DIETETIKOV IN
NUTRICIONISTOV«,
- letno konferenco »Hrana in prehrana za zdravje. Koliko hrane zavržemo?«.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Oblikovanje ponudbe
vseživljenjskega
učenja za ciljne
skupine

Ime kazalnika
Ponudba VŽU

Postopki in
instrumenti za
spremljanje izvedbe
programov VŽU

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Razdelana ponudba
VŽU na UP po tipu
programa.

Analiza ponudbe VŽU
glede na ciljne
skupine in potrebe
okolja

Delno realizirano

Različna orodja
spremljanja izvedbe
na ravni članic UP

Analiza obstoječega
stanja spremljanja
izvedbe VŽU na ravni
članic

Delno realizirano

Priprava predloga za
poenotenje sistema
spremljanja izvedbe

Obrazložitev:
Programi VŽU so
opredeljeni po ciljnih
skupinah. Izvedba
analiza ponudbe VŽU
glede na potrebe
okolja ni realizirana.
Obrazložitev:
Predlog spremljanja
VŽU bo izdelan do
konca meseca
februarja 2015,
njegova realizacija pa
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
VŽU na ravni UP.

Urejeno normativno
okolje za priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Merila in postopki za
sistemsko vrednotenje
in priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Deloma urejeno
normativno okolje, ki
ureja vrednotenje in
priznavanje
neformalno
pridobljenega znanja
in spretnosti

Skupni postopki in
navodila na UP

58

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
je predvidena do
junija 2015.
Delno realizirano
Obrazložitev:
Pregledani so bili
postopki in navodila
na članicah UP ter
podani predlogi za
spremembe. Izdelan
je bil tudi predlog
kompetenčnega
portfolija ter katalog
VŽU na ravni UP z
opisom kompetenc .

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Podatki o številu izvedenih oblik vseživljenjskega izobraževanja v študijskem letu 2013/2014 kažejo,
da je bilo skupno načrtovano število aktivnosti skupno realizirano, pri čemer se število načrtovanih in
izvedenih oblik izobraževanja glede na vrsto programa oz. aktivnosti nekoliko razlikuje. V študijskem
letu 2013/ 2014 smo ohranili delež izvedenih vsebin glede na preteklo študijsko leto. V skupnem, je
bilo izvedenih 190 programov, vključenih 5246 udeležencev, od tega pa kar 2924 študentov.
Izvedba programov vseživljenjskega učenja je odvisna tudi od prilagoditve ponudbe programov
povpraševanju na trga dela in/ali od odobritve projektov oz. posebnih razpisov. Ponujeni programi v
okviru kataloga v letu 2013/2014 so bili izvedeni v primeru zadostnega števila prijav oziroma
izraženega interesa posameznih ciljnih skupin.
Podatki o številu udeležencev programov aktivnosti vseživljenjskega učenja kažejo, da se je skupno
število udeležencev sicer znižalo za 22,60 % glede na preteklo leto, vendar če primerjamo z letom
2011/2012, ko je UP pričela s skupnim sledenjem udeležencem programov vseživljenjskega učenja, je
število udeležencev glede na začetno leto večje za kar 74,81 %.
V letu 2013/2014 je bil delež vključenih študentov 55,74 %, od tega je bilo 95,55 % vključenih v druge
organizirane oblike izobraževanja (tečaji, seminarji, delavnice, konference), kar kaže na visoko stopnjo
zanimanja študentov za vključevanje v aktivnosti, namenjene pridobivanju dodatnega znanja in
kompetenc tekom študija. Kar 76,34 % študentov se vključuje v tečaje, seminarje in delavnice, takoj
za tem pa so poletne šole z 50 % udeležbo.
Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni v
prilogi Kazalniki VŽU.
Univerza bo tudi v nadaljevanju strmela k izboljšanju svoje ponudbe vseživljenjskega učenja v smeri
oblikovanja dolgoročnega sodelovanja z različnimi uporabniki znanj v okolju. Cilj so povezane storitve
svetovanja, ponudbe, izobraževanja in priznavanja pridobljenega znanja v koncept vseživljenjskega
učenja, ki omogočajo odprt in trajen dostop izobraževanja za pridobitev oz. potrditev znanja in
spretnosti.
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7.2. RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Število vseh
znanstvenih objav s
podpisom UP

449

462

Realizirano: 55635

Število objav s
podpisom UP v WoS

196/22436

238

Delno realizirano:
20737 objav.

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Na dan 30.1.2015, za
leto 2014, UP izkazuje
207 objav.
Predvidevamo, da bo
glede na leto 2013, ko
je bilo v enakem
obdobju izkazanih 196
objav, za leto 2014 v
naslednjih mesecih cilj
dosežen.
Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS na
raziskovalca

UP FAMNIT: 0,89

UP FAMNIT: 0,89

Delno realizirano:

UP FVZ: 2,36

UP FVZ: 1,25

UP FAMNIT: 0,84

UP FM: 0,54

UP FM: 0,55

UP FVZ: 1,36

UP PEF: 0,3

UP PEF: 0,33

UP FM: 0,47

UP FTŠ: 0,043

UP FTŠ: 0,043

UP PEF: 0,23

UP IAM: 0,65

UP IAM: 0,7

UP FTŠ: 0,2

UP ZRS: 0,8

UP ZRS: 0,83

UP IAM: 0,93

UP FHŠ: n.p.

UP FHŠ: n.p

UP ZRS: 0,3
UP FHŠ: n.p
Obrazložitev:
Na UP je raziskovalno
zaposlenih veliko
mlajših raziskovalcev,
ki so na začetku svoje
kariere, člankov v
revijah z visokim
faktorjem vpliva pa še
nimajo objavljenih.

Odstotni delež
raziskovalcev, ki
objavlja znanstvene
objave v revijah SCI,
SSCI in A&HCI

UP FAMNIT: 72 %

UP FAMNIT: 77 %

Delno realizirano:

UP FVZ: 54 %

UP FVZ:56 %

UP FAMNIT: 80,3 %

UP FM: 23,88 %

UP FM: 24 %

UP FVZ: 52 %

UP PEF: 18,33

UP PEF: 20 %

UP FM: 26,15 %

UP FTŠ: n.p.

UP FTŠ:n.p.

UP PEF: 15 %

UP IAM: 54 %

UP IAM: 64 %

UP FTŠ:n.p.

UP ZRS: 42 %

UP ZRS: 43,68 %

UP IAM: 70 %

UP FHŠ: n.p.

UP FHŠ: n.p

UP ZRS: 24,5 %
UP FHŠ: n.p
Obrazložitev:
Na UP je raziskovalno
zaposlenih veliko
mlajših raziskovalcev,
ki so na začetku svoje
kariere, člankov v
revijah z visokim
faktorjem vpliva pa še
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Brez podatkov UP FHŠ.
Zajem podatkov iz WoS februar 2014. Na dan 27. 3. 2014 UP izkazuje 205 objav za leto 2013. Na dan 30. 1. 2015 za leto
2013 UP izkazuje 224 objav.
37
Na dan 30. 1. 2015 za leto 2014 UP izkazuje 207 objav. Predvidevamo, da bo glede na prejšnje leto, ko je bilo v enakem
obdobju izkazanih 196 objav, za leto 2014 v naslednjih mesecih cilj dosežen.
36
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Izboljšanje uspešnosti
pridobivanja projektov
in sredstev ARRS

Ime kazalnika

Število prijav

60

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
nimajo objavljenih.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Skupaj 102, od tega:

Skupaj 116, od tega:

Nerealizirano

Programi: 5

Programi: 5

Skupaj 8 , od tega:

Infrastrukturni: 0

Infrastrukturni: 1

Temeljni: 76

Temeljni: 74

Programi: 4 (3
nadaljevanje, 1 nov)

Aplikativni: 6

Aplikativni: 10

Infrastrukturni: 1

Podoktorski: 15

Podoktorski: 19

Temeljni: 0

CRP: 0

CRP: 7

Aplikativni: 0
Podoktorski: 0
CRP: 4
Obrazložitev:
Javni razpis za
(so)financiranje
temeljnih, aplikativnih
in podoktorskih
raziskovalnih
projektov je bil
objavljen 24. 12. 2014
z zaključkom 12. 2.
2015.

Število pridobljenih
projektov

Skupaj 14, od tega:

Skupaj 33, od tega:

Realizirano

Programi: 3

Programi: 4

Skupaj 31, od tega:

Infrastrukturni: 0

Infrastrukturni: 1

Temeljni: 8

Temeljni: 18

Aplikativni: 1

Aplikativni: 4

Podoktorski: 2

Podoktorski: 5

CRP: 0

CRP: 1

Programi: 12 (Pričelo
se je (so)financiranje
1 novega programa in
nadaljevalo
(so)financiranje 11
programov)
Infrastrukturni: 1 (s
pričetkom izvajanja
1.1.2015)
Temeljni: 14 (7
matičnih in 7 v
soizvajanju)
Aplikativni: 1 (v
soizvajanju)
Podoktorski: 0
CRP: 3 (1 matični in 2
v soizvajanju)

Skupna vrednost vseh
projektov sprejetih v
financiranje za
koledarsko leto

Skupaj 2.556.152,60
EUR od tega:
Programi: 560.325,74
EUR

Skupaj programi,
projekti, MR:
3.166.430,00 EUR

Realizirano
Skupaj 3.543.296,43
EUR od tega:
Programi: 847.388,57
EUR

Infrastrukturni:
154.086,86 EUR

Infrastrukturni:
154.851,86 EUR

Temeljni:
1.222.676,37 EUR

Temeljni in aplikativni:
1.415.316,06 EUR

Aplikativni:
406.541,47 EUR

Podoktorski:
191.036,04 EUR

Podoktorski:
212.522,16 EUR

CRP: 6.384,00 EUR

CRP: 0,00 EUR

Mladi raziskovalci:
928.319,90 EUR

Razvijanje človeških
virov za podporo
raziskovanju in
znanosti

Število mladih
raziskovalcev, ki jih
financira ARRS

55

54

Realizirano: 58

Število podoktorskih
raziskovalcev, ki jih
financira ARRS

9

7

Delno realizirano: 5
Obrazložitev:
Upad je posledica
znižanja sredstev
namenjenih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

61

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
podoktorskim
projektom.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število študentov
vključenih v
raziskovalne projekte
po stopnjah in
področju študija

53

75

Število študentov
vključenih v druge
oblike projektnega
oziroma strokovnega
dela po stopnja in
področju študija

11

25

Realizirano: 47

Število sofinanciranih
doktorskih študentov
(Inovativna shema)

65

61

Delno realizirano: 56

Število tujih gostujočih
raziskovalcev, ki bodo
prišli raziskovat

12

18

Realizirano: 67

Število raziskovalcev,
ki bodo odšli
raziskovat na
visokošolski zavod v
tujino

70

95

Realizirano: 101

Št. prijav na štipendije
»Marie SkłodowskaCurie Actions”

7

15

Delno realizirano: 9

Št. drugih štipendij

2

Ime kazalnika

Delno realizirano: 66
Obrazložitev:
Upad je posledica
znižanja sredstev
namenjenih
projektom.

Obrazložitev:
Upad je posledica
odstopa študentov iz
sheme.

Obrazložitev:
Oddanih je bilo 9
prijav, kljub temu, da
smo prvotno
načrtovali višje število.
10

Delno realizirano: 4
Obrazložitev:
Oddanih je bilo manj
prijav, kljub temu, da
smo prvotno
načrtovali višje število.

Kadrovska strategija
za raziskovalce

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

4. faza: izvedena
notranja evelvacija
implementacije
kadrovske strategije
za raziskovalce

Sprejem dopolnitev
akcijskega načrta za
raziskovalce

Nerealizirano

Število prijav na
mednarodne razpise

51

34

Realizirano: 99

Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020

- ˂ 1.000.000 EUR: 0

- ˂ 1.000.000 EUR: 4

- ˃ 1.000.000 EUR: 0

- ˃ 1.000.000 EUR: 0

Delno realizirano: - ˃
1.000.000 EUR: 1

Obrazložitev:
Dopolnitve akcijskega
načrta niso bile
sprejete.

Obrazložitev:
Večina prijavljenih
projektov v letu 2014
je še vedno v fazi
evalvacije.

Višina sredstev
pridobljenih projektov
v okviru EU Obzorje
2020

Izhodiščna vrednost
za 7. OP=828.170,40
EUR

150.000,00EUR

Nerealizirano:
2.261,00 EUR
Obrazložitev:
Večina prijavljenih
projektov v letu 2014
je še vedno v fazi
evalvacije.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Povečanje prenosa
znanja in inovacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Število pridobljenih
projektov v okviru
operativnih programov
in drugih programov
EU

16

23

Delno realizirano: 21

Sredstva iz
pridobljenih projektov
v okviru operativnih
programov in drugih
programov EU

2.836.349,32 EUR

2.921.439,79 EUR

2.597.301,61 EUR

Število projektnih
prijav, ki niso bila
sprejeta v financiranje
in dosegajo več kot
polovico največjega
možnega števila točk
v posameznem
recenzijskem
postopku

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 15

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 15

Delno realizirano:

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 4

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 2

V letu 2014 smo v 4
projektih dosegli prag
višjega števila točk na
evalvaciji.

Zaščita intelektualne
lastnine in prenos
znanja

Deloma urejeno
področje upravljanja
intelektualne lastnine:

Priprava strategije
upravljanja z
intelektualno lastnino

Delno realizirano

2

Nerealizirano: 0

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Pričakovali smo višji
uspeh v evalvaciji
programa NFM in
EGP ter drugih
programov.

Pravilnik o upravljanju
z izumi na UP (sprejet
2011)
Oblikovana politika
upravljanja z
intelektualno lastnino
na UP.

Povečanje prihodkov
od sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
in pravic intelektualne
lastnine

62

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Delno nadgrajen in
izboljšan sistem
upravljanja z
intelektualno lastnino
na UP.

Število vloženih
nacionalnih in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popoln
preizkus patente
prijave

1

Število odobrenih
patentov (prodaja in
prihodki iz licenciranja
patentov)

0

Število prodanih
patentov

0

0

Realizirano: 0

Število inovacij

5

7

Nerealizirano: 0

(Razvojni) projekti z
gospodarstvom

38

49

Realizirano: 52

Odstotni delež
prihodkov pridobljenih
iz pravic intelektualne
lastnine v vseh
prihodkih

0

0

Realizirano: 0

Sredstva od
sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
v vseh prihodkih

342.163,00

352.428,00 EUR

659.562,18 EUR

Obrazložitev:
Vložena je bila ena
mednarodna prijava,
vednar postopek še ni
končan.
1

Nerealizirano: 0
Obrazložitev:
V evalvaciji.

Opomba:
Navedena so sredstva
za celotno trajanje
projektov, ki so se
izvajali v letu 2014.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
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V letu 2014 je v veljavo stopila nova srednjeročna strategija UP, v kateri so cilji za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo opredeljeni v smeri znanstvene odličnosti, konkurenčnosti, inovativnosti
in povezovanja z okoljem, tako v slovenskem, kot mednarodnem prostoru.
V letu 2014 so registrirani raziskovalci (517) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja univerza,
povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost. S podpisom avtorjev UP je bilo objavljenih 207 člankov
v revijah z visokim faktorjem vpliva, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in A&HCI ali 5 % več kot v istem
obdobju preteklega leta 196 člankov v 2013, sicer je bilo v letu 2013 po zadnjih podatkih WoS skupno
224 objav). V primerjavi z letom 2014 se je izrazito povečalo tudi število normiranih čistih citatov za
zadnje desetletno obdobje. UP je podelila častni doktorat prof. Sir Haroldu Krotu, Nobelovemu
nagrajencu za dosežke na področju kemijskih znanosti (1996), ki na znanstveno-raziskovalnem
področju sodeluje z raziskovalci univerze. Nagradi za znanstveno odličnost UP za dosežke v letu 2013
sta prejeli dve mlajši raziskovalki, izr. prof. dr. Ajda Fošner za področje naravoslovja (matematike) in
doc. dr. Vita Poštuvan za področje družboslovja (psihologije). Slednja je tudi prejemnica priznanja
Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za leto 2014, ki ga podeljuje Slovenska
znanstvena fundacija slovenskim raziskovalcem, učiteljem in novinarjem za učinkovito, prepričljivo in
odlično komunikacijo znanosti. Med najpomembnejšimi znanstvenimi dosežki preteklega leta po
izboru ARRS je bila s področja humanistike predstavljena monografija Duhovnost žensk na Balkanu:
preseganje ovir: glasovi žensk iz področja bivše Jugoslavije.
Obseg projektnega financiranja ARRS se na UP še vedno znižuje. V letu 2014 ponovno beležimo
upad sredstev v primerjavi s preteklim letom, in sicer se je financiranje UP po pogodbi ARRS znižalo
za dodatnih 4,3 %. Kljub temu, primerjava obsega programskega financiranja kaže, da je UP, še
posebej v zadnjih treh letih uspela bistveno izboljšati razmerje v prid stabilnejšemu financiranju
raziskovalne dejavnosti, saj se je financiranje obsega raziskovalnih programov v letu 2014 v primerjavi
z letom 2013 povečalo za 52 %. Dosedanji obseg programskega financiranja pa še naprej ostaja
najnižji med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami. V letu 2014 je UP izvajala 14 raziskovalnih
programov, 7 matičnih in 7 v (so)izvajanju, 41 temeljnih, 9 aplikativnih, 5 podoktorskih nacionalnih
raziskovalnih projektov in 3 ciljno raziskovalne programe ter usposabljala 58 mladih raziskovalcev.
V primerjavi z letom 2013 se je povečalo število mednarodnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih
projektov. V 2014 se jih je izvajalo 56, kar je več kot v preteklih dveh letih (50 v letu 2012, 47 v letu
2013). Povečalo se je tudi število prijav na mednarodne razpise, in sicer v letu 2014 je bilo v evalvacijo
oddanih 99 prijav (89 v letu 2012, 51 v letu 2013), kar je posledica odprtja novega programa za
raziskave in inovacije (Obzorje 2020) in drugih razpisov evropske skupnosti. Zaključek finančne
perspektive 2007-2013 pomeni tudi zaključek izvajanja večine projektov v programih čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Italija (od 18 se jih je v 2014 zaključilo 13). V letu 2014 smo pridobili 21 novih
mednarodnih projektov, uspešni smo bili v programu čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, kjer
smo v (so)financiranje pridobili 8 novih projektov, od tega 2 kot vodilni partner. Finančna perspektiva
2007-2013 kaže na to, da je UP sodelovala v konzorcijih, ki so dosegli skupno višino financiranja
71.561.737,16 EUR, od tega je delež UP 17.524.853,63 EUR (šteti so projekti teritorialnega
sodelovanja in drugih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov sprejetih v financiranje do leta
2014).
V programu Obzorje 2020 je UP v letu 2014 oddala 23 prijav. V evalvacijskem postopku je bila
uspešna s tremi prijavami: en projekt je pridobila v financiranje v letu 2014, en projekt s področja
kineziologije se je uvrstil v drugo fazo. Konec januarja 2015 je UP, v sodelovanju z nemškim inštitutom
Fraunhofer, ki velja za največjo evropsko, aplikativno raziskovalno organizacijo, v okviru novega
mehanizma Teaming, kot vodilni partner za raziskovalno in inovacijsko odličnost na področju
obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, pridobila pozitivno evalvacijo in
sredstva v višini 500.000 EUR.
V okviru Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014 je med 27 projekti UP kot vodilni
partner pridobila sredstva v višini 1,2 milijona EUR za področje arheologije, kulturne dediščine (drugi
najbolje ocenjeni projekt). V dolgi zgodovini mehanizma COST akcije je dr. Andreja Kutnar postala
prva slovenska koordinatorica akcije s področja lesarstva.
V sodelovanju s tujimi raziskovalci je bilo oddanih 9 prijav na razpis za pridobitev evropskih štipendij v
okviru sheme Marie Sklodowska Curie.
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V mesecu oktobru 2014 se je iztekel projekt Konzorcij za prenos tehnologij (Projekt KTT). V okviru
projekta KTT je UP prvič izvedla vse postopke za zaščito patenta s področja biomedicinskih znanosti.
V letu 2014 se je povečalo tudi sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja: v zadnjih
treh letih se povečuje število projektov sodelovanja (52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014),
ki ga gre pripisati izvajanju projektov izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po
kreativni poti do praktičnega znanja.
V sodelovanju s študenti (140) in partnerji iz gospodarstva iz pretežno regionalnega okolja je UP
pridobila sredstva za financiranje 14 projektov v skupni višini 166.930 EUR. V okviru projektov so na
inovativen način razreševali probleme s področij sredozemskega kmetijstva, biodiverzitete in varstva
narave, informacijske tehnologije, aplikativne kineziologije ter inovativnih pristopov k zgodnjemu
učenju tujega jezika.
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7.3. UMETNIŠKA DEJAVNOST
UP je tudi v letu 2014 sledila strategiji za področje umetniške dejavnosti za obdobje od 2014 do 2020.
Glavni cilj strategije je povečevanje pomena vseh umetniških področij v okviru dejavnosti univerze. UP
razvija umetniško dejavnost na področju razvojne, študijske in mednarodne dejavnosti ter v okviru
nacionalnega sodelovanja slovenskih univerz. UP je tudi v letu 2014 v sodelovanju s Kulturnim
umetniškim društvom Ars Haliaeti in Glasbeno šolo Koper organizirala Mojstrske tečaje Masterclasses
Haliaeti 2014, na katerih so gostovali priznani domači in tuji umetniki ter tečajniki. Z Glasbeno šolo
Koper UP nadaljuje z uspešnim sodelovanjem tako na področju raziskovalne dejavnosti (kineziologinja
v glasbi) kot tudi v skupnem projektu ustanovitve orkestra. UP je v letu 2014 pripravila več dogodkov s
priznanimi umetniki: koncert pianistke Maje Tanjšek in violinista Branka Brezavščka, koncert
Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem ter razstavo umetnice mag. Brede Sturm.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Sprejete pravne
podlage za formalno
ustanovitev centra za
umetnost

NOE za področje
umetnosti

Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

Število izvedenih
umetniških del s
področja umetnosti, ki
jih v preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Pričetek pogovorov
za zagon centra za
umetnost

Pripravljene pravne
osnove za
ustanovitev centra za
umetnost

Delno realizirano

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 11 (UP PEF),
od tega

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 13 (UP PEF),
od tega

Delno realizirano

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 2,

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 5,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 5,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 5,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 1,

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 3.

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 2.

16 (UP PEF)

7 (UP PEF)

Obrazložitev:
Potekajo dogovori o
obliki in velikosti
centra s članicama
UP, ki pokrivata
umetniške vsebine
študija.
Obrazložitev:
Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 11, od tega
- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 338,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 539,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 140,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 241.
Realizirano
Obrazložitev: 3242

38

Dramaturgija: Dane Zajc, Petelin se sestavi, Lutkovno gledališče Maribor; Samostojna razstava MIREOIR, prostorska in video
instalacija, Kosovelov dom Sežana, Kulturni center Kras; Državno tekmovanje mladinskih in otroških pevskih zborov v Zagorju
ob Savi.
39
PATTERN FORM sled gibljivosti, prostorska in video instalacija. Koper, Armerija UP; Video et Gaudo, skupinska razstava.
Ljubljana, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov; Režija: V deželi prstnih lutk. Ljubljana, Hiša otrok in umetnosti; Avtorski
projekt: Pisana ptica (kamišibaj); Zgoščenka Fantazije in koncerti vokalne glasbe Andreja Makorja. Koper.
40
Samostojna razstava Zrcaljenje – Chassis- Châssis. Dunaj, Galerie Schleifműhlgasse 12-14.
41
Režija in dramaturgija: Mišja priča, Split, Gradsko kazalište Split; Koncert MPZ GŠ Koper na festivalu za sodobno zborovsko
glasbo Styriacantat v Gradcu.
42
Dramaturgija: Pavliha revival, Gledališče Matita; Mednarodna poletna šola o umetnosti in novih medijih Slika v mediju in
digitalna tvorba; Lutkovna šola, JSKD Nova Gorica; Zborovska delavnica v Montecatini, v organizaciji italijanskega zborovskega
združenja Feniarco cori; Tabor, laboratorij za mejna področja gledališča, Aplikativne možnosti kamišibaja; Dve okrogli mizi na
temi slikanice in medkulturnega dialoga ter literarnega opusa Marka Kravosa; Pet avtorskih literarnih večerov na temo poezije in
slepote ter okrogla miza o tabujih o slepoti in slabovidnosti; Umetniška monografija Pattern Form-sled gibljivosti; Leposlovno
delo Mojca Pokrajculja in Mali potepuh, dobitnica oznake Zlata hruška; Leposlovno delo (tipna slikanica) in lutkovna predstava
Žiga Špaget gre v širni svet; Leposlovno delo Bela kot galeb; Priredba glasbe za glasbeno pravljico Maček Muri; Pesniška
zbirka Marussine; Koncert in intervju s skladateljem Tomažem Habetom, okrogla miza o glasbi v izobraževanju; Deset javnih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Sodelovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev na
natečajih, razpisih,
festivalih, …

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število umetniških
dosežkov

Skupaj 5 (UP PEF),od
tega:

Skupaj 1 (UP PEF),od
tega:

Realizirano

- na nacionalni ravni:
2

- na nacionalni ravni:
1

Skupaj 6, od tega:

- na mednarodni
ravni: 3

- na mednarodni
ravni: /

Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali predstavitve

12 (UP PEF)

2 (UP PEF)

Število izvedenih
umetniških del s
področja umetnosti, ki
jih v preteklem
koledarskem letu
izkazujejo študenti

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 4 (UP PEF),
od tega

Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 4 (UP PEF),
od tega

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0,

- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: /,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1,

- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 4,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0,

- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: /,

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 3.

- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: /.

Druga dokumentirana
umetniška dejavnost

77 (UP PEF)

58 (UP PEF)

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

Skupaj 10, od tega:

Skupaj 13, od tega:

Realizirano

- Izobraževalne
institucije: 2 (UP PEF)

- Izobraževalne
institucije: 3

Obrazložitev:

- Druge institucije: 6
(4 UP PEF in 2 UP
FHŠ)

- Druge institucije: 10
(8 UP PEF in 2 UP
FHŠ)

Obrazložitev:
- na nacionalni ravni:
443
- na mednarodni
ravni: 244
Realizirano
Obrazložitev: 445
Delno realizirano
Obrazložitev:
Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 1, od tega
- vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: /,
- pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 046,
- vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: /,
- pomemben dosežek
v mednarodnem
prostoru: 147.
Realizirano
Obrazložitev: 5948

Skupaj 19 (UP PEF),
od tega:
- Izobraževalne
institucije: 449
- Druge institucije:
1550

koncertov z mladinskim in otroškim pevskim zborom Osnovne šole Koper in Glasbene šole Koper; Priredba glasbe za glasbeno
pravljico Maček Muri.
43
Nagrada IPPY za promocijo branja za slepe in slabovidne; Zlato priznanje za Mladinski pevski zbor OŠ Koper, 24. Državno
tekmovanje mladinskih in otroških pevskih zborov Zagorje ob Savi; Zlato priznanje z odliko za Mladinski pevski zbor GŠ Koper,
24. Državno tekmovanje mladinskih in otroških pevskih zborov Zagorje ob Savi; Najvišja republiška nagrada za posebne
dosežke na področju zborovskega petja.
44
Plovdin, Bolgarija: Nagrada za predstavo v celoti Ko je Šlemil šel v Varšavo, v izvedbi Lutkovnega gledališča v Mariboru;
Podgorica, Črna Gora: Nagrada za najboljšo režijo festivala Ko je Šlemil šel v Varšavo.
45
Tri nominacije na mednarodnih gledaliških festivalih: Mednarodni lutkovni festival Weiss, Avstrija; Festival PIF, Zagreb;
Međunarodna revija lutkarskih kazališta, Rijeka, Sodelovanje na mednarodnem festivalu Voices of Spirit v Gradcu.
46
Razstava študentov v registrirani galeriji. Udeležba na zborovskem tekmovanju. Primorska poje.
47
Snemanje lutkovne TV serije Klepelutke za RAI, TV Koper (10 oddaj).
48
Štiri javne lutkovne predstave in razstava lutk: Kamišibaj in čaj, Armerija UP; PEF FEST (Bienale); Lutkovno popoldne v
Foresteriji; Razstava lutk in poetično spremno besedilo v razstavnem katalogu Lutke; Likovna razstava študentov, razstava
lutk, lutkovni nastopi, glasbeni nastopi. Predavanje na temo sodobne glasbe. Delavnica intuitivne glasbe. Glasbena pravljica;
Razstava študentov UP PEF, Čustvena barvitost;Trideset izvedb glasbene pravljice Kajetana Koviča, Maček Muri; Dva
novoletna koncerta (Glasbena skrinjica, Art Vocalis) ter 21 javno izvedenih glasbenih nastopov študentov ob različnih
priložnostih.
49
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Glasbena šola Koper, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,.
50
JSKD RS, Društvo ArtNetLap (društvo za povezovanje znanosti in umetnosti), Društvo prijateljev mladine Koper, Obalne
galerije, Lutkovno gledališče Ljubljana, Hiša otrok in umetnosti, TV Slovenija, Gledališče Koper, Slovenski etnografski muzej,
NUK, SAZU, Slovenski gledališki inštitut, Društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Umetnostna galerija Maribor, Zavod
RISA.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

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

Skupaj 1, od tega:

Skupaj 4, od tega:

Realizirano

- izobraževalne
institucije: 1 (UP PEF)

- izobraževalne
institucije: 3 (UP PEF)

Obrazložitev:

- druge institucije: /

- druge institucije: 1
(UP FHŠ)

- izobraževalne
institucije: 351

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

Skupaj: 111, od tega

Skupaj: 89, od tega

Realizirano

- Režija: 2 (UP PEF)

- Režija: 3 (UP PEF),

SKUPAJ: 121

- Dramaturgija: 2 (UP
PEF)

- Dramaturgija: 2 (UP
PEF),

Obrazložitev UP FHŠ:

- Avtorska glasba: 1
(UP PEF)

- Avtorska glasba: 1
(UP PEF),

- razstave: 2

- Glasbene priredbe: 2
(UP PEF)

- Leposlovno delo: 1
(UP PEF)

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
20 (UP PEF),
glasbene: 40 (UP
PEF),

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
3 (UP PEF),
glasbene: 30 (UP
PEF),

- Koncerti: 4 (UP PEF)

- Koncerti:5 (4 UP
PEF in 1 UP FHŠ)

Ime kazalnika

Skupaj 3, od tega:

- druge institucije: /
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov

- Razstave: 14 (12 UP
PEF in 2 UP FHŠ)
- Druge prireditve: 15
(UP PEF)
- Bienale: 0 (UP PEF)
- Umetniške
delavnice: 7 (UP PEF)
- Okrogla miza,
pogovori: 4 (3 UP
PEF in 1 UP FHŠ)

- Razstave: 12 (11 UP
PEF in 1 UP FHŠ)
- Druge prireditve: 24
(22 UP PEF in 2 UP
FHŠ)
- Bienale: 1 UP PEF),
- Umetniške
delavnice: 4 (2 UP
PEF in 2 UP FHŠ)
- Okrogla miza,
pogovori: 3 (2 UP
PEF in 1 UP FHŠ)

Skupaj: 18 , od tega
- druge prireditve: 8
- umetniške delavnice:
4
- okrogla mize,
pogovori: 4
Obrazložitev UP PEF:
Skupaj: 103, od tega
- režija: 3
- dramaturgija: 2
- avtorska glasba: 1
- leposlovno delo: 4
- gledališke
uprizoritve: lutkovne:
8, glasbene: 30,
plesne: 0
- koncerti: 15
- razstave: 6
- druge prireditve: 25
- bienale: 152
- umetniške delavnice:
4
- okrogla miza,
pogovori: 4

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
FHŠ vključuje umetniško dejavnost v svoje študijske in obštudijske dejavnosti, povečati in spodbuditi
umetniško delovanje vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter povečati delovanje, ustvarjanje in
sodelovanje na umetniških dogodkih. Poleg tega si prizadeva spodbujati študente za umetniško
ustvarjanje znotraj študijskega procesa in izven njega. Pomembna je organizacija in izvedba
umetniških dogodkov za predstavitev umetniškega delovanja študentov v okviru študijskih in
obštudijskih dejavnosti.
V preteklem letu je UP FHŠ dejavnost razširila z novimi dogodki, umetniškimi delavnicami z gosti,
izvajanjem filmskih večerov, izvedbo srečanj SLO-Večeri (predstavitve literarnih del in avtorjev,
predavanja, okrogle mize), s predavanji Kam v sredo – na FHŠ?, umetniškimi delavnicami v okviru
projekta Ruski mir (ruske ikone, kulinarika, babuška, kaligrafija), Večeri kitajske kulture, organizacijo
dveh gostujočih razstav v prostorih UP FHŠ. Fakulteta je tudi povezana z dejavnostmi Konfucijeve
učilnice in programom, ki ga pripravljajo za študente in vso zainteresirano javnost.
Poleg tega je UP FHŠ izvajala program v okviru že uveljavljenih dogodkov, kot so Srečanja z
dediščino, Večeri v Foresteriji, Mesec italijanskega jezika, Geografski večeri in potopisna predavanja,
Dnevi Frankofonije in Humanistični maraton.

51
52

Sveučilište Jurija Dobrile, Pula; Sveučilište u Rijeci; Universita di Trieste, Faculta di Formazione.
Prvi lutkovni bienale in srečanje pevskih zborov pedagoških fakultet.
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UP PEF je na umetniškem področju prepoznavna znotraj univerzitetnega prostora in širše. Učitelji in
študentje s svojim umetniškim snovanjem in izražanjem izgrajujejo in bogatijo kulturni prostor. Delujejo
na področjih likovne, uprizoritvene in glasbene umetnosti. Na vseh treh področjih dosegajo pomembne
uspehe tako na mednarodni kot na nacionalni ravni. V primerjavi z letom 2013 se je povečalo število
nagrajenih umetniških dosežkov na mednarodni (2) in nacionalni ravni (4 nagrade). V letu 2014 bi
izpostavili likovno razstavo na Dunaju, nagrajeno dramaturgijo in režijo lutkovne predstave ter nagrado
na tekmovanju pevskih zborov. Opazen porast je tudi avtorskih leposlovnih del za otroke ter izid
pesniške zbirke in monografije s produkcijo likovnih del.
Dvig kakovostne ravni je zaznan tudi v umetniških dejavnostih študentov pod mentorskim vodstvom
učiteljev UP PEF. Umetniški dosežki študentov nastajajo v okviru študijskih obveznosti pri izbirnih
predmetih z umetniško vsebino. Po kvaliteti in množičnosti izstopajo koncerti in glasbeni nastopi ter
lutkovne predstave in razstave študentov. Razstave so pogosto pospremljene z literarno-glasbenimi
nastopi študentov. V porastu je tudi umetniško snovanje (leposlovje, razstave) za slepe in slabovidne
osebe. Pozornost so pritegnile tipne slikanice in prilagoditve razstavnih eksponatov slepim in
slabovidnim. Na glasbenem področju se je na novo oblikoval pevski zbor, ki vključuje študente vseh
študijskih programov UP PEF. Svojevrstna promocija umetnosti na UP PEF je bila tudi snemanje
lutkovne televizijske serije za italijansko nacionalno televizijo RAI.
Umetniška dejavnost na UP PEF sledi novostim in trendom razvoja, zato ni naključje, da so v porastu
tudi strokovna srečanja z literati, likovniki in glasbeniki. Tradicionalno so organizirani pogovori in
okrogle mize na temo literature in medkulturnega dialoga ter umetnosti v izobraževanju na sploh. V
okviru mednarodne poletne šole je bil uspešno izveden projekt o umetnosti in novih medijih. V drugih
raznovrstnih delavnicah s področij lutkarstva, zborovskega petja in likovnega snovanja udeleženci
pridobijo teoretična znanja in praktične veščine umetniškega izražanja.
Širi se tudi mreža partnerskih institucij, s katerimi UP PEF sodeluje na strokovni in izvedbeni ravni.
Povečalo se je število sodelovanj z umetniškimi inštitucijami in društvi ter javnimi zavodi.
Na splošno ugotavljamo, da je v letu 2013 zasnovani načrt projekta ArtPEF uspel tudi v letu 2014.
Ciljna vrednost načrtovanih kazalnikov za leto 2014 je presežena tako po kvaliteti kot kvantiteti. Glede
na dosežene rezultate ocenjujemo, da se na UP PEF vzpostavljajo in krepijo potrebne strokovne in
umetniške podlage za nadaljnje udejanjanje sprejete strategije in načrtovanih ciljev razvoja umetnosti
na UP PEF. Tako se nadaljuje s prizadevanjih za vzpostavitev pravnih podlag za organizirano
delovanje na področjih umetnosti na UP PEF.
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7.4. MEDNARODNO SODELOVANJE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
– visokošolski učitelji
in sodelavci in
strokovni sodelavci
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

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

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

Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

2012/2013 skupaj 85,
od tega

2013/2014 skupaj 89,
od tega

Delno realizirano

- VŽU-Erasmus: 54

- VŽU-Erasmus: 46

- VŽU-Erasmus: 40

(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 8)

(UP FHŠ: 7, UP FM:
13, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: 8, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 6)

(UP FHŠ: 5, UP FM:
12, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 6, UP FTŠ
TURISTICA: 8, UP
FVZ: 5)

- CEEPUS: 2

- CEEPUS: 2

- CEEPUS: 2

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

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

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

- Drugi programi: 29

- Drugi programi: 41

- Drugi programi: 44

(UP FHŠ: 3, UP FM:
0, UP FAMNIT: 23,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2)

(UP FHŠ: 4, UP FM:
0, UP FAMNIT: 30,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 2)

(UP FHŠ: 1, UP FM:
7, UP FAMNIT: 24,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 4)

2012/2013 skupaj
109, od tega

2013/2014 skupaj
136, od tega

Nerealizirano

- VŽU-Erasmus: 33

- VŽU-Erasmus: 63

- VŽU-Erasmus: 38

(UP FHŠ: 10, UP FM:
12, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 8, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

(UP FHŠ: 27, UP FM:
13, UP FAMNIT: 3,
UP PEF: 5 , UP FTŠ
TURISTICA: 8, UP
FVZ: 7, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

(UP FHŠ: 13, UP FM:
7, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 4)

- CEEPUS: 3

- CEEPUS: 2

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

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

- Drugi programi: 73

- Drugi programi: 71

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

(UP FHŠ: 10 (od tega
8 – projekt »UP in
SVET«) , UP FM: 4
(projekt »UP in
SVET«), UP FAMNIT:
35 (od tega 21 –
projekt »UP in
SVET«), UP PEF: 0,
UP FTŠ TURISTICA:
12 (»projekt UP in
SVET«), UP FVZ: 10)

(UP FHŠ: 9 (od tega 8
– projekt »UP in
SVET«) , UP FM: 9
(od tega 4 - projekt
»UP in SVET«), UP
FAMNIT: 15 (od tega
9 – projekt »UP in
SVET«), UP PEF: 6
(»UP in SVET«), UP
FTŠ TURISTICA: 11
(od tega 7 - »projekt
UP in SVET«), UP
FVZ: 10)

2012/2013: 24*

2013/2014: 46

Realizirano

(UP (International
Week 2013): 18, UP
FHŠ: 3, UP FM: 3, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

(UP (International
Week 2014): 20, UP
FHŠ: 8, UP FM: 10,
UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 1)

Obrazložitev: 46

Obrazložitev: 86

Obrazložitev: 100

- CEEPUS: 2
(UP FHŠ: 1 , UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0 , UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 60

(UP (International
Week 2014): 25, UP
FHŠ: 8, UP FM: 4, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
1, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 1)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Povečanje števila tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
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Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

2012/2013: 27**

2013/2014: 41

Nerealizirano

(UP REKTORAT: 4,
UP FHŠ: 4, UP FM: 3,
UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 5,
UP IAM: 3, UP ŠD: 1)

(UP REKTORAT: 12,
UP FHŠ: 5, UP FM: 6,
UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 2)

Obrazložitev: 30

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

2012/2013 skupaj 93,
od tega

2013/2014 skupaj
128, od tega

Realizirano

- VŽU-Erasmus: 82

- VŽU-Erasmus: 119

- VŽU-Erasmus: 96

(UP FHŠ: 23, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 6, UP FTŠ
TURISTICA: 40, UP
FVZ: 1)

(UP FHŠ: 27, UP FM:
14 , UP FAMNIT: 9,
UP PEF: 13 , UP FTŠ
TURISTICA: 40, UP
FVZ: 16)

(UP FHŠ: 25, UP FM:
13 , UP FAMNIT: 9,
UP PEF: 12 , UP FTŠ
TURISTICA: 33, UP
FVZ: 4)

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 1

- CEEPUS: 1

- Drugi programi: 11

(UP FM: 1)

(UP FHŠ: 0 , UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 9)

- Drugi programi: 8

(UP FTŠ TURISTICA:
1)

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

- Drugi programi: 36

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

36

37

Nerealizirano

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

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

Obrazložitev: 28

Število tujih
študentov, ki opravijo
del študija na UP

2012/2013 skupaj
235, od tega

2013/2014 skupaj
269, od tega

Delno realizirano

- VŽU-Erasmus: 151

- VŽU-Erasmus: 129

- VŽU-Erasmus: 122

(UP FHŠ: 25 , UP FM:
68, UP FAMNIT: 3,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 43, UP
FVZ: 3)

(UP FHŠ: 22 , UP FM:
58, UP FAMNIT: 5,
UP PEF: 12, UP FTŠ
TURISTICA: 30, UP
FVZ: 2)

(UP FHŠ: 21 , UP FM:
56, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 12, UP FTŠ
TURISTICA: 29, UP
FVZ: 2)

- CEEPUS: 14

- CEEPUS: 6

- CEEPUS: 7

(UP FHŠ: 3 , UP FM:
4, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 0)

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

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

- Drugi programi: 70

- Drugi programi: 134

- Drugi programi: 132

(UP FHŠ: 38 , UP FM:
11, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 19, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 53, UP FM:
26, UP FAMNIT: 10,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 44)

(UP FHŠ: 54, UP FM:
12, UP FAMNIT: 14,
UP PEF: 7, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 44)

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

7

8

Delno realizirano

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

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

Obrazložitev: 7

Število tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje

2013/2014: 203

2014/2015: 260

Nerealizirano

(UP FHŠ: 25, UP FM:
30, UP FAMNIT: 52,

(UP FHŠ: 28, UP FM:
40, UP FAMNIT: 65,

Obrazložitev: 213

Ime kazalnika

(UP REKTORAT: 6,
UP FHŠ: 2, UP FM: 4,
UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 6, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 0,
UP IAM: 2, UP ŠD: 1)
Obrazložitev: 133

(UP FHŠ: 1, UP FM:
2, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 24, UP
FVZ: 5)

(UP FHŠ: 7, UP FM:
2, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 13, UP
FVZ: 0)
Obrazložitev: 261

(UP FHŠ: 3, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

študija na UP

UP PEF: 37, UP FTŠ
TURISTICA: 28, UP
FVZ: 31)

UP PEF: 52, UP FTŠ
TURISTICA: 40, UP
FVZ: 35)

(UP FHŠ: 23, UP FM:
28, UP FAMNIT: 61,
UP PEF: 43, UP FTŠ
TURISTICA: 22, UP
FVZ: 36)

Število vpisanih tujih
študentov v 1. letnike

2013/2014 skupaj
101, od tega

2014/2015 skupaj
163, od tega:

Nerealizirano

1. stopnja: 79

1. stopnja: 97

1. stopnja: 94

(UP FHŠ: 7, UP FM:
10, UP FAMNIT: 16,
UP PEF: 29, UP FTŠ
TURISTICA: 3, UP
FVZ: 14)

(UP FHŠ: 8, UP FM:
12, UP FAMNIT: 20,
UP PEF: 39, UP FTŠ
TURISTICA: 3, UP
FVZ: 15)

(UP FHŠ: 9, UP FM:
14, UP FAMNIT: 16,
UP PEF: 30, UP FTŠ
TURISTICA: 10, UP
FVZ: 15)

2. stopnja: 11

2. stopnja: 50

2. stopnja: 17

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

(UP FHŠ: 1, UP FM:
25, UP FAMNIT: 16,
UP PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 3, UP
FVZ: 2)

(UP FHŠ: 1, UP FM:
2, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 6, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 2)

3. stopnja: 11

3. stopnja: 16

3. stopnja: 11

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

(UP FHŠ: 2, UP FM:
1, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 10, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 7, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

2013/2014: 79

2014/2015: 94

Realizirano

(UP FHŠ: 24, UP FM:
15, UP FAMNIT: 27,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 11, UP
FVZ: 2)

(UP FHŠ: 24, UP FM:
15 , UP FAMNIT: 33,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 17, UP
FVZ: 5)

Obrazložitev:
2013/2014: 84

Register izvajalcev
predavanj v tujem
jeziku na ravni UP

Posamezni seznami
izvajalcev predavanj v
tujem jeziku na
članicah UP

Vzpostavljen register
izvajalcev predavanj v
tujem jeziku na ravni
UP

Nerealizirano

Izvajanje
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Število študijskih
programov (in delov
študijskih programov)
v drugi državi glede
na obliko izvedbe VTI

2013/2014: 0

2014/2015: 053*

Realizirano

Povečati število
mednarodnih
projektov s področja
izobraževanja

Število prijav
projektov

15

13

Realizirano

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

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

Obrazložitev: 16

10

5

Nerealizirano

(UP FHŠ: 1, UP FM:

(UP FHŠ: 1, UP FM:

Obrazložitev: 3

študija na UP

Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku

Ime kazalnika

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku

Število projektov
odobrenih v

Obrazložitev: 122

(UP FHŠ: 21, UP FM:
12, UP FAMNIT: 33,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 17, UP
FVZ: 1)
Obrazložitev:
V letu 2014 so bili
pripravljeni posamezni
seznami kot del
ponudbe za različna
mednarodna
sodelovanja,
predvideni register pa
še ni bil vzpostavljen.

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

53

Pri kazalniku »Število študijskih programov (in delov študijskih programov) v drugi državi glede na obliko izvedbe VTI« je
pravilna »Ciljna vrednost kazalnika 2014« 0, saj je bilo v Letnem programu dela 2014 (LPD UP 2014) pomotoma navedeno
število 1 (UP FAMNIT). Ne UP FAMNIT ne druge članice UP niso v letu 2014 načrtovale izvedbe VTI, so se pa začeli oz.
nadaljevali dogovori z visokošolsko institucijo s Kosova za študijski program s področja managementa, ki se kot VTI načrtuje v
študijskem letu 2015/2016.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika
financiranje

Izhodiščna vrednost
kazalnika 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

1, UP FAMNIT: 3, UP
PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
(UP FHŠ: 0, UP FM:
1, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V nasprotju z letom 2013, ko pri »outgoing« študentih ni bila dosežena načrtovana ciljna vrednost, je
bila v letu 2014 s 133 študenti UP, ki so odšli na izmenjavo v tujino, presežena načrtovana vrednost
128. Mobilnost tujih študentov na UP pa je bila realizirana delno, saj je UP namesto načrtovanih 269
na izmenjavi gostila 261 tujih študentov. V povezavi s kazalnikom »incoming« študentov je kazalnik
ponudbe predmetov, ki se izvajajo v angleškem jeziku, in sicer UP to ponudbo povečuje, saj je načrt
79 za študijsko leto 2013/2014 povišala na 84. Kljub temu je še vedno nezadostna ponudba v
angleškem jeziku eden izmed razlogov za počasno rast števila »incoming« študentov. Ponudba v
tujem jeziku je zelo pomembna tudi pri pridobivanju tujih študentov, ki se za celotno obdobje študija
vpišejo na UP. UP zaradi zaenkrat še skromne ponudbe študijskih programov, ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku, počasi dosega želene rezultate porasta števila vpisanih tujih študentov. Mobilnost
visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP je bila realizirana delno, saj jih je na izmenjavo na partnerske
univerze v tujino odšlo 86 od načrtovanih 89. Dosežen pa ni bil cilj 136 tujih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na izmenjavi na UP, saj jih je UP gostila 100. V letu 2014 se je trend naraščanja
mednarodne mobilnosti nadaljeval pri »incoming« strokovnih sodelavcih, kjer je bila dosežena
načrtovana vrednost 46. Nasprotno je na izmenjavo odšlo manj strokovnih sodelavcev UP od
načrtovanih, in sicer 30, kjer pa razlog ni pomanjkanje interesa, temveč prenizko število odobrenih
mest mobilnosti in težave pri usklajevanju terminov mobilnosti glede na delovni proces.
Na UP je na vseh treh stopnjah skupaj vpisanih 213 tujih študentov. Delež vpisanih tujih študentov na
UP se povečuje. Vpisani tuji študenti so v študijskem letu 2013/2014 predstavljali 3,3 % vseh vpisanih
študentov, v študijskem letu 2014/2015 pa predstavljajo 3,7 % vseh vpisanih študentov.
V letu 2014 je bila UP pobudnica povezovanja po velikosti ter študijskih in raziskovalnih področjih
sorodnih univerz s področja nekdanje skupne države. Pobudo je sprejelo deset univerz, izmed katerih
so tri iz Bosne in Hercegovine (Bihač, Tuzla, Zenica), ena iz Črne gore (Univerza Mediteran), štiri s
Hrvaške (Osijek, Pulj, Split, Zadar), ena iz Srbije (Niš) in ena s Kosova (Univerza AAB). Navedene
univerze so skupaj z UP dne 20.3.2014 podpisale pismo o nameri za ustanovitev univerzitetne mreže.
Univerze partnerice so se dogovorile, da se bodo kot prva aktivnost v okviru mreže Unet začele
izvajati izmenjave študentov in kadra. UP je v sodelovanju z Univerzo v Splitu tudi pripravila vse
potrebne obrazce. Sektor za mednarodno sodelovanje UP je pripravil tudi osnutek spletne strani za
mrežo Unet, ki pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev še ni zaživela.
V februarju se je UP predstavila na mednarodnem izobraževalnem sejmu ICIEP v Moskvi (Rusija),
kjer sta jo zastopali UP FM in UP FAMNIT. UP se je predstavila tudi na sejmu v Sarajevu (Bosna in
Hercegovina) in na Reki (Hrvaška).
V februarju je UP kot koordinator oddala prijavo na razpis Erasmus Mundus, lot Western Balkans,
vendar projektni predlog BALKANEU ni bil odobren; je pa bila UP na istem razpisu uspešna s
projektom SUNBEAM, ki ga koordinira Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italija), in v
kateremu je UP partner.
V letu 2014 je UP na Državni urad za kitajski jezik s sedežem v Pekingu (Hanban) oddala vlogo za
pridobitev Konfucijeve učilnice, ki je bila odobrena. Z oktobrom je tako, pod okriljem Konfucijevega
inštituta Ljubljana, na UP začela delovati Konfucijeva učilnica Koper (Confucius Classroom Koper),
katere slavnostna otvoritev je bila dne 25.11.2014. V Konfucijevi učilnici, namenjeni vsem odraslim,
študentom, dijakom, učencem, predšolskim otrokom in ostalim, je s predstavljanjem kitajske kulture in
organizacijo številnih dogodkov in tečajev zagotovljen pristnejši stik s kitajsko kulturo in jezikom. V
okviru odprtja Konfucijeve učilnice je UP gostila tudi predstavnike kitajske univerze Shangai University
of International Business and Economics (SUIBE), s katero je bil sklenjen krovni sporazum o
sodelovanju. Poleg SUIBE, je UP v letu 2014 sklenila krovni sporazum še z dvema univerzama iz
Bosne in Hercegovine (državna Univerza v Banja Luki in zasebna univerza Univerzitet za poslovne
studije, Banja Luka), z Univerzo Sv. Cirila in Metoda v Skopju (Makedonija), z univerzo National
University of Life and Enviromental Sciences of Ukraine iz Ukrajine, z univerzo Universidad Autonoma
Metropolitana iz Mehike in z univerzo NIMS iz Indije; skupaj je UP v letu 2014 tako sklenila 7 novih
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krovnih sporazumov o sodelovanju. Poleg krovnih sporazumov so posamezne članice sklepale tudi
sporazume na fakultetni ravni, dva sporazuma pa sta bila sklenjena za izvajanje dvojnega študijskega
programa (double degree programme), in sicer med UP FM in univerzo Mikkeli University of Applied
Sciences s Finske ter UP FAMNIT in Univerzo Megatrend iz Srbije.
V maju je UP uspešno izvedla drugi mednarodni teden - »International Week of the University of
Primorska« (12. – 16. maj 2014), ki se ga je udeležilo 25 strokovnih sodelavcev s tujih partnerskih
univerz. V pestrem programu s številnimi aktivnostmi jim je bila predstavljena univerza in njene
članice, z možnostjo nadaljnjega sodelovanja na področju izobraževanja in raziskovanja.
Sektor za mednarodno sodelovanje UP je v septembru 2014 pripravil novo publikacijo »Welcome
Guide«, namenjeno tujim študentom, ki pridejo na UP na izmenjavo.
Jeseni 2014 je UP začela dogovore z Veleposlaništvom Indije o možnosti celoletnega gostovanja
indijskega profesorja za področje ayurvede. Pripravljen je bil predlog sporazuma, ki še ni bil podpisan.
Konec leta je UP, v sodelovanju s partnersko univerzo Megatrend (Beograd, Srbija), pripravila
ponudbo za izvedbo poletne in zimske šole za študente s partnerske univerze TEC Monterrey iz
Mehike. Prva izvedba je predvidena v letu 2015.
UP je v letu 2014 prijavila več mednarodnih projektov s področja izobraževanja od načrtovanih (skupaj
16 prijav), pri čemer ni še rezultatov vseh razpisov. Izmed predhodno prijavljenih projektov pa je bilo v
letu 2014 v financiranje odobrenih manj projektov od načrtovanih, in sicer trije.
Tudi v letu 2014 je UP, prek predstavnic, nadaljevala delo v delovni skupini RK RS za jezik in
internacionalizacijo. Oblikovani predlog je bil podprt s strani RK RS, delovni skupini pa je bila za leto
2015 zaupana naloga priprave nacionalne strategije rabe jezika poučevanja na slovenskih univerzah
in internacionalizacije.
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7.5. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
Vzpostavljena
digitalna knjižnica UP

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Oblikovanje skupnega
repozitorija slovenskih
univerz

Vzpostavitev virtualne
knjižnice UP UK kot
dela repozitorija
slovenskih univerz

Delno vzpostavljena
digitalna knjižnica

Delno realizirano.

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnik

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

Obstoječe prostorske
zmogljivosti knjižnice
UP ne zadoščajo
potrebam uporabnikov

Povečanje prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Delno realizirano.

Vrednotenje
uspešnosti delovanja
knjižnice

Evalvacija knjižnične
dejavnosti

2013: 0

Evalvacijsko poročilo

Nerealizirano.

Obrazložitev:
Vzpostavljena
digitalna knjižnica kot
del repozitorija
slovenskih univerz, ki
pa za delovanje še
nima urejenih vseh
pravnih podlag.
Obrazložitev:
Enota knjižnice UP
UK na UP FAMNIT je
14. 10. 2013 pričela z
delovanjem v novem,
večjem prostoru, ki
uporabnikom
omogoča tudi študijski
kotiček, kjer so na
voljo trije računalniki.
Obrazložitev:
Evalvacijsko poročilo
knjižnične dejavnosti
ni bilo pripravljeno
zaradi daljše bolniške
odsotnosti direktorice.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Aktivnosti na področju knjižnične dejavnosti UP so se redno izvajale v okviru knjižnični enot na
članicah UP. V letu 2014 so se uspešno nadaljevale aktivnosti na novem knjižnično-informacijskem
54
sistemu COBISS 3 ter dejavnosti povezane z delovanjem Repozitorija Univerze na Primorskem . V
okviru slednjega je bila že v letu 2013 vzpostavljena digitalna knjižnica, ki pa še ne deluje, saj nima
urejenih vseh pravnih podlag in pričakuje se, da bo slednje zagotovljeno v letu 2015.
V letu 2014 je enota knjižnice UP UK na UP FAMNIT pričela z delovanjem v novem, večjem prostoru
in predstavlja pozitiven korak v smeri izboljšanja prostorskih pogojev za uporabnike. Boljši prostorski
pogoji vključujejo tudi opremo povezano z izvajanjem knjižnične dejavnosti. V zadnji tretjini
koledarskega leta 2014 je UP UK prejela s strani resornega ministrstva dodatna sredstva za nakup
opreme povezane z izvajanjem knjižnične dejavnosti.
V letu 2014 je UP UK pridobila sredstva iz razpisa ARRS za sofinanciranje tuje znanstvene literature
in baz podatkov.
UP UK je s svojimi organizacijskimi enotami na posameznih članicah UP podpirala študijski in
raziskovalni proces, tako da je izvajala svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in
druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje
informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se je opravljalo v
sistemu COBISS vodenje bibliografij za visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce.
Novembra 2013 je UP UK prešla na nov knjižnično-informacijski sistem COBISS 3 v okviru katerega je
bila izvedena tudi združitev podatkovnih baz in evidenc v enoten knjižnični sistem na ravni univerze.

54

Slovenske univerze so leta 2013 s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport vzpostavile repozitorije univerz za odprti dostop do zaključnih del študija ter objav raziskovalcev in nacionalni
portal odprte znanosti (projekt ODUN).
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Tabela 28: Uporabniki knjižnice55
kategorija člana

Število v letu 2014

Legenda:

002

2

002 – osnovnošolci

003

4

003 – srednješolci

004

3064

005

442

006

84

008

1

008 – samostojni obrtniki/podjetniki

011

1

011 – upokojenci

012

14

012 – nezaposleni

013

4

014

502

015

40

017

1

018

8

020

506

099

5

125

100

126

8

Nečlani

1

SKUPAJ

004 – študenti (redni)
005 – študenti (izredni, ob delu)
006 – zaposleni

013 – tuji državljani
014 – zaposleni v matični ustanovi
015 – zaposleni na univerzi
017 – častni člani
018 – brezposelni
020 – podiplomski študenti
099 – ostali
125 – pravne osebe-zun. ustanove
126 – enote za medoddelčno izposojo
nečlani – obiskovalci knjižnice, ki niso člani

4.787

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2013 se je izvajal prehod iz sistema COBISS 2 na COBISS 3, pri čemer je to vključevalo
združevanje lokalnih baz gradiva in evidence izposoje in vračanja gradiva na posameznih knjižnicah
članic UP v enotno bazo v sistemu. Priprave na združitev knjižnic na članicah UP v UP Univerzitetno
Knjižnico so poleg informacijsko-tehničnih nalog, vključevale tudi ustrezno usposabljanje zaposlenih,
poenotenje vodenja evidenc uporabnikov in druge spremljajoče aktivnosti. Ob prehodu na nov
oziroma nadgrajen informacijski knjižnični sistem je bilo ugotovljeno, da primerjava doseženih
vrednosti za leto 2013 in načrtovanih vrednosti za leto 2014 bistveno odstopa od dejanskega stanja.
Odstopanje gre pripisati učinkom združitve in predhodnemu različnemu vodenju evidenc, ki se
postopoma odpravlja. Iz navedena razloga je prikazana le realizacija za leto 2014 pridobljena iz
COBISS 3.
V sklopu delovanja UP UK je bil omogočen tudi oddaljen dostop za študente in zaposlene UP do
elektronskih virov preko konzorcijev, v katerih UP sodeluje s CTK, NUK in CBK (JSTOR,
SpringerLink, ScienceDirect, Willey Online, EBSCOHost, Emerald, SAGE, CAB Abstract, FSTA,
GVIN, Proquest) ter dostop do zbirke e-knjig Ebrary, ki vključuje 90.000 e-knjig. Dostop do obsežne
zbirke e-knjig je prinesel dodatno strokovno in znanstveno literaturo za uporabnike knjižnice.

55

Izpis (oznaka izpisa: I-STA-C06) iz COBISS na dan 4. 2. 2015 za Univerzo na Primorskem Universita' del Litorale,
Univerzitetna knjižnica (51009):
AKTIVNI UPORABNIKI PO KATEGORIJI ČLANA
Izbrano obdobje: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Oddelek knjižnice: vsi oddelki
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7.6. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
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 srednjeročne
razvojne strategije UP, da bi do leta 2020 dosegli nastanitvene materialne standarde primerljive z
univerzama v Ljubljani in Mariboru, bi UP ŠD moral zagotoviti povečanje bivanjskega standarda in
nastanitvenih kapacitet v študentskih domovih. UP ŠD bi tako moral dvigniti pokritost namestitve
vpisanih študentov v visokošolske programe na Primorskem z javnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in
sicer s sedanjih 3,6 % na 15 %. Za dodatno približevanje nastanitvenemu standardu UL in UM na tem
področju, bi bilo celo, ob morebitni uresničitvi načrtovanih gradenj v kampusih Sonce in Livade in
nakupu objekta Prisoje skladno z aktivnostmi povezanimi z novelacijo Srednjeročnega načrta investicij
UP za obdobje 2012-2016, treba zagotoviti še dodatne zmogljivosti z interventnimi odkupi ali najemi
prostorov. Načrtovane nove gradnje in nakupi prostorov za potrebe nastanitve študentov potekajo
neposredno preko rektorata UP oz. službe za investicije. Odločitev glede povečanja dodatnih
subvencij pri zasebnikih je v pristojnosti ministrstva.
Letni program dela UP ŠD za leto 2014 je bil usmerjen v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v
študentskih domovih glede na število vpisanih študentov v študijske programe UP in drugih
visokošolskih zavodih, ki delujejo na Primorskem. ŠD so svojo dejavnost širili tudi na nekatera druga
pomembna področja, nujna za vzpostavitev boljših bivanjskih razmer študentov in študija nasploh.
Izvedenih je bilo več aktivnosti, ki so vplivale na boljšo povezovanje članice z vsemi deležniki.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

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

Število postelj na
študenta

Višji standard bivalnih
pogojev kapacitet
študentov v ŠD

Kakovost bivalnih
pogojev

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

Delež tržne
dejavnosti/Število
nočitev turistov

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

226 postelj v ŠD, 360
v DD in 730 pri
zasebnikih

456 postelj v ŠD, 400
v DD in 750 pri
zasebnikih

Nerealizirano:

Zagotovljeni minimalni
standardi bivalnih
pogojev

Boljši pogoji bivanja
študentov

Delno realizirano

Delež ležišč
namenjenih za
tržno dejavnost:
razpoložljivih 162
ležišč

Dvig deleža ležišč za
potrebe tržne
dejavnosti za 2,5 %

Obrazložitev:
Naloga je bila odvisna
od zagotovitve
sredstev MIZS; s
strani UP ŠD so bile
izvedene vse
potrebne aktivnosti
Obrazložitev:
Nabavljena le
najnujnejša oprema in
izvedena le
najnujnejša IVD –
obsegu lastnih tržnih
sredstev
Realizirano: 175
razpoložljivih ležišč (8
% več)
Obrazložitev:
Povečan delež tržne
dejavnosti je odvisen
od števila
razpoložljivih ležišč za
trženje (koliko
študentov izprazni
ležišče med poletno
sezono) in od
uspešnosti trženja
razpoložljivih
ležišč. V letu 2014 je
bilo število
razpoložljivih ležišč
večje za 13 ležišč,
samo trženje pa je
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Boljše sodelovanje s
študentskimi domovi
doma in v tujini

Ime kazalnika

Sodelovanje z drugimi
ŠD

Organizirana
obštudijska dejavnost

Število izvedenih
aktivnosti

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
bilo nekoliko nižje,
zaradi izredno
slabega vremena in
izpada turistov (6 %)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ustanovitev združenja

Večjih sinergijskih
učinkov

Realizirano

Profesionalne in
kakovostnejše
izvedbe skupnih
aktivnosti

Vzpostavljeno je bilo
sodelovanje s
Študentski domovi
Univerze v Bredi,
Nizozemska in
Študentski domovi
Univerze v
Reykjaviku, Islandija

Obrazložitev:

Vsebinske podpore za
večjo promocijo in
prepoznavnost ŠD
Število skupno
izvedenih dogodkov
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3 (izvedeno število):

3 (načrtovano število)

- Usposabljanja: 1
(izvedeno število)

- Usposabljanja: 1
(načrtovano število)

- Izobraževalni
seminarji: 1
(izvedeno število)

- Izobraževalni
seminarji:1
(načrtovano število)

- Delavnice: 1
(izvedeno število)

- Delavnice
(načrtovano število) 1

6 (izvedeno število)

6 (načrtovano število)

- Število predavanj: 1

- Število predavanj: 1

- Število razstav: 1

- Število razstav: 1

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1

- Število likovnih
delavnic: 1

- Število likovnih
delavnic: 1

- Število glasbenih
delavnic: 1

- Število glasbenih
delavnic: 1

- Število športnih
delavnic: 1

- Število športnih
delavnic: 1

Realizirano

Realizirano

Tabela 29: Kazalniki za študentske domove
Kazalnik

IZHODIŠČE

NAČRT

REALIZACIJA

Študijsko leto 2012/2013

Študijske leto 2013/2014

Študijsko leto 2013/2014

Število razpoložljivih ležišč v
javnih študentskih domovih
UP na študenta UP.

223/6606

226/6168

Realizirano 226 ležiš

Število drugih razpoložljivih
subvencioniranih ležišč na
študenta UP.

1092/6606

1178/6168

Realizirano56*

Razmerje med navedenima
kazalnikoma. (Število
razpoložljivih ležišč v javnih
študentskih domovih UP na
študenta UP, število drugih
razpoložljivih
subvencioniranih ležišč na

1 : 4,89

Obrazložitev:
Dodatna ležišča so bila z
razpisom 2014 načrtovana
tudi v zasebnih ŠD in sicer,
Luka Koper Pristan-PRISOJE
in AMK inženiring skupno 79
ležišč
1: 5,21

Realizirano

56

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).
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Kazalnik
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IZHODIŠČE

NAČRT

REALIZACIJA

Študijsko leto 2012/2013

Študijske leto 2013/2014

Študijsko leto 2013/2014

študenta UP)

% študentov UP, ki bivajo v
študentskih domovih ter na
drugih razpoložljivih sub
ležiščih

19 %

22 %

Realizirano

Študentje FPP in študentje Univerze v NG niso upoštevani v odstotku študentov ŠD kar 40 študentov iz FPP (31,1 %) – UL;
torej iz druge univerze. Skupno število študenti FPP in študentov UP (927/6167). Realizacija študentskih ležišč (UP ŠD in
zasebnikov) v letu 2014 je bila 14 %, ker niso bile zagotovljene načrtovane študentske kapacitete v novih ŠD . Kapacitete UP
ŠD so: v ŠD Portorož, ŠD Koper in v stanovanju v Izoli.
Povzetek vseh razpisanih študentskih ležišč 2014:
‐
v študentskih domovih v Kopru, Portorožu in študentskem stanovanju v Izoli je 226 ležišč (130+94+2);
‐
v dijaških domovih v Kopru, Portorožu, Izoli in Novi Gorici je skupaj 360 ležišč (160+80+50+70);
‐
v zasebnem študentskem domu je 56 ležišč (Dom železničarjev-Nova Gorica) in 32 ležišč (Študentski center Jadro);
‐
pri zasebnikih je 730 subvencioniranih študentskih ležišč.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Tudi v letu 2014 je bila osnovna delovna usmeritev UP ŠD zagotavljanje dodatnih nastanitvenih
zmogljivosti za potrebe študentov na območju Primorske. Kot partner imajo pri tem pomembno vlogo v
regiji tudi zasebni najemodajalci, ki jih je preko 400 in oddajajo študentom 730 postelj. Z njimi je zavod
v letu 2014 vzpostavil aktivnejše sodelovanje, se sestal na več sestankih ter pripravil potrebne
obrazce in izhodišča za izvedbo čim uspešnejše namestitve študentov.
Omeniti velja tudi investicijsko vzdrževalna dela stavb UP ŠD, ki so bila v letu 2014 izvedena v skladu
s študijo in smernicami o energetski učinkovitosti. Izvedena dela za energetsko sanacijo neposredno
pomenijo zmanjševanje stroškov energentov ter njihovega vpliva na okolje.
Tabela 30: Število razpisanih ležišč v javnih ŠD v RS v letu 2014

ŠD MB

ŠD LJ

UP ŠD

Status

Število
vseh
zaposlenih

Razmerje
zaposleni v
UP ŠD/
nastanjeni
študentje

Število
vseh
študentov
(dodipl. in
podipl.)

Število
nastanjenih
študentov v
ŠD

Odstotek
nastanjenih
študentov v
ŠD: število
vseh
študentov

6.168

22657*

3,6

730

1:3,2

6

1:159

45.607

7459

16,3

1000

7,4:1

11058**

1:77

17.974

2799

15,6

0

0

34

1:82

članica
univerze

samostojni
javni
visokošolski
zavod

Razmerje
nastanitve
v javnih
domovih:
nastanitve
pri
zasebnikih
(zaokrožen
o)

Število
nastanjenih
študentov
pri
zasebnikih
s
subvencijo

članica
univerze

Tabela 31: Število nameščenih študentov v dijaških domovih na Primorskem

DIJAKI

ŠTUDENTJE

ODSTOTEK ŠTUDENTOV
glede na celotno število
stanovalcev

Dijaški dom Koper

116

160

58

Dijaški dom Nova Gorica

200

70

26

DIJAŠKI DOM

57

V ŠD Portorož je bilo v letu 2014 od skupnega števila nastanjenih študentov – 128
V podatku za ŠD LJ so vključeni poleg upravnih tudi strokovno tehnični delavci (nekateri zaposleni, ki jih ŠD UP in ŠD UM
nimajo – kuharice, sobarice..).
58
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DIJAKI

ŠTUDENTJE

ODSTOTEK ŠTUDENTOV
glede na celotno število
stanovalcev

Dijaški dom Portorož

27

80

75

Dijaški dom Izola

93

50

35

DIJAŠKI DOM

Študentska ležišča v letu 2014
I.
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
Študentom je na voljo v javnih študentskih domovih – v UP ŠD:

94 ležišč v Študentskem domu v Kopru, in sicer:
‐
16 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
‐
78 mest za podaljšanje bivanja;

130 ležišč v Študentskem domu v Portorožu, in sicer:
‐
30 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena in
‐
100 mest za podaljšanje bivanja;

2 ležišči v stanovanju v Izoli, in sicer za sprejem oz. za študenta, za katera bo subvencija prvič dodeljena.
SKUPAJ ŠD: razpisanih 226 ležišč od tega 181 za podaljšanje bivanja in 45 za sprejem.
II.
DIJAŠKI DOMOVI - PRIMORSKA
Študentom so na voljo tudi postelje v dijaških domovih, in sicer:

Dijaški dom Koper razpisuje 160 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
100 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Portorož razpisuje 80ležišč, od tega je predvidenih:
20 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
60 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Izola razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
25 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
25 mest za podaljšanje bivanja.

Dijaški dom Nova Gorica razpisuje 70 ležišč, od tega je predvidenih:
‐
35 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
35 mest za podaljšanje bivanja.
SKUPAJ DD: razpisanih 360 ležišč, od tega 175 za podaljšanje in 185 za sprejem. Od tega je 70 ležišč v
Novi Gorici.
III. ZASEBNIKI S SUBVENCIJO
Možnosti bivanja v času študija tudi pri zasebnikih - subvencionirana ležišča, kjer je na voljo 730 ležišč oz.
subvencij, od tega je predvidenih:
‐
230 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena,
‐
500 mest za podaljšanje bivanja
IV. ZASEBNI ŠTUDENTSKI DOM
V okviru zasebnih študentskih domov

Študentski center Jadro razpisuje 32 prostih mest, od tega je predvidenih:
‐
3 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena
‐
29 za podaljšanje bivanja

SŽ - ŽIP, storitve, d.o.o. razpisuje 56 ležišč v Domu železničarjev Nova Gorica, od tega je predvidenih:
‐
56 mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena
Od oktobra 2014 so dodatno ležišča razpisana še v:
‐
AMK inženiring d.o.o., Strma pot 9, Portorož, na Ul. Agrarne reforme 19 razpisuje 19 prostih mest za
sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena
‐
Luka Koper Pristan d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, razpisuje 60 ležišč na lokaciji Prisoje 9, Koper
razpisuje 60 prostih mest za sprejem oz. za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena.
SKUPAJ ŠD: razpisanih 88 ležišč od tega 29 za podaljšanje bivanja in 59 za sprejem.
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7.7. PROMOCIJSKA DEJAVNOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Uspešna promocija
vpisa

Povečana
prepoznavnosti in
odmevnosti
raziskovalnih
rezultatov in uspehov

Povečana promocija
mednarodne
mobilnosti

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega študija

Študijsko leto
2013/2014: 1703
(FHŠ: 110, FM: 270,
FAMNIT: 350, PEF:
343, TURISTICA:
280, FVZ: 350, ZRS:
0, IAM: 0)

Študijsko leto
2014/2015: 1940
(FHŠ: 160, FM: 280,
FAMNIT: 350, PEF:
350, TURISTICA:
300, FVZ: 500, ZRS:
0, IAM: 0)

Realizirano

Število dijakov na
informativnih dnevih
podiplomskega študija

Študijsko leto
2013/2014: 497 (FHŠ:
20, FM: 200,
FAMNIT: 60, PEF: 67,
TURISTICA: 50, FVZ:
100, ZRS: 0, IAM: 0)

Študijsko leto
2014/2015: 540 (FHŠ:
25, FM: 220, FAMNIT:
60, PEF: 80,
TURISTICA: 55, FVZ:
100, ZRS: 0, IAM: 0)

Realizirano

Število sodelovanj na
študijskih sejmih

Študijsko leto
2013/2014: skupaj 20,
(FHŠ: 8, FM: 3,
FAMNIT: 1, PEF: 2,
TURISTICA: 5, FVZ:
1, ZRS: 0, IAM: 0), od
tega:

Študijsko leto
2014/2015: skupaj 27
(FHŠ: 7, FM: 5,
FAMNIT: 3, PEF: 2,
TURISTICA: 7, FVZ:
3, ZRS: 0, IAM: 0), od
tega:

Realizirano

- v Sloveniji: 18 (FHŠ:
7, FM: 3, FAMNIT: 1,
PEF: 1, TURISTICA:
5, FVZ: 1, ZRS: 0,
IAM: 0)

- v Sloveniji: 16 (FHŠ:
5, FM: 2, FAMNIT: 1,
PEF: 1, TURISTICA:
5, FVZ: 2, ZRS: 0,
IAM: 0)

- v tujini: 2 (FHŠ: 1,
FM: 0, FAMNIT: 0,
PEF: 1, TURISTICA:
n.p., FVZ: 0, ZRS: 0,
IAM: 0)

- v tujini: 9 (FHŠ: 2,
FM: 3, FAMNIT: 2,
PEF: 1, TURISTICA:
n.p., FVZ: 1, ZRS: 0,
IAM: 0)

Število predstavitev
študijske ponudbe na
srednjih šolah

Študijsko leto
2013/2014: 105 (FHŠ:
55, FM: 35, FAMNIT:
5, PEF: 0,
TURISTICA: 6, FVZ:
4, ZRS: 0, IAM: 0)

Študijsko leto
2014/2015: 117
(FHŠ: 55, FM: 40,
FAMNIT: 5, PEF: 5,
TURISTICA: 8, FVZ:
4, ZRS: 0, IAM: 0)

Realizirano

Število objav v medijih
o rezultatih
raziskovanja

Skupaj: 132 (FHŠ:
n.p., FM: 20, FAMNIT:
0, PEF: 5,
TURISTICA: 5, FVZ:
2, ZRS: 100, IAM: 0)

Skupaj: 114 (FHŠ:
n.p., FM: 25, FAMNIT:
0, PEF: 3,
TURISTICA: 2, FVZ:
4, ZRS: 80, IAM: 0)

Delno realizirano

Število predstavitev
raziskovalnih
rezultatov in uspehov
širši javnosti

Skupaj: 28 (FHŠ: n.p.,
FM: 5, FAMNIT: 0,
PEF: 0, TURISTICA:
1, FVZ: 7, ZRS: 15,
IAM: 0)

Skupaj: 33-35 (FHŠ:
n.p., FM: 5, FAMNIT:
0, PEF: 1,
TURISTICA: 5, FVZ:
7-9, ZRS: 15, IAM: 0)

Realizirano

Število organiziranih
predstavitev primerov
dobrih praks
mednarodne
mobilnosti

Skupaj: 6 (FHŠ: n.p.,
FM: 3, FAMNIT: 0,
PEF: 2, TURISTICA:
0, FVZ: 1, ZRS: 0,
IAM: 0)

Skupaj: 12 (FHŠ: 2,
FM: 5, FAMNIT: 0,
PEF: 2, TURISTICA:
1, FVZ: 2, ZRS: 0,
IAM: 0)

Realizirano

Ime kazalnika

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Rezultate promocijske dejavnosti Univerze na Primorskem in njenih članic merimo s cilji, ki so
navedeni v predhodni tabeli, in sicer: z uspešno promocijo vpisa na posameznih pedagoških
članicah, pri čemer beležimo večje število študentov na informativnih dnevih za dodiplomski in
podiplomski študij ter večkratno udeležbo UP in članic na sejmih in predstavitvah na posameznih
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srednjih šolah; povečano prepoznavnostjo in odmevnostjo raziskovalnih rezultatov in uspehov,
pri čemer spremljamo objave v medijih o rezultatih raziskovanja ter število predstavitev raziskovalnih
rezultatov in uspehov širši javnosti; povečano promocijo mednarodne mobilnosti, kjer je povečano
število organiziranih predstavitev primerov dobrih praks in mednarodne mobilnosti. Vsi našteti cilji so
bili realizirani, z izjemo delno realizirane postavke števila objav v medijih s področja raziskovanja. Se
je pa število sicer vseh objav na obeh raziskovalnih inštitutih v primerjavi z letom 2013 v letu 2014
povečalo iz 436/leto na 552/leto. V sodelovanju s strokovnimi službami UP in članicami smo povečali
število objav v lokalnih in nacionalnih medijih s področja izobraževalne, raziskovalne, razvojne in
umetniške dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja. Tako se je skupno število objav iz 5919 v letu
2013 povečalo na 6373 v letu 2014.
Čeprav so bile promocijske aktivnosti pri večini zaradi pomanjkanja sredstev nekoliko okrnjene, so v
letu 2014 UP in članice izdale promocijska gradiva v obliki brošur, tudi večjezičnih, zloženk, letakov in
plakatov, predvsem pa so povečale komuniciranje s ciljnimi javnostmi prek spletnih portalov in
družabnih omrežij. Poudariti velja nekaj dobrodošlih novosti in zgledov: UP FHŠ je tako ustanovila
posebno promocijski skupino, zadolženo za krepitev pozitivne podobe fakultete v medijih in v širši
javnosti; UP FM je v sodelovanju s pedagoško članico največje državne ruske univerze V.M.
Lomonossova - Moskovske ekonomske fakultete izpeljala izjemno odmeven medijski dogodek; UP
FAMNIT, ki ima med pedagoškimi članicami največ vpisanih tujih študentov, se je tudi v letu 2014
intenzivno posvetila promociji študija v tujini, sodelovala pa je tudi pri organizaciji državnih tekmovanj s
področja naravoslovja za pritegnitev tudi domačih odličnih dijakov; na UP PEF so se v okviru 40obletnice delovanja fakultete zvrstili številni dogodki, med njimi tudi s področja umetnosti pod imenom
ArtPEF: razstave, nastope pevskih zborov, gostujoča predavanja ipd.; UP FVZ je tudi v letu 2014
organizirala dneve odprtih vrat, na kar se je javnost odzvala v še večjem številu kot leto poprej, ter
organizirala odmevno 1. Konferenco Hrana in prehrana za zdravje – Koliko hrane zavržemo?; UP ZRS
je v letu 2014 s številnimi dogodki obeležilo svojo 20. obletnico; UP IAM pa je v okviru projektov
uspešno izvedel več natečajev za mlade {PI-ezija v sodelovanju z UP FAMNIT, A (se) štekaš?}.
Komuniciranje z vsemi pomembnimi javnostmi (sedanji in potencialni študenti, Alumni klubi, zaposleni
na rektoratu in na vseh članicah UP, državne institucije, strokovna in poslovna javnost, mediji, druge
institucije in mednarodno ter lokalno okolje) je potekalo skozi vse leto preko različnih dogodkov. V letu
2014 so bile tako organizirane in promovirane številne poletne šole, tako za osnovnošolce, dijake, kot
tudi domače in tuje študente ter različna predavanja domačih in tujih predavateljev.
Na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost in preko drugih oblik komuniciranja smo predstavili:
razpisane študijske programe, raziskovalne projekte in rezultate projektov, posebne dosežke UP in
njenih članic, delo Senata UP, Sveta zaupnikov in UO UP, aktivnosti v tednu UP, svečane podpise
sporazumov in pisem o nameri sodelovanja, posebne obiske delegacij vlade, pomembnih domačih in
mednarodnih institucij, vodstev domačih in mednarodnih univerz; uspešno smo organizirali
mednarodne in nacionalne znanstvene sestanke ter konference, simpozije, okrogle mize in razstave.
Sprejem komunikacijske strategije in načrta promocijskih aktivnosti na ravni UP, ki bosta podlaga za
enovit nastop UP in njenih članic v javnosti, načrtujemo v letu 2015.
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7.8. SKUPNE UPRAVNE NALOGE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Urejen notranji nadzor
na UP

Upravljanje s tveganji
na UP

Urejeno evidentiranje
posrednih stroškov

Ime kazalnika
Notranji nadzor UP

Tveganja poslovanja
UP

Upravljanje in nadzor
posrednih stroškov

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Urejen notranji nadzor
na UP

Nadaljnjo
zagotavljanje
učinkovitega
notranjega nadzor na
UP

Delno realizirano

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

Izboljšanje opisnih
ocen v izjavi o oceni
notranjega nadzora
javnih financ

Delno realizirano

Postopkovno
evidentiranje
posrednih stroškov ni
poenoteno

Poenoten sistem
evidentiranja
posrednih stroškov

Nerealizirano

Obrazložitev:
Neustrezna kadrovska
struktura in
pomanjkljiv
informacijski sistem
Obrazložitev:
Neustrezna kadrovska
struktura in
pomanjkljiv
informacijski sistem

Obrazložitev:
Kadrovska
podhranjenost.

Urejeno finančno
računovodsko
spremljanje
znanstveno
raziskovalne
dejavnosti

Finančno računovodsko podprta
znanstvenoraziskovalna
dejavnost

Neustrezni kadrovski
pogoji na področju
finančno
računovodskega
vodenja raziskovalnih
projektov

Zagotovitev ustreznih
kadrovskih pogojev za
finančno
računovodsko
vodenje raziskovalnih
projektov

Nerealizirano

Spremenjena
organizacijska
struktura podporne
dejavnosti univerze

Reorganizacija
podporne dejavnosti
univerze

Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

Izvedena prva faza
reorganizacije
podporne dejavnosti:

Delno realizirano

(3. ukrep ReNPVŠ1120)

- finančnoračunovodsko
področje,
- kadrovsko področje
- vpisna služba
- ustanovitev
projektne pisarne
(izvedba 1. faze za
potrebe znanstvenoraziskovalne
dejavnosti)

Obrazložitev:
Kadrovska
podhranjenost.

Obrazložitev:
- izvedena prva faza
reorganizacije UAST
služb na rektoratu UP,
- Ustanovljena vpisna
služba
- Ustanovljena
projektna pisarna

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UPRAVNE NALOGE NOTRANJEGA NADZORA (UPRAVLJANJE S TVEGANJI, NOTRANJE
KONTROLE TER NOTRANJI NADZOR)
Splošni namen notranjega nadzora je, na podlagi neodvisnega presojanja vseh vidikov delovanja UP,
poslovodstvu zagotoviti ustrezne spoznavne podlage za uresničevanje njegove kontrolne naloge.
Glede na posamezna področja delovanja notranjega nadzora so iz splošnega namena notranjega
nadzora izpeljani naslednji specifični nameni, in sicer presojanje in poročanje poslovodstvu na
področju:
‐
zakonitosti delovanja (skladno z zakoni in drugimi predpisi),
‐
organizacijski disciplini (skladnosti internih navodil in nalogi poslovodstva),
‐
učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja,
‐
učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema,
‐
resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
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Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik

Izvedba notranje revizije poslovanja za leti 2011 in 2012 s
strani izbrane zunanje družbe, pooblaščene za notranje
revidiranje

Realizirano (končno poročilo prejeto jan. 2015)

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

Delno realizirano

83

Obrazložitev:
Zaradi neučinkovite organizacije dela v širšem smislu,
realizirano na določenih področjih.
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7.9. NACIONALNO POMEBNE NALOGE
7.9.1. VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA
UP je ustanovila lastno Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UP (VPIS UP), ki s pričetkom
prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijskem letu 2014/2015 samostojno prevzema prijavnosprejemni postopek v prvem in drugem prijavnem roku za vpis slovenskih državljanov in državljanov
držav članic Evropske unije v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje UP.
Vzpostavljena UP VPIS vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje UP,
izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji
na UP, sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in
svetuje kandidatom za vpis, sodeluje pri informativnih dnevih in izdeluje različne analize in statistična
poročila.
Služba deluje znotraj Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost in ima zagotovljene prostore
za nemoteno delovanje ter je dostopna kandidatom.
Z vzpostavitvijo lastne VPIS UP in prevzemom vseh prijavno-sprejemnih postopkov si je tako UP
zagotovila neposredne stike s kandidati, ki si želijo vpisati na univerzo. Na takšen način se vzpostavlja
tudi boljši pregled nad kandidati, prav tako pa omogoča lažje sodelovanje že v času njihovega
prijavno-sprejemnega postopka.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Samostojna izvedba
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v 1.
letnik dodiplomskih
študijskih programov
UP (za Slovence in
EU) in prepoznavna
vpisna služba

VPIS UP

Priprava analize vpisa
v 1. letnike za
študijsko leto
2014/2015

Analiza vpisa UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ustanovitev
samostojne VPIS UP
in začetek
samostojnega dela
službe

Samostojna prva
izvedba celotnega
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v 1.
letnike dodiplomskih

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Prepoznavna VPIS
UP kot četrte
samostojne prijavnoinformacijske službe
javnih univerz v
Sloveniji
Analize posameznih
segmentov prijavnosprejemnega
postopka

Elektronska
publikacija Analiza
prijave in vpisa na UP

Realizirano

Skupna analiza, ki jo
je pripravila VPIS UL

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2014 je Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) samostojno izpeljala celoten
prijavno-sprejemni postopek za kandidate, ki so se želeli vpisati v 1. letnik enega od dodiplomskih
študijskih programov članic UP. VPIS UP je tako postala ena od štirih prijavno-informacijskih služb v
slovenskem univerzitetnem prostoru.
VPIS UP se predstavlja kandidatom preko promocijskih dogodkov UP, vzpostavljena pa je tudi spletna
stran www.vpis.upr.si, na kateri lahko kandidati in ostali pridobijo vse informacije, vezane na prijavnosprejemne in vpisne postopke.
V letu 2014 je VPIS UP samostojno izpeljala tudi celoten prijavno-sprejemni postopek za vpis
Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujcev iz držav, ki niso članice EU, v 1. letnike
dodiplomskih študijskih programov. Izvedenih je bilo tudi 69 postopkov priznavanja tujega
izobraževanja za namen vpisa v 1. letnike dodiplomskega študija.
Po zaključku prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v študijskem letu 2014/2015 je VPIS UP pripravila
Analizo prijave in vpisa na Univerzo na Primorskem (študijsko leto 2014/2015), ki je bila predstavljena
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deležnikom znotraj univerze ter javno objavljena, med drugim na spletnih straneh VPIS UP
(http://www.vpis.upr.si/index.php?page=news&item=217&id=4098).
Glede na navedeno je VPIS UP v preteklem letu dosegla oba v letnem načrtu zastavljena cilja.

7.9.2. SKRB ZA SLOVENŠČINO
Ena od prednostnih nalog skrbi za slovenščino je pripraviti in izvesti programe slovenščine kot
drugega/tujega jezika, saj se z migracijskimi procesi veča zanimanje za učenje slovenščine kot
drugega/tujega jezika tako med tujimi študenti (dodiplomski, podiplomskimi) kot tudi med dijaki tujci,
tujimi raziskovalci, poslovneži itd. Slovencem po svetu in zamejstvu želimo nuditi možnost
revitalizacije slovenskega jezika in kulture. S tečaji slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika jim
želimo omogočiti čim kvalitetnejše pridobivanje in utrjevanje jezikovne zmožnosti, kar bo osnova za
samozavestno in učinkovito vključevanje v različne sporazumevalne situacije. S takimi programi ne
skrbimo le za ohranjanje in izboljšanje slovenščine v zamejstvu in po svetu, temveč tudi poskrbimo za
promocijo učenja slovenščine tako doma kot v tujini.
Področja dela Centra za slovenski jezik in kulturo na UP FHŠ so organizacija celoletnih tečajev in
krajših tečajev slovenskega jezika za tuje študente in študente na izmenjavi, organizacija Poletnih
tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, koordinacija
študentske prakse - individualna pomoč študentov slovenistike dijakom tujcem in študentom na
izmenjavi pri usvajanju slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika in organizacija kulturnih
dogodkov (predstavitev knjig, literarnih večerov, okroglih miz za spodbujanje razvoja slovenščine).
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Razvijati nove oblike
posredovanja znanja

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

30 udeležencev 20.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali v letu
2013

25 udeležencev 21.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali -2014

Realizirano

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

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

8 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

15 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

Realizirano

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

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

Razvoj Centra za
slovenski jezik in
kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra
v širši regiji

Razvojna in
promocijska dejavnost

Študenti samoplačniki v letu
2013 - 6

Študenti-samoplačniki
-10

Realizirano

Spodbujati študente in
diplomante k
sodelovanju z lokalno
skupnostjo

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

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

1 študentka
slovenistike bo nudila
dodatno pomoč
dijakom tujcem in/ali
študentom UP brez
slovenskega
državljanstva

Realizirano

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2014 je Center za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ uspešno deloval in realiziral načrtovane
aktivnost. Delovanje in razvoj centra je bilo v glavnem usmerjeno v tesnejše povezovanje in integracijo
svojega delovanja z interesi univerze.
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Komisija za študijske zadeve UP je sprejela sklep glede stopnje znanja slovenskega jezika za
študente - tuje državljane ter določila, da je učenje slovenskega jezika omogočeno v okviru Centra za
slovenski jezik in kulturo na UP FHŠ. Tako so se tečaji slovenskega jezika, ki jih je center v preteklih
obdobjih nudil študentom tujcem kot dodatni tečaj, v študijskem letu 2014/2015 izvajali kot zunanje
izbirni predmeti, in sicer kot del akreditiranega študijskega programa. Ker je znanje slovenskega jezika
na osnovni ravni nujni pogoj za študij na Univerzi na Primorskem, se je zunanje izbirnega predmeta
»Slovenščina kot drugi /tuji jezik (A1/A2)« in »Slovenščina kot drugi/tuji jezik (A2/B1)« udeležilo skupaj
29 tujih študentov, dodiplomskih in podiplomskih, redno vpisanih na UP (FAMNIT, PEF, FM, FTŠ,
FHŠ).
Organizacija pomoči študentom in dijakom tujcem pri učenju slovenščine je bila izvedena v okviru
Poletne šole slovenskega jezika »HALO! Tukaj slovenski Mediteran«, ki se je je v letu 2014 udeležilo
35 tečajnikov iz 8 različnih držav (Ukrajina, Srbija, Makedonija, Hrvaška, Avstrija, Italija, Finska,
Rusija, Bosna in Hercegovina). Poletne šole slovenščine se je udeležilo 8 tečajnikov samoplačnikov,
kar v glavnem ustreza podatkom iz prejšnjih let.
Center je tudi v letu 2014 sodeloval pri izvedbi Mednarodnega tedna Univerze na Primorskem
International Week, promocijskega dogodka na ravni Univerze, z izvedbo promocijskih ur slovenščine
»First steps in Slovenian« za gostujoče predavatelje UP (različne članice).
Center je posodobil tudi svojo spletno stran, z namestitvijo video vsebin o svojem delovanju (izročitev
potrdil, video utrinki s Poletne šole) in obveščanjem v več jezikih (poleg angleščine tudi italijanščina).

7.9.3. PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Nastanitve študentov
(neposredne
nastanitve v ŠD, DD,
v zasebnih ŠD in pri
zasebnikih)

Ime kazalnika
Število nastanjenih
študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

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

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

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Tabela 32: Kazalniki za pisarno UP ŠD
Kazalnik
Število študentov, za katere
se ugotavlja izpolnjevanje
pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja

IZHODIŠČE

NAČRT

REALIZACIJA

Študijsko leto 2012/2013

študijsko leto 2013/2014

študijsko leto 2013/2014

1709

1800

Realizirano -1869 študentov

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP ŠD so v okviru nalog »pisarne« skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo med MIZŠ in UP ŠD
izvedli vse naloge in postopke glede ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in meril za subvencioniranje
bivanja študentov na študentskih ležiščih v Študentskem domu v Kopru, ŠD v Portorožu, v Dijaškem
domu v Kopru, v Izoli, v Portorožu, v Novi Gorici, v zasebnih domovih in pri zasebnikih s subvencijo po
vsej Primorski ter namestitve oz. napotitve študentov. Izvedeni so bili: predvsem naslednji postopki:
‐
izpeljani postopki priprave podatkov za objavo nacionalnega razpisa za študente, ki kandidirajo za
študentska ležišča ter skupna objava javnega razpisa za študente. MIZS je nadziral postopke
prijave in obdelave podatkov. Pisarna je sprejemala pisne vloge študentov in vodila postopke,
‐
po pridobitvi potrebnih podatkov za obdelavo vlog je sledila še izpeljava točkovanja ter razvrstitev
študentov po posameznih fakultetah, po kraju študija, po posameznih domovih itd.,
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priprava in izdaja odločbe vsem študentom o izpolnjevanju pravice bivanja za sprejem in
podaljšanja bivanja, priprava prednostnega seznama za sprejem in podaljšanje ter sprotno
razvrščanje študentov na prednostno listo za 1000 novincev in 769 podaljševalcev,
‐
vročitve sklepov o napotitvi na vselitev (1253 sklepov),
‐
prijave začasnih bivališč in preverjanje statusa študenta za vseh 1769 študentov,
‐
vodila evidence stanodajalcev z vsemi potrebnimi podatki, pregledovala bivalnih kapacitet in
priprava sklep o izboru zasebnikom.
Javne uslužbenke imajo opravljen izpit iz ZUP-a in upravnega spora in izvajajo določila 26. člena
pravilnika.
‐

UP ŠD, Rektor UP, Svet UP ŠD in Študentski svet stanovalcev UP ŠD ob sprejemanju Sklepa
ministra MIZŠ o merilih za plačilo pisarn za študentske domove in pogodbe so že nekaj let zapored
opozarjali, da dejavnost pisarne zahteva bistveno večji finančni, organizacijski, kadrovski vložek od
priznanega. Priznani strošek dela s strani MIZŠ je po oceni UP ŠD popolnoma fiktiven in ne sloni na
dejanskih izračunih, dejstvih, dokazih (npr. številu obravnavanih in rešenih vlog na zaposlenega).
Zaradi navedenega se UP ŠD soočajo z negativnim rezultatom iz naslova javne službe. Primanjkljaj
krijejo že več let iz lastnih – tržnih sredstev, ki bi jih sicer skladno z Letnim programom dela nujno
potrebovali za ureditev dodatnih vzdrževalnih del in dviga nizkega bivalnega standarda študentov.
Kljub navedenemu so bile vse naloge »pisarne« s strani UP ŠD izvedene pravočasno in učinkovito.
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7.10. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.10.1. UNIVERZITETNI ŠPORT
Za spremljanje in evalvacijo realizacije programov s področja športa ter razvoj te dejavnosti skrbi
Center za šport UP (CŠ UP). Center za šport UP (CŠ UP) je organizacijska enota UP, ki 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.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Dvig kakovosti
programa
univerzitetnega športa

Ime kazalnika

Delovanje CŠUP

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Vzpostavitev
pogojev za
delovanje Centra za
šport UP (CŠUP),

Imenovanje
predstojnika CŠUP,

Delno realizirano/

Zagotovitev
kadrovske strukture
CŠ UP

Decembra 2014 (je
bil na CŠIP zaposlen
strokovni sodelavec.

Priprava ustreznih
splošnih aktov za
nemoteno in
učinkovito delovanje
CŠUP,

Obrazložitev:

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

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

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

Delno realizirano

Povečati športne
kapacitete

Ohranitev obstoječih
vadbenih kapacitet
in pridobitev še
dodatnih vadbenih
prostorov za
izvajanje programov
športa,

Večje število
aktivnih študentov

Realizirano

Sodelovanje s
slovenskimi
univerzami in
univerzami v tujini

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

Sodelovanje z
drugimi univerzami
in drugimi akterji
obštudijskih
dejavnosti

Realizirano

Dogovor o
sodelovanju

Priprava in
usklajevanje
programov športnih
aktivnosti in Izvedba
športnih vsebin v

Obrazložitev:
Mobilnost znotraj
članic trenutno ni
vzpostavljena.
obstaja. Občasno
izberejo šport kot
izbirni predmet
študenti na izmenjavi.

Realizirano
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za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

sodelovanju z UŠZP
in drugimi športnimi
klubi in društvi
Aktivno športno
udejstvovanje
študentov UP in
sodelovanje na
športnem področju

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

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

Sodelovati na
tekmovanjih

Čim boljši odziv
študentov na
ponujenih športnih
vsebinah

Motiviranje
študentov UP za
aktivno športno
udejstvovanje,

Pridobiti čim več
študentov za
sestavo ekip fakultet
in univerze

Realizirano

Nerealizirano

Delno realizirano
Obrazložitev:
UP nima oblikovanih
ekip za veslanje in
jadranje.

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

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

Promocija UP skozi
šport

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

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

Okrepitev
strokovnega in
sodniškega kadra iz
vrst študentov

Delno realizirano

Sodelovanje in
dosežen dober
rezultat na
državnem prvenstvu
in drugih
tekmovanjih

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

Dober tekmovalni
dosežek

Realizirano

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

Organizacija
mednarodnih
športnih srečanj,

Razpoznavnost UP v
mednarodnem
prostoru

Nerealizirano

Obrazložitev:
Ker v razpisu
promocijske
aktivnosti niso bile
predvidene,
izvajalec (UŠZP) leteh ni izvajal.
Obrazložitev:
Izvajala so se
izobraževanja zlasti
za rekreacijo, ne pa
specifično za vse
omenjene športe.

Usposobljen
sodniški kader

Organizacija
mednarodne lige v
igrah z žogo v
prostoru Alpe Adria

Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
sredstev in študentov,
ki bi se s temi športi
ukvarjali.
V letu 2014 je
potekala prijava za
univerzitetno
evropsko prvenstvo v
košarki, ki smo ga na
koncu tudi pridobili in
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

90

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
bo poleti 2015 v
Kopru.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Center za šport UP se je kadrovsko okrepil konce leta 2014, ko se je zaposlilo prvega strokovnega
sodelavca. V študijskem letu 2014/2015 je UP PEF v okviru športnih aktivnosti izvajal izbirne
predmete s področja športa in rekreacije, ki so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami. UŠZP, ki je bil
izbran na razpisu za izvajanje obštudijske dejavnosti športa, je pa skrbela za vsebine redne
rekreativne dejavnosti (odbojka, košarka, badminton in futsal), univerzitetne lige (košarka, odbojka in
futsal), organizacijo družabnih športnih prireditev ter univerzitetnih reprezentanc (moška košarka in
futsal ter ženska odbojka). Za ostale predvidene športne aktivnosti (veslaška in jadralska regata ter
nekateri drugi športi) ni bilo dovolj zanimanja ali finančnih sredstev, da bi se le-te izpeljale.

7.10.2. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Letno poročilo interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem za leto 2014 je bilo sprejeto
na 8. dopisni seji Študentskega sveta Univerze na Primorskem, dne 4. 2. 2015.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Povezovanje in
sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Ime kazalnika
Skupinska srečanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Organizacija skupnih
srečanj

Večja informiranost
članov ŠS o
aktivnostih na
ostalih univerzah.

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Izmenjava idej in
izkušenj, delovanje
ŠS na državnem
nivoju. Vsaj 2 srečanji
v letu 2014.
Informiranje in
usmerjanje študentov
skozi študijski proces

Predavanja, sprejem
brucev na prvi
študijski dan, pomoč
tutorjem pri delu,
promocija tutorstva

Informiranje in
svetovanje študentom

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

Realizirano

Izvedba družabnih
aktivnosti

Družabni dogodki

Organizacija prireditev
in predavanj: srečanja
s pedagoškimi
delavci, različna
družabna srečanja na
posameznih članicah

Večja povezanost
študentov.

Realizirano

Izboljšanje
sodelovanja med
študenti in
pedagoškimi delavci
na posameznih
članicah in na
univerzi.
Družabni dogodki,
zabave, skupinska
srečanja, delovni
vikendi za
študentske
funkcionarje in
ostale študente,
organiziranje zabav
za študente UP.

Zagotavljanje
učinkovitega

Nakup potrebnega
materiala

/
Obrazložitev: ni bilo

Nakup prenosnega
računalnika in 2

Delno realizirano
Obrazložitev:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

delovanja ŠS UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

dovolj sredstev.

tabličnih računalnikov.
Nabava
pisarniškega
materiala.

Povečati
prepoznavnost ŠS UP
in UP v lokalnem in
mednarodnem okolju

Promocija ŠS UP in
UP

Spodbujati
prostovoljno dejavnost
in solidarnost pri
študentih UP

Prostovoljstvo

Izvedba športnih
aktivnosti

Športne prireditve.

Postavitev Facebook
strani, peticija za UP

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Na razpolago ni bilo
dovolj finančnih
sredstev za nakup vse
potrebne opreme.

Oblikovanje in
izdelava
transparentov,
nakup informacijske
table, tisk
promocijskih
letakov, postavitev
spletne strani ŠS
UP.

Delno realizirano

/

Najmanj 1
humanitarno
obarvan dogodek.

Realizirano

/

Organizirati vsaj 2
športna dogodke z
aktivno vlogo
študentov UP in
zaposlenih na UP.

Nerealizirano

Obrazložitev: premalo
finančnih sredstev.

Spodbujanje
delovanja športnih
ekip.
Druženje ter
združevanje
študentov in
pedagoških
delavcev.
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Obrazložitev:
Do postavitve
informacijske table in
opremljanja prostorov
ŠS UP ni prišlo, ker
smo ostali brez
prostorov zaradi
prekinitve najemniške
pogodbe s strani UP.

Obrazložitev:
Nerealizirano zaradi
pomanjkanja
finančnih sredstev,
nezainteresiranosti
članov SŠ UP in
ostalih študentov UP,
za izvedbo športnih
aktivnosti. Večina
športnih aktivnosti je
organizirana s strani
UŠZP.

Komentar
Sredstva za interesne dejavnosti študentov v letu 2014 iz proračuna RS, ki jih je nakazalo Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport, so znašala 3.489,50 EUR. Od tega je Študentski svet UP v letu
2014 porabil skupno 3.044,29 EUR. Razlika neporabljenih sredstev v višini 445,21 EUR se v skladu z
drugim odstavkom V. točke sklepa št. 333053-14-10001 o določitvi vrednosti točke na študenta in o
določitvi sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2014 z dne 21. 1. 2014 ter v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena pogodbe št. 3330-14-500003 vrne v proračun Republike Slovenije.
Proračunska sredstva za interesno dejavnost v letu 2014 so se namenila za naslednje naloge oz.
aktivnosti:
- ekskurzija na Euroijado (Izdatki za blago in storitve za ekskurzije in strokovne oglede): 2.099,45
EUR,
- tisk majic, transparent, oblikovanje logotipa ŠS UP (Drugi izdatki za blago in storitve): 944,84
EUR,
- neporabljena sredstva: 445,21 EUR.

7.10.3. INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Poročilo interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih je bilo sprejeto na 1. dopisni
seji Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD, ki je potekala od 2. 2. 2015 do 3. 2. 2015.
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Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

V letu 2013
so študenti imeli
občasna srečanja

Večja povezanost in
prepoznavnost
študentov stanovalcev

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Povezanost,
prepoznavnost,
sodelovanje študentov
stanovalcev

Število izvedenih
aktivnosti

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Število izvedenih
aktivnosti

V letu 2013 so se vsi
študenti zbrali 4 krat

Boljša obveščenost
stanovalcev, pretok
informacij, večje
število sestankov;

Realizirano

Opremljanje skupnih
prostorov in sob

Uporabnost skupnih
prostorov ŠD

V letu 2013 je bila
nizka uporaba skupnih
prostorov

Dodatna ureditev
skupnih prostorov in
večja uporaba

Realizirano

Izvedba ustvarjalnih
delavnic in
organizacija raznih
predavanj in aktivnosti

Število dogodkov v
sodelovanju z drugimi
UP članicami in
drugimi ŠD

2013 v letu 2013 so
študenti izvedli 2
dogodka

Izvedba večjega
števila razstav,
potopisnih predavanj
ter pridobivanje novih
znanj študentov

Nerealizirano

Posodobitev spletne
strani

Število izvedenih
posodobitev

V letu 2013 je bila
izvedena 1
posodobitev

Boljša obveščenost,
pretok informacij.

Delno realizirano

Realizirano

Izboljšanje
sodelovanja med
študenti

Obrazložitev:
S strani stanovalcev v
letu 2014 ni bilo
interesa po
povezovanju.
Obrazložitev:
Postopki posodobitve
še potekajo.
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7.11. DEJAVNOST UNIVERZITETNEGA KARIERNEGA CENTRA
Univerzitetni karierni center predstavlja, preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega
okolja, dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri
študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pomaga pri uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j.
povečanju zaposljivosti diplomantov UP.
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:
‐
dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na
univerzi.
‐
študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev
kompetenc, usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela. Deležnikom so
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja
dodatnih znanj in veščin. Slednje se bodo sistematično beležile v posameznikov kompetenčni
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija v obliki dodatka k že obstoječi prilogi k
diplomi.
‐
zaposlenim na univerzi in širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in
diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik
izobraževanj in usposabljanj ter pripravi tržnih analiz.
Stiki z gospodarstvom so za univerzo zelo pomembni zaradi zagotavljanja ažurnih informacij po
potrebah po določenih profilih kadrov, s katerimi se lahko univerza skozi posodobitve študijskih
programov prilagaja potrebam na trgu dela. Prav tako pa lahko skladno s temi potrebami razvija nove
sodobne študijske programe.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Oblikovanje
celostnega programa
vodenja osebne
kariere

Ime kazalnika
Program vodenja
osebne kariere

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Število opravljenih
svetovanj: 125

Število uporabnikov
programa vodenja
osebne kariere: vsaj 5
% vpisanih študentov

Število vključenih
udeležencev: 480

Število vključenih
udeležencev povečati
za 2 %
Zaposljivosti
diplomantov UP

Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Število članov Alumni
kluba UP

72,4 %

75 %

Število članov Alumni
kluba članic:
- UP FM (200)
- UP FTŠ Turistica
(473)

Realizirano
Obrazložitev:
Število opravljenih
svetovanj: 298
Število vključenih
udeležencev: 1.069
Nerealizirano
Obrazložitev:

(Analiza zaposljivosti
in zaposlenosti
diplomantov 2012)
0 % Alumni UP

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Analiza na ravni UP ni
bila izvedena.
20 % diplomantov UP
je članov Alumni kluba
na ravni UP.

Delno realizirano
Obrazložitev:
V okviru kariernega
centra je vzpostavljen
spletni portal, kjer
diplomanti pridobijo
dodatne informacije
za aktivnosti, ki so jim
namenjene.
Število aktivnih članov
Alumni kluba bo
znano po ureditvi
registracije na
spletnem mestu
kariernega centra ter
urejenem imeniku
članov predvidoma do
konca meseca marca
2015.
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V letu 2014 je UP nadaljevala aktivnosti s področja karierne orientacije. Po uspešni prijavi na Javni
razpis za sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
v letih 2013-2015 je finančno okrepila dejavnost kariernega centra, ki predstavlja celostno podporo pri
študijskem in poklicnem napredovanju, ob enem pa prispeva k uresničevanju dolgoročnega cilja, to je
povečanju zaposljivosti diplomantov univerze.
Za namen kariernega svetovanja je karierni center pripravil pripomoček za beleženje in načrtovanje
poklicne poti, in sicer kompetenčni portfolijo, ki je sestavljen iz naslednjih vsebin:
‐
osebni načrt (ocena osebnih potencialov in načrtovanje poklicnih ciljev),
‐
kompetence formalnega izobraževanja,
‐
kompetence neformalno pridobljenega znanja in spretnosti,
‐
delovne izkušnje (kot npr. študijska praksa, prostovoljno delo,…).
Bodoče študente, študente in diplomante spodbuja, da se vključujejo v dodatna izobraževanja in
usposabljanja v okviru vseživljenjskega učenja, ter tako pridobivajo dodatne kompetence za lažji vstop
na trg dela. Karierni center nudi dodatno podporo tudi študentom s posebnimi potrebami.
Z namenom povezovanja študentov in brezposelnih diplomantov s potencialnimi delodajalci, je
izoblikoval dve obliki aktivnosti, in sicer Karierni dan in obisk v delovno okolje. V letu 2014 je
karierni center izvedel 28 brezplačnih delavnic in drugih oblik izobraževanja, kjer je študentom
pomagal pri pridobivanju dodatnih kompetenc za vstop na trg delovne sile ter 19 dogodkov za širšo
javnost, kjer je predstavil svojo dejavnost in profile diplomantov članic UP. Svoje sodelovanje z
okoljem je dodatno okrepil v okviru priprave projektnega predloga REKACE – Regijski karierni center
za Regionalni razvojni program Južne Primorske 2014 - 2020.
V aktivnosti kariernega centra se je vključilo več kot 1200 udeležencev, ocenjujemo, da smo dosegli
vse zastavljene cilje.

7.11.1. ŠTIPENDIJSKI SKLAD
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni
cilj za leto 2014
Nagrajevanje in
spodbujanju
najboljših študentov

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Št. podeljenih štipendij

31

30

32

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Na vsakoletni Javni poziv študentom za pridobitev štipendij iz Štipendijskega sklada Univerze na
Primorskem za študijsko leto 2013/2014, se je prijavilo 109 kandidatov, 93 izmed njih je izpolnjevalo
pogoje za vključenih v sklad. Slavnostni podpis pogodb o štipendiranju med vlagatelji, nosilci, UP in
študenti je bil 25. februarja 2014, podeljenih pa je bilo 32 štipendij.
Pogodbo ali aneks k pogodbi o vlaganju namenskih sredstev v sklad z univerzo so podpisali naslednji
partnerji (vlagatelji in nosilci) sklada:
‐
Vlagatelji: Luka Koper d.d., Rotary club Portorož, Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina
Ilirska Bistrica,
‐
Nosilci - članice UP: UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP
FAMNIT), UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM), UP Študentski domovi (UP ŠD).
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Vlagatelj Istrabenz holdinška družba d.d. je pogodbo o vlaganju namenskih sredstev sklenil že v letu
2008 in tudi vplačal namenska sredstva, iz katerih je v letošnjem študijskem letu štipendiral 2 študenta
(Actual IT d.d.). Prav tako je občina Sežana podelila štipendijo na podlagi že vplačanih sredstev iz
preteklih let. V študijskem letu 2013/2014 je bil določen del sredstev za vlaganje pridobljen iz naslova
donatorskih sredstev (Telekom d.d.), del sredstev pa je bilo v Štipendijski sklad prerazporejenih s
strani pridružene članice univerze, Fakultete za dizajn iz Ljubljane.
Nosilci – članice UP: UP Fakulteta za managent (UP FM), UP Pedagoška fakulteta (UP PEF), UP
Fakulteta za turistične študije (UP FTŠ Turistica) in UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ), so
podelili štipendije iz sredstev, ki so bila vložena v preteklih letih.
Zastavljeni cilji za leto 2013/2014, torej podelitev štipendij najboljših študentov UP, je bil realiziran, saj
bilo podeljenih je bilo 32 štipendij.
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7.12. DRUGA DEJAVNOST
7.12.1. CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) v okviru svoje dejavnosti nudi podporo vsem
zainteresiranim uporabnikom znanja UP in zaposlenim na UP za povezovanje z okoljem, in sicer:
1) povezuje, promovira in koordinira dejavnosti obstoječih struktur za povezovanje UP z okoljem in
obratno;
2) vzpostavlja in spodbuja komuniciranje UP z okoljem ter skrbi za interakcijo in povečanje možnosti
absorpcije znanja in kompetenc UP s strani zainteresiranih uporabnikov;
3) organizira in izvaja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti s ciljem povezovanja okolja
z UP in obratno;
4) spodbuja in pospešuje komercializacijo znanja in kompetenc UP.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Sodelovanje z
gospodarstvom

Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in
prenos znanja UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

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

5

7

Realizirano

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

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

Sprejeta strategija in
akcijski načrt za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020 ter
implementacija
strategije ter
akcijskega načrta.

Nerealizirano

Vzpostavljeni postopki
in protokoli namenjeni
zaščiti intelektualne
lastnine.

Urejeni postopki in
protokoli.

Nadgradnja ter
izboljšave sistema
upravljanja z
intelektualno lastnino
na UP.

Delno realizirano.

Št. tehnoloških
ponudb.

3

5

Delno realizirano

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Strategija in akcijski
načrt nista bila
predlagana v sprejetje
organom UP.

Obrazložitev:
Delna nadgrajen in
izboljšan sistem
upravljanja z
intelektualno lastnino
na UP.
Obrazložitev:
Kot dodatek k
oblikovanju treh
tehnoloških ponudb
so bili izvedeni
postopki za zaščito
prvega patenta UP.

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in
drugimi potencialnimi
uporabniki znanja UP

Dvig ozaveščenosti o
pomenu intelektualne
lastnine v raziskovalni
sferi in sodelovanja z
gospodarstvom.

0

Organizacija
promocijskih
aktivnosti za dvig
ozaveščenosti o
pomenu, ki ga ima
intelektualna lastnina
na Univerzi in prenosu
znanja v
gospodarstvo.

Realizirano.
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
V mesecu oktobru 2014 se je iztekel projekt Konzorcij za prenos tehnologij (Projekt KTT). V okviru
projekta KTT je UP prvič izvedla vse postopke za zaščito patenta s področja biomedicinskih znanosti.
Nadgradnja ter izboljšave sistema upravljanja z intelektualno lastnino na UP sta se na operativni ravni
izvajala preko postopkov omenjene prijave. Nerealiziran ostaja cilj sprejema strategije in akcijskega
načrta za sodelovanje z gospodarstvom do leta 2020 ter implementacija omenjenih dokumentov.

7.12.2. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Dejavnost Založbe Univerze na Primorskem (ZUP) je usmerjena predvsem v podporo
izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, v promocijo raziskovalnih dosežkov
univerze in diseminacijo znanja v slovenskem in mednarodnem prostoru ter v krepitev mednarodnega
sodelovanja in vključevanje v mednarodno znanstveno diskusijo.
Te cilje ZUP dosega z izdajanjem in promocijo novih izvirnih znanstvenih monografij učiteljev in
raziskovalcev UP ter avtorjev izven UP (iz slovenskega in mednarodnega prostora), izdajanjem in
promocijo novih izvirnih univerzitetnih učbenikov, napisanih za rabo na članicah UP, ter z izdajanjem
in promocijo znanstvenih revij.
Založniški program ZUP obsega publikacije s področij naravoslovja in matematike, tehnike, prava,
ekonomije in poslovnih ved, družboslovja, humanistike, zdravstva, turizma, edukacijskih ved in
dizajna. Uredniški odbor založbe sestavljajo člani z ustreznimi referencami z vseh naštetih področij.
Založba izdaja publikacije, ki so skupnega pomena za celotno univerzo, ter publikacije za potrebe
posameznih članic. Publikacije ZUP izhajajo v elektronski in tiskani obliki.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izdajanje znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Število izdanih
znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Skupaj: 43, od tega:

Skupaj: 43, od tega:

Realizirano

- znanstvene
monografije: 21

- znanstvene
monografije: 21

Skupaj: 63, od tega

- znanstvene revije
(izdane številke): 16

- znanstvene revije
(izdane številke): 16

- zborniki znanstvenih
konferenc: 6

- zborniki znanstvenih
konferenc: 6

- druge znanstvene
publikacije: 0

- druge znanstvene
publikacije: 0

- znanstvene
monografije: 32
- znanstvene revije
(izdane številke): 24
- zborniki znanstvenih
konferenc: 11
- druge znanstvene
publikacije: 0
Obrazložitev:
Cilj je bil kljub
nezavidljivim
razmeram za
financiranje
založniške dejavnosti
ohraniti raven
produkcije; cilj je bil
znatno presežen.

Izdajanje strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Število izdanih
strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Skupaj: 8, od tega:

Skupaj: 8, od tega:

Realizirano

- strokovne
monografije: 0

- strokovne
monografije: 0

Skupaj: 13, od tega

- strokovne revije
(izdane številke): 4

- strokovne revije
(izdane številke): 4

- zborniki strokovnih
konferenc: 4

- zborniki strokovnih
konferenc: 4

- druge strokovne
publikacije: 0

- druge strokovne
publikacije: 0

- strokovne
monografije: 11
- strokovne revije
(izdane številke): 2
- zborniki strokovnih
konferenc: 0
- druge strokovne
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
publikacije: 0
Obrazložitev:
Cilj je bil kljub
nezavidljivim
razmeram za
financiranje
založniške dejavnosti
ohraniti raven
produkcije; cilj je bil v
presežen, vendar se
je spremenilo
razmerje med
izdanimi publikacijami.
Na račun večje
znanstvene produkcije
upada število
zbornikov strokovnih
konferenc in število
strokovnih revij,
verjetno zaradi
usmeritve
raziskovalcev k
točkovanim
znanstvenim objavam
(SICRISS).

Izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv

Število izdanih
učbenikov in drugih
študijskih gradiv

Skupaj: 7, od tega:

Skupaj: 7, od tega:

Realizirano

- učbeniki: 3

- učbeniki: 3

Skupaj: 11, od tega

- druga študijska
gradiva: 4

- druga študijska
gradiva: 4

- učbeniki: 2
- druga študijska
gradiva: 9
Obrazložitev:
Cilj je bil kljub
nezavidljivim
razmeram za
financiranje
založniške dejavnosti
ohraniti raven
produkcije; cilj je bil v
presežen, vendar se
je spremenilo
razmerje med
izdanimi publikacijami:
veča se število drugih
gradiv, kar je pripisati
zlasti urejenemu el.
objavljanju predavanj
in gradiv, namenjenih
predstavitvi študijskih
programov ali fakultet
oz. univerze, ter
dejstvu, da je danes
večji del znanstvene
produkcije digitalno
dostopen in tako
zamenjuje klasično
učbeniško študijsko
literaturo.

Promocija publikacij
Univerze na
Primorskem

Število udeležb na
sejmih in
predstavitvah

14

Povečanje
odmevnosti
elektronskih publikacij
z objavo v prosto

Število zbirk

9

17

Realizirano
Skupaj: 17

9

Realizirano
Skupaj: 10
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

dostopnih spletnih
zbirkah

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Cilji so bili realizirani, pomembno pa je izpostaviti znaten presežek od zastavljenega na področju
znanstvenih objav, kar kaže trend usmeritve raziskovalcev/učiteljev primarno v znanstvenoraziskovalno delo; slednje sovpada z usmeritvijo univerze.

7.12.3. UNIVERZITETNE KATEDRE
UNIVERZITETNA KATEDRA ZA TRŽENJE IN TRŽNO KOMUNICIRANJE
Vsebine trženja in tržnega komuniciranja so že tradicionalno sestavni del študijskih programov
Univerze na Primorskem. Obseg teh vsebin se z razvojem univerze širi na obstoječe in nove fakultete
in se nadgrajuje na vseh stopnjah študija.
Univerzitetna katedra za trženje in tržno komuniciranje povezuje visokošolske učitelje, znanstvene
delavce ter visokošolske in raziskovalne sodelavce naslednjih članic Univerze na Primorskem:
Fakulteta za management, Fakulteta za turistične študije - Turistica, Fakulteta za humanistične študije
(Oddelek za medijske študije) in Fakulteta za dizajn Ljubljana, kot pridružena članica UP.
Interdisciplinarnost trženja in tržnega komuniciranja na UP združuje področja ekonomije (5.02),
sociologije (5.03), managementa (5.04.03), komunikologije (5.06.03), psihologije (5.09) ter
industrijskega in vizualnega oblikovanja (5.12.02). S tako izjemnim in v slovenskih razmerah
edinstvenim interdisciplinarnim delovanjem želi univerzitetna katedra vidno prispevati k razvoju teorije,
konceptov, metod, tehnik in aplikacij trženja in tržnega komuniciranja v sodobni znanosti, družbi in
stroki.
Poslanstvo katedre je skozi multidisciplinarnost zagotavljati pedagoško in raziskovalno odličnost,
kreativnost ter družbeno odgovornost v nadaljnjem razvoju stroke trženja in tržnega komuniciranja.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izvedba natečaja
MARK-UP

Nerealizirano

Povezovati znanje in
raziskovanje na
področju trženja in
tržnega komuniciranja
UP

Natečaj za najboljši
študentski marketinški
izdelek »MARK-UP«

Kriteriji natečaja
MARK-UP

Slediti aktualnim
znanjem na področju
trženja in tržnega
komuniciranja

Akreditacija novega
izbirnega predmeta s
področja trženja in
tržnega komuniciranja

Priprava novega
izbirnega predmeta

Akreditacija novega
izbirnega predmeta s
področja trženja in
tržnega komuniciranja
na UP

Nerealizirano

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja v
stroki trženja in
tržnega komuniciranja

Znanstveni posvet na
temo trženja in
tržnega komuniciranja

Evidentiranje
aktualnih tem in
udeležencev

Izvedba posveta

Nerealizirano

Obrazložitev:
Natečaj ni bil izveden.

Obrazložitev:
Postopek akreditacije
novega izbirnega
predmeta ni bil
izveden.
Obrazložitev:
Posvet ni bil izveden.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Vsi trije cilji so ostali nerealizirani. Zaradi gostovanja predstojnice na univerzi v ZDA se v njeni
odsotnosti niso sklicevale seje katedre in izvajale aktivnosti. Vse naloge se prenesejo v leto 2015.
Dejavnost katedre in nerealizirnost ciljev nima finančnih posledic.
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UNIVERZITETNA KATEDRA ZA VEČJEZIČNOST IN MEDKULTURNOST
Skladno z razvojno naravnanostjo Univerze na Primorskem, da raziskovalno in pedagoško gradi svoje
znanstvene discipline odprto v mednarodni prostor, vse njene članice sistematično načrtujejo in
izvajajo kakovostno poučevanje tujih jezikov ter skrbijo za razvoj slovenskega strokovnega in
znanstvenega jezika.
Strokovne in znanstvene podlage za delovanje KVM UP so učenje in poučevanje jezikov in
medkulturne komunikacije v okviru študijskih programov, temeljno in aplikativno raziskovanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev članic na področju
jezikoslovja in jezikoslovju stičnih znanosti, dosežki znanstvenih konferenc in objav članic univerze na
področjih: temeljno in aplikativno, družbeno, sistemsko-funkcijsko jezikoslovje, vizualna slovnica,
didaktika tujih jezikov, prevajalstvo, medkulturna komunikacija, etnolingvistika in psiholingvistika.
Katedra je svoje strateško načrtovanje dela predstavila tudi v Prerezu jezikovne politike Univerze na
Primorskem (http://www.pef.upr.si/zalozniska_dejavnost/jezikovna_politika_up/). Aktivno se je vključila
v razpravo in oblikovanje predloga sprememb in dopolnitev 12. člena ZVŠ, ki ga je pripravila Delovna
skupina za jezik in internacionalizacijo pri Rektorski konferenci RS. Rektorska konferenca je na svoji
seji 28. 11. 2014 predlog sprejela.
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

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

Ureditev in delovanje
katedre

Povezati znanje in
raziskovanje na
področju jezikoslovja
(slovenščina in tuji
jeziki), didaktike
jezikovnega pouka in
strokovnih jezikov

Jezikovna politika UP

Izmenjati izkušnje
dobre prakse in
promovirati učenje
jezikov in skrbeti za
kakovost izvajanja
jezikovnega pouka

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Poslovnik o delu
katedre ni sprejete

Sprejem poslovnika o
delu katedre

Program op delu
katedre ni sprejet

Sprejem programa o
delu katedre

Formalna ureditev
jezikovne politike na
ravni UP (sprejet
dokument Prerez
jezikovne politike UP)

Realizacija ukrepov
Prereza jezikovne
politike na UP

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Oblikovano strokovno
(učno) gradivo za
primere dobre prakse

Predstavitev strategije

Oblikovana ponudba
in izvedba
predstavitev pouka
posameznih tujih
jezikov na UP
Sprejeti minimalni
standardi izvajanja
pouka jezikov

Povečati sodelovanje
z zunanjimi dejavniki
jezikovne politike,
šolami in društvi

Vpetost jezikovne
politike UP v okolje

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Vzpostavljeno
partnersko
sodelovanje z :

Programi posameznih
članic

- 2 OŠ: Anton Ukmar,
OŠ Koper

Razpis EJP (Evropsko
jezikovno priznanje)

- 1 SŠ: Gimnazija
Koper

Programi KD

Več KD: Peter Martin,
Ruski svet in drugi

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
Realizirano

Delno realizirano
Obrazložitev:
Ponovno je bilo
popisano stanje
poučevanja jezikov na
UP, ni pa prišlo do
dogovorov, kako ga
izboljšati.
Nerealizirano
Obrazložitev:
O tem smo le
razpravljali na
sestanku januarja in
februarja.
Odprli podstran za
Katedro na spletni
strani UP

Delno realizirano
Obrazložitev:
Do organiziranih
stikov ni prišlo zaradi
preobremenjenosti
članov.

Organizacija EDJ
(september 2013)
Povečati
internacionalizacijo
univerze in članic

Internacionalizacija
jezikovne politike UP

Prerez jezikovne
politike na UP

Več srečanj in
dogovorov o skupnem
delovanju
Sporazum o

Delno realizirano
Obrazložitev:
Razprave v okviru
Delovne skupine RK
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014
oblikovanju skupnega
delovnega telesa na
ravni SLO

Utrditi mednarodno
primerljivost
jezikovnega učenja
poučevanja

Mednarodna
primerljivost jezikovne
politike UP

Primerjalna analiza iz
Prereza jezikovne
politike na UP

Poročanje članov
katedre o
mednarodnih
konferencah
Načrtovanje
gostujočih učiteljev
Promocija študijskih
programov
Mesečne predstavitve
raziskovalnega dela
Priprava znanstvene
konference o jezikovni
politiki v visokem
šolstvu
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
RS.

Delno realizirano
Obrazložitev:
Predavanje o
prevajanju angleške
terminologije v
slovenščino (jan.
2014, Bratož, Starc),
predavanje o
zdravstveni
terminologiji (feb.
2014, Šavle)
Aktivna vključitev v
razpravo in
oblikovanje predloga
sprememb in
dopolnitev 12. člena
ZVŠ, ki ga je
pripravila Delovna
skupina za jezik in
internacionalizacijo pri
Rektorski konferenci
RS. Rektorska
konferenca je na svoji
seji 28. 11. 2014
predlog sprejela.
Znanstvene
konefrence nismo
utegnili organizirati.

7.12.5. UNIVERZITETNI VRTEC
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP.

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

0

1

Delno realizirano.
Obrazložitev je
razvidna iz spodnjega
besedila.

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
UP PEF je tudi v letu 2014 nadaljevala aktivnosti za vzpostavitev Univerzitetnega vrtca Univerze na
Primorskem. Aktivnosti, izvedene v letih 2012 in 2013, ki so bile imenovanje delovne skupine za
pripravo Projekta za ustanovitve Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem, izvedba ankete in
analiza rezultatov, s katero je bil ugotovljen interes za vključitev otrok zaposlenih in študentov UP v
univerzitetni vrtec, priprava osnutka strokovnega programa vrtca in poslovnega načrta vrtca ter
izvedba delovnih srečanj, na katerih so bili pridobljeni podatki o ustanavljanju in delovanju nekaterih
vrtcev v Republiki Sloveniji, ki so jih ustanavljali javni zavodi in druge pravne osebe. Poleg tega je bila
s pomočjo strokovnih služb UP PEF narejena analiza možnih pravno-organizacijskih oblik za
organiziranje vrtca z vidika postopka in načina organiziranja le-tega ter seveda z vidika nadaljnjega
delovanja vrtca.
V letu 2014 se je nadaljevalo na eni strani z iskanjem možnih pravno-organizacijskih oblik za
ustanovitev in delovanje vrtca, na drugi strani pa z iskanjem primernih prostorov v sodelovanju z
vodstvom Univerze na Primorskem in s predstavniki Mestne občine Koper. Evidentirane so bile
nekatere možne lokacije, ki pa se niso izkazale za primerne.
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Glede na razgovore s predstavniki Mestne občine Koper, ki ima drugačne poglede na rešitve, ki jih je
predstavila univerza v zvezi z delovanjem vrtca, pa tudi glede na težave z zagotovitvijo prostorov ob
strogih normativnih za prostorske pogoje za vrtce, so se pojavile še dodatne težave. Te so se
nanašale na financiranju izvajanja dejavnosti in na možnost ustanovitve vrtca s strani drugega javnega
zavoda (članice univerze). Vse te prepreke so v letu 2014 onemogočale nadaljevanje postopkov za
ustanovitev univerzitetnega vrtca.
V iskanju rešitve so bile evidentirane druge možnosti za poskusen zagon dejavnosti ob izpolnitvi
pogojev, ki se nanašajo na zagotovitev ustreznih prostorov. Tako se je namesto za ustanovitev vrtca,
ki bi izvajal dejavnost predšolske vzgoje, iskalo možnosti za predhodno opravljanje dejavnosti
dnevnega varstva otrok kot občasnega, nekajurnega varstva otrok.
Tako je bilo na Sektor za predšolsko vzgojo MIZŠ postavljeno vprašanje, pod kakšnimi pogoji bi lahko
UP PEF kot javni zavod začela opravljati dejavnost dnevnega varstva otrok, ob dejstvu, da ima UP
PEF dejavnost Q 88.910 Dnevno varstvo otrok, določeno tudi v Prilogi k Statutu Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 21/2011).
Konec leta 2014 je UP PEF prejela odgovor MIZŠ, v katerem je pojasnjeno, da do spremembe pravnih
podlag, to je Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih, ustanovitev vrtca s
strani UP PEF ni mogoča, bodo pa predlog fakultete poskušali upoštevati pri spremembi zakonodaje.
Ravno tako iz odgovora ministrstva izhaja, da ni možnosti, da bi UP PEF izvajala dejavnost dnevnega
varstva otrok, ker v skladu s stališčem resornega ministrstva, to je MDDSZ, ta dejavnost sodi na
področje zdravstvenega in socialnega varstva, zajemala pa naj bi izključno dejavnost, ki jo opravljajo
institucije – socialno varstveni zavodi, za tiste otroke, ki so vključeni v celodnevna varstva zaradi
socialne ogroženosti družine ali zaradi posebnih potreb otroka.
Tako bo potrebno po uveljaviti sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov, v primeru, da bodo to
spremembe in dopolnitve zakonodaje sploh omogočale, sprejeti odločitev, ali in na kakšen način
nadaljevati z aktivnostmi za vzpostavitev Univerzitetnega vrtca UP.
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7.13. RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Prenova metodologije
spremljanja kakovosti

Metodologija
spremljanja kakovosti

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Kazalniki kakovosti

Sprejem nove
(dopolnjene)
metodologij
spremljanja kakovosti

Nerealizirano
Obrazložitev:
Srednjeročna
razvojna strategija UP
za obdobje 2014-2020
je bila sprejeta
kasneje od
načrtovanega (junij
2014).

Merila –
institucionalna
evalvacija in
programska evalvacija

Merila NAKVIS za
akreditacijo in zunanjo
evalvacijo
visokošolskih zavodov
in študijskih
programov

Sprejem meril za
institucionalno
evalvacijo članic UP

Delno realizirano

Institucionalna in
programska evalvacija
– normativno okolje

Normativno okolje ni
vzpostavljeno

Vzpostavljeno
normativno okolje

Delno realizirano

Institucionalna in
programska evalvacija
– število strokovnih
usposabljanj

Število usposabljanj: 0

Število usposabljanj: 2

Delno realizirano

Število udeležencev:
0

Število udeležencev:
60

Obrazložitev:
Izvedeno eno
usposabljanje; število
udeležencev 30

Organizacija »EUA
Follow Up« zunanje
evalvacije – I faza:
izveden postopek
prijave

EUA Follow Up

Izvedena EUA
evalvacija (2010)

I. faza - izveden
postopek prijave na
EUA Follow UP
evalvacijo

Realizirano

Večja uspešnost
študija

Prehodnost

1. stopnja: 55,69 %,
75,59 % (izredni),

Prehodnost iz 1. v 2.
letnik se poveča oz.
ohranja raven 55-75
% na 1. stopnji; raven
65 % - 95 % na drugi
stopnji in raven 90 %
na tretji stopnji.

Delno realizirano

Vzpostavitev sistema
institucionalne in
programske evalvacije

2. stopnja: 65,82 %
(redni), 94,12 %
(izredni),
3. stopnja:88,57 %
Podrobni podatki po
članicah so v xcl
prilogi
kazalniki_izobraževan
je

Trajanje študija

Obrazložitev:
Priprava osnutka
navodil

Obrazložitev: priprava
osnutka navodil

1. stopnja: 61,4 %,
82,6 % (izredni),
2. stopnja: 61,2 %
(redni), 80,0 %
(izredni),
3. stopnja:80,56 %
Obrazložitev:
Prehodnost na 1.
stopnji se je v
primerjavi z letom prej
povečala. Prehodnost
na 2. In 3. Stopnji pa
se je v primerjavi z
letom prej znižala in
ne dosega načrtovane
ravni.

1. stopnja: VS
programi:4,10 (redni),
4,55 (izredni) ,

1. stopnja: VS
programi:4,41 (redni),
4,84 (izredni) ,

UN programi: 3,91

UN programi: 4,14

2. stopnja: 3,07
(redni), 3,42 (izredni)

2. stopnja: 3,21
(redni), 3,87 (izredni)

3. stopnja: 3,90

3. stopnja: 4,60

Podrobni podatki po
članicah so v xcl
prilogi

Podrobni podatki po
članicah so v xcl
prilogi

Delno realizirano
Obrazložitev:
1. stopnja: VS
programi:4,60 (redni),
5,71 (izredni) ,
UN programi: 4,10
(redni); 5,54 (izredni)
2. stopnja: 3,44
(redni), 5,05 (izredni)
3. stopnja: 3,59
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Ime kazalnika

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje:

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

kazalniki_izobraževan
je

kazalniki_izobraževan
je

Oblikovan je skupni
nabor generičnih
kompetenc
diplomantov UP

Sprejet skupni nabor
generičnih kompetenc
diplomantov UP ločen
po stopnji študija.

Delno realizirano

Odzivnost študentov:

Odzivnost študentov

Realizirano

- 1. stopnja: 46 %

- 1. stopnja: 50 %

Obrazložitev:

- 2. stopnja: 40 %

- 2. stopnja: 45 %

- 1. stopnja: 60,6 %

- 3. stopnja: 21 %

- 3. stopnja: 25 %

- 2. stopnja: 50 %

Skupaj: 44 %

Skupaj: 45 %

- 3. stopnja: 22,1 %

(3. ukrep ReNPVŠ1120)
Nadgraditi sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP
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Podrobni podatki po
članicah so v xcl
prilogi
kazalniki_izobraževan
je
Obrazložitev:
Zakon na državni
ravni še ni sprejet.
Pregled kompetenc
poteka v okviru
projekta Razvijanje
kulture kakovosti in
odličnosti delovanja
UP.

Skupaj: 57,1 %
Odzivnost študentov
je presegla
načrtovano odzivnost
za 12 odstotnih točk
(višja je bila odzvinost
študentov 1. In 2.
stopnje je, medtem ko
je bila odzivnost
študentov 3. stopnje
nekoliko pod
načrtovano
odzivnostjo, vendar
višja kot leto prej.
Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

Število tutorjev
učiteljev: 104
Število tutorjev
študentov: 70

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov se ohranja
ali poveča na:

Delno realizirano

- Tutorji učitelji: cca
110

- tutorji študenti: 118

Obrazložitev:
- Tutorji učitelji: 100

- tutorji študenti: cca
70
Število uporabnikov
tutorstva med študenti
(tutorandi).

Število tutorandov: ni
točnih podatkov

Število tutorandov je
vsaj enako številu
vpisanih študente 1.
stopnje

Realizirano

Število izvedenih
delavnic in ostalih
izobraževanj za
ostale, ki prihajajo v
stik s študenti s
posebnimi potrebami
in drugim statusom
(strokovni delavci,
učitelji, asistenti,
študenti….)

Število izvedenih
delavnic : 2; cca 60
udeležencev

Število izvedenih
delavnic ,
usposabljanj ter
število udeležencev: 4
(cca 100
udeležencev)

Delno realizirano
Obrazložitev:
Število izvedenih
delavnic ,
usposabljanj ter
število udeležencev:
3/cca 70 (na ravni UP
usposabljanje za
tutorje za delo s
študenti s posebnimi
potrebami ter
usposabljanje za
tutorje za delo s tujimi
študenti; 1 delavnica
na UP FVZ)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Nadgraditev sistema
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje razvoja
zaposlenih
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

2 (UP FAMNIT, FTŠ
Turistica)

4 (UP FHŠ;UP FM;
UP FVZ; UP FTŠ
Turistica).

Realizirano

Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Število posvetov: 2

Število posvetov: 7

Delno realizirano

Število delavnic: /

Število delavnic: 3

Obrazložitev:

Samoevalvacijsko
poročilo članice in UP

1

1

Realizirano

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
usposabljanje in
izobraževanje

Pridobivanje formalne
izobrazbe: cca 125

Pridobivanje formalne
izobrazbe: cca 135

Delno realizirano

Strokovno
usposabljanje: cca
135

Strokovno
usposabljanje: cca 70

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 85

Ime kazalnika

Obrazložitev:
Analizo izvedle 4
članice: (UP FHŠ; UP
FM; UP FVZ; UP
FAMNIT.

Delavnice so izvedle
UP FM (2) ter UP
ZRS (več delavnic –
dogodkov v okviru 20
letnice članice))

Krajša usposabljanja
in tečaji: cca 265
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: cca 4

Krajša usposabljanja
in tečaji: cca 270
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: cca 37
Sobotno leto: cca 1

Sobotno leto: cca 3

Obrazložitev:

Strokovno
usposabljanje: cca
150
Krajša usposabljanja
in tečaji: cca 230
Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: cca 12
Sobotno leto: 1

Na osnovi internih
pravnih aktov
podelitev nagrad
zaposlenim
(pedagoška oz.
znanstvena
odličnost…)
Anketiranje
zaposlenih.

Število podeljenih
nagrad:

Število podeljenih
nagrad:

- Pedagoška
odličnost: 2

- Pedagoška
odličnost: 2

- Znanstvena
odličnost: 2

- Znanstvena
odličnost: 2

- Druge nagrade: 17

- Druge nagrade: 20

Izvedba anketiranja: 4
(UP FM; UP FAMNIT;
UP ZRS; UP FTŠ
Turistica)

Izvedba anketiranja: 7
(UP FM; UP FAMNIT:
UP PEF; UP FVZ; UP
ZRS; UP FHŠ; UP
FTŠ Turistica).

Realizirano

Delno realizirano
Obrazložitev:
Anketiranje
zaposlenih so izvedle
3 članice (UP FHŠ,
UP FTŠ, UP FM; na
UP IAM še poteka).

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje
Na področju kakovosti je bila realiziranih večina ciljev. Pri tem velja izpostaviti uspešno izvedbo
Follow-up evalvacije UP (skupina evalvatorjev IEP EUA je univerzo obiskala v decembru 2014). Delno
realizirani in nerealizirani so bili naslednji cilji:
- Metodologija spremljanja kakovosti in kazalniki kakovosti so ostali nespremenjeni; eden od
razlogov je tudi v tem, da je bila nova srednjeročna strategija UP za obdobje 2014-2020 sprejeta
kasneje kot je bilo načrtovano, in sicer v juniju 2014;
- Vzpostavitev sistema notranjih evalvacij na UP: organizirano je bilo eno usposabljanje za
evalvatorje za izvajanje notranjih evalvacij na UP (načrtovani sta bili dve usposabljanji); prav tako
je bil oblikovan predlog internih pravnih aktov; po izvedbi pilotne evalvacije v začetku leta 2015
bodo le-ti potrjeni na Senatu UP;
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Prehodnost: prehodnost na študijskih programih 1. stopnje je bila za redni študij 61,4 %, za izredni
študij pa 82,6 %. Prehodnost na študijskih programih 2. stopnje je bila 61,2 % za redni študij in 80
% za izredni študij. Prehodnost na študijskih programih 3. stopnje pa 80,6 %.
Trajanje študija se podaljšuje (izjema so univerzitetni študijski programi 1. stopnje in študijski
programi 3. stopnje);
Transparentnost generičnih kompetenc diplomantov UP: pregled generičnih kompetenc poteka v
okviru projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP. Prav tako so generične
kompetence diplomantov UP so razvidne v opisu študijskih programov na internetnih straneh
članice. Ob tem velja še izpostaviti, da na državni ravni ni bil sprejet zakon s področja
slovenskega ogrodja kvalifikacij:
Odzivnost študentov na anketiranje je presegla načrtovano raven; izjema je odzivnost na
študijskih programih 3. stopnje, ki pa je višja kot leto prej;
Sistem tutorstva: cilj je bil delno realiziran; število tutorjev učiteljev je nekoliko pod načrtovanim
100 namesto načrtovanih 110); število tutorjev študentov pa nad načrtovanim (110 namesto
načrtovanih 70). V letu 2014 je bil dopolnjen pravilnik o izvajanju tutorskega sistema na UP, in
sicer tako, da je ustrezno ovrednoteno tudi tutorstvo za tuje študente. Z namenom poenotenja
ovrednotenja tutorstva na vseh študijskih programih (tudi tistih, ki nimajo predvidene strokovne
prakse/praktičnega usposabljanja) je UP pristopila k oblikovanju posebnega izbirnega predmeta z
vsebinami s področja tutorstva (predmet bo dokončno oblikovan v letu 2015);
Analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov UP: na ravni UP analiza ni bila izvedena, so pa
posamezne članice analizo izvedle v okviru projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP;
Spodbujanje razvoja zaposlenih: UP spodbuja razvoj zaposlenih, in sicer tako, da jih vključuje
predvsem v ustrezna strokovna usposabljanja in krajša usposabljanja ali tečaje.
Anketiranje zaposlenih ni bilo izvedeno na ravni UP; razlog je v tem, da ni ustrezne informacijske
podpore za anketiranje zaposlenih. Posamezne članice so anketiranje izvedle
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7.14. KADROVSKO POROČILO
7.14.1. KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA
UP
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi s številom vseh zaposlenih na dan 31.
12. 2013 zmanjšalo iz 732 oseb na 721, kar pomeni zmanjšanje za 5,4 %. Število FTE zaposlenih se
je na drugi strani povečal iz 599,68 na 607,90, to je za 8,22 FTE oz. za 1,37 %, kar pomeni, da so
zaposleni bolj obremenjeni oz. imajo večji obseg zaposlitve. Ob hkratnem zmanjševanju števila
zaposlenih, beležimo povečanje obremenitev (v FTE) v plačnih skupinah D in J, medtem, ko se je v
plačni skupini H (raziskovalci) zmanjšalo število zaposlenih in FTE teh zaposlenih. Če primerjamo
kadrovski načrt v letnem programu dela UP za leto 2014 z realizacijo na dan 31. 12. 2014 (planiranih
je bilo 762 zaposlenih z 640,66 FTE), je bila realizacija pod načrtovanim in sicer pri številu zaposlenih
za - 5,4 %, v FTE pa za - 5,1 %.
Iz analize kadrovske strukture po starosti, spolu in izobrazbi izhaja, da je:
‐
od 721 zaposlenih je večina, to je 61,8 % zaposlenih (432) žensk,
‐
največ zaposlenih na UP je v starostnih razredih od 30 do 44 let (66,9 %),
‐
največ zaposlenih (skoraj 80 %) ima raven izobrazbe 7 (260 zaposlenih ali 36 %) in 8/2 (316
zaposlenih ali 43,8 %).
Med zaposlenimi s 7. ravnijo izobrazbe prevladujejo ženske (73,5 %), od teh jih je največ v starostnem
razredu od 30 do 34 let. V skupini zaposlenih, ki ima najvišjo (8/2) stopnjo izobrazbe je večina moških
53,48 %, pri čemer jih je največ (40) v starostnem razredu od 35 do 39 let, kjer pa je njihovo število
izenačeno s številom žensk s to stopnjo izobrazbe (prav tako 40).
Podatki o stanju zaposlenih na dan 31.12.2013 in 31.12.2014 za posamezne plačne skupine in
pogodbene sodelavce so predstavljeni v nadaljevanju, najprej zbirno za UP, nato po posameznih
članicah.
V plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) se je število zaposlenih v letu 2014 v
primerjavi z letom 2013 zmanjšalo iz 333 oseb na 329, kar pomeni zmanjšanje za 1,20 %, bili pa so
bolj obremenjeni, saj se je število FTE povečalo iz 256,86 na dan 31. 12. 2013 na 266,90, kar
predstavlja povečanje za 3,9 %.
Tudi v plačni skupini H (raziskovalci) se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z letom
2013 zmanjšalo iz 166 oseb na 162 oseb. Tu se je zmanjšalo tudi število FTE zaposlenih iz 119,02
FTE v letu 2013 na 114,84 FTE v letu 2014. V primerjavi z letom 2013 se je v letu 2014 zmanjšalo
število oseb za 2,4 % oziroma za 3,5 % v FTE.
V plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta) se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 v
primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 1 % in sicer iz 223 na 221 (za 2 zaposlena), njihova
obremenitev pa se je iz 213,45 FTE na dan 31. 12. 2013 povečala za 1,10 % oz. na 215,81 FTE.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo število
pogodbenih izvajalcev iz 210 oseb na 191 oziroma iz 38,56 FTE na 32,37 FTE.
Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno)
Delo na projektih, ki trajajo določen čas je razlog za fluktuacijo raziskovalcev. Fluktuacija visokošolskih
učiteljev in sodelavcev je povezana z manjšim številom vpisanih študentov, predvsem izrednih
študentov na določenih študijskih programih ter različnimi izbirnimi predmeti (cikličnost izvedbe izbirnih
predmetov in posameznih letnikov študijskih programov), na katere se študenti prijavljajo. V povezavi
s strukturo zaposlenih – velik delež žensk v starostnem razredu do 34 let je fluktuacija povezana z
zaposlitvijo za določen čas in zaposlitvijo zaradi nadomeščanja porodniških dopustov. Večji delež
bolniške odsotnosti je zaradi nege in varstva otrok in manjši del iz drugih zdravstvenih razlogov.
REKTORAT UP
Na Rektoratu UP so zaposleni v plačnih skupinah B (delovna mesta po uredbi o plačah direktorjev v
javnem sektorju) in J (vodstvena delovna mesta in druga upravno administrativna in tehnično
strokovna delovna mesta). Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z 31. 12.
2013 povečalo iz 40 oseb in 44,60 FTE na 46 oseb in 49,46 FTE. V primerjavi z letom 2013 se je na
UP v letu 2014 povečalo število oseb za 15,0 % oziroma za 10,9 % v FTE. Število zaposlenih se je
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povečalo na rektoratu zaradi premestitve zaposlenih iz članic, zaradi opravljanja skupnih nalog na
rektoratu, pridobitve projektov, ki niso financirani iz proračunskih sredstev in opravljanja novih nalog v
univerzitetnih centrih.
Na Rektoratu UP tudi v letu 2014 ni bilo pogodbenih sodelavcev.
UP FHŠ
V letu 2014 UP FHŠ v nominalnem številu izkazuje znižanje števila matično zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število matično zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013
znižalo iz 79 oseb na 77 oseb, kar predstavlja znižanje za 2,5 %. V FTE pa UP FHŠ izkazuje
zmanjšanje obremenitev, in sicer z 60,8 FTE na 60,15 FTE, kar predstavlja zmanjšanje za 1 %. Glede
na plan 2014 je bila realizacija števila matično zaposlenih 100 %, FTE pa 103 %.
V letu 2014 UP FHŠ v primerjavi z letom 2013 v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci)
izkazuje zmanjšanje zaposlenih. Število matično zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z
letom 2013 znižalo iz 54 na 53 oseb, kar je zmanjšanje za 2 %. Prav tako UP FHŠ izkazuje
zmanjšanje iz 39,21 FTE na 37,94 FTE oz. za 3 %. Glede na plan 2014 je bila realizacija števila
matično zaposlenih 98 %, FTE pa 101 %. UP FHŠ v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 izkazuje višji
delež obremenitev na raziskovalnem in projektnem področju, tudi v sodelovanju z rektoratom UP.
V letu 2014 UP FHŠ v plačni skupini H (raziskovalci) izkazuje povečanje zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število matično zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013
povečalo s 3 na 5 ter z 1,7 FTE na 5,01 FTE. Realizacija številu matično zaposlenih je dvakratna, FTE
pa 137 %.
V letu 2014 UP FHŠ v plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta) izkazuje znižanje zaposlenih v
primerjavi s preteklim letom, in sicer z 21 na 18 oseb, kar predstavlja 14 % znižanje. Število FTE se je
iz 19,2 FTE znižalo na 16,5 FTE, kar prav tako znese 14 % znižanje. Glede na plan 2014 je bila
realizacija števila matično zaposlenih enaka načrtovani, v FTE pa 101 %. UP FHŠ nadaljuje z
usklajevanjem delovnih obveznosti javnih uslužbencev skupaj z rektoratom UP, na dan 31. 12. 2014
izkazuje za 2 FTE zaposlenih na porodniškem dopustu ter 0,75 FTE zaposlenih koristi pravico staršev
do krajšega delovnega časa.
Načrtovane dejavnosti je UP FHŠ prilagajala razmeram in razpoložljivim virom, zato se je v letu 2014
sklenilo manjši obseg pogodb (FTE) s pogodbenimi izvajalci v primerjavi z načrtovanimi. Pogodbenih
izvajalcev je bilo v primerjavi z letom 2013 za 6 več (19), imeli pa so pogodbe v manjšem obsegu FTE
kot leta 2013 (leta 2013 v obsegu 2,50 FTE, leta 2014 pa v obsegu 1,90 FTE). UP FHŠ si pri tem
prizadeva vpeljati dolgoročne spremembe, ki bodo lahko še zagotavljale nemoteno izvedbo
dejavnosti.
UP FM
V 2014 so na UP FM uresničili načrtovano znižanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2013 je bilo 97 oseb, oziroma 88,39 FTE, na dan 31. 12. 2014
pa je število zaposlenih znašalo 93 oseb, oziroma 82,79 FTE. Slednje predstavlja znižanje za 4,13 %
oseb, oziroma znižanje za 6,34 % FTE.
V letu 2014 kljub načrtovanemu, v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) ni prišlo do
povečanja števila zaposlenih. Zabeležili pa so zmanjšanja FTE iz 45,14 na 43,35 FTE, kar predstavlja
zmanjšanje za 3,97 %. Kljub zmanjšanju FTE so z obstoječimi zaposlenimi nemoteno izvedli študijski
proces.
V letu 2014 so načrtovali znižanje števila zaposlenih v plačni skupini H (raziskovalci) za 2 osebi,
dejansko pa so bile na dan 31. 12. 2014 v tej plačni skupini 4 osebe manj (skupaj jih je bilo 11, na dan
31. 12. 2013 pa 15), kar predstavlja znižanje za 26,67 % iz razloga prenehanja statusa mladega
raziskovalca oziroma prenehanja delovnega razmerja za določen čas.
V letu 2014 smo načrtovali znižanje v plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta), pri čemer ni
prišlo do sprememb števila zaposlenih v primerjavi z 31. 12. 2013 (30 zaposlenih). Prišlo pa je do
spremembe FTE, in sicer iz 28,65 na 28,46 kar predstavlja zmanjšanje FTE za 0,67 %.
Kljub načrtovanemu zmanjšanju (LPD 2014) je UP FM ohranila enako število pogodbenih sodelavcev
kot v letu 2013 (10), vendar v manjšem obsegu FTE (za cca. 31 %)
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UP FAMNIT
Število vseh zaposlenih skupaj z izvajalci študijskega programa Aplikativne kineziologije na dan 31.
12. 2014 je bilo 100 oseb oziroma 89,63 FTE. To predstavlja povečanje v primerjavi z 31. 12. 2013 za
5 oseb oz. 5,26 % in 15,6 FTE oz. 21,07 %.
Primerjava načrtovanega in realiziranega na področju kadrov na UP FAMNIT pokaže, da je, kar
zadeva števila zaposlenih, realizacija 89,28 %, kar zadeva FTE pa 91,58 %.
Število zaposlenih v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) na dan 31. 12. 2014 je bilo
75 oseb, oziroma 60,23 FTE; v primerjavi z 31. 12. 2013 pomeni to povečanje v številu zaposlenih za
2,73 % in v FTE za 18,02 %.
Na delovnih mestih v plačni skupini H (raziskovalci) je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 8 oseb,
oziroma 10,90 FTE, kar sta 2 osebi več kot na dan 31.12.2013 oz. 33,33 % in 71,11 % več v FTE
(6,37 FTE na dan 31. 12. 2013).
Na spremljajočih delovnih mestih (plačna skupina J) je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 17 oseb
oziroma 17,47 FTE, kar pomeni v primerjavi z 31.12.2013 povečanje v številu zaposlenih za 1 osebo
(+ 6,25 %), v FTE pa za 1,79 (+ 11,41 %).
Fakulteta je imela v letu 2014 (50) v primerjavi z letom 2013 (62) manj pogodbenih izvajalcev. Razlog
manjšega števila pogodbenih izvajalcev je v tem, da je fakulteta že zaposlenim visokošolskim
učiteljem in sodelavcem odredila delo v obliki dodatne tedenske pedagoške obveznosti in tako ni
sklepala dodatnih podjemih in avtorskih pogodb z novimi zunanjimi izvajalci.
Število pogodbenih sodelavcev na dan 31.12.2014 za študijski program Aplikativna kineziologija je bilo
23 z 1,55 FTE obremenitve.
UP PEF
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo iz 109 oseb na
102 osebi oziroma iz 86,84 FTE na 84,80 FTE. V primerjavi z letom 2013 se je na UP PEF v letu 2014
število oseb zmanjšalo za 6,42 % oziroma za 2,35 % v FTE.
V plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) se je število zaposlenih v primerjavi z letom
2013 zmanjšalo z 81 oseb na 77 oseb v FTE pa povečalo s 57,93 FTE na 59,27 FTE. V primerjavi z
letom 2013 se je v letu 2014 zmanjšalo število oseb za 4,95 % a ob tem povečalo za 2,31 % v FTE,
kar pomeni, da se je zmanjšalo število zaposlenih na UP PEF, obstoječim zaposlenim pa se je
povečal delež zaposlitve. Navedeno dejstvo je pozitivno, saj UP PEF stremi k realizaciji svojega cilja,
da bi se delež zaposlenih za polni delovni čas povečal in zmanjšal delež zaposlenih za krajši delovni
čas. Pozitiven je tudi finančni učinek, saj so starejše delavce z višjimi pedagoškimi nazivi in plačnimi
razredi nadomestili mlajši delavci z nižjimi pedagoškimi nazivi in nižjimi plačnimi razredi.
V plačni skupini H (raziskovalci) se število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z letom 2013
ni spremenilo; zaposlena je 1 oseba, zmanjšalo pa se je število FTE iz 2,96 FTE na 1,60 FTE. V
primerjavi z letom 2013 se je v letu 2014 zmanjšalo število oseb v FTE za 45,95 %.
V plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta) se je število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 v
primerjavi z letom 2013 zmanjšalo iz 26 oseb na 23 oseb oziroma iz 25,25 FTE na 23,23 FTE. V
primerjavi z letom 2013 se je v letu 2014 zmanjšalo število oseb za 11,54 % oziroma za 8 % v FTE. V
letu 2014 sta bili na UP PEF v plačni skupini J odsotni dve osebi (zaradi materinstva in daljše bolniške
odsotnosti), pri čemer je bila samo ena nadomeščena.
V plačni skupini J dve javni uslužbenki koristita pravico do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva, tako ena javna uslužbenka dela 75 %, druga pa 50 % delavnik. Omeniti velja, da med
kadrom plačne skupine J zasedajo delovno mesto J016037 Strokovni delavec VI tri različne osebe.
Ena oseba je, na navedenem delovnem mestu, zaposlena za polni delovni čas, dve osebi pa za
polovični delovni čas. Slednji sta za razliko do polne zaposlitve zaposleni na drugem pedagoškem
delovnem mestu, kjer jih v štejemo kot osebi.
Na UP PEF so v letu 2014 zmanjšali število pogodbenih izvajalcev (iz 23 na 21), ki pa so ohranili
približno enako obremenitev (8,36 v letu 2013 in 8,39 v letu 2014).
UP FTŠ TURISTICA
Število vseh zaposlenih se je UP FTŠ Turistici na dan 31. 12. 2014 v primerjavi z 31. 12. 2013
zmanjšalo iz 67 na 64 (za 4,48 %); medtem ko se je v FTE zmanjšalo zgolj za 0,76 % in sicer iz 63,72
FTE na 63,24 FTE. To pomeni, da se je zaposlenim povečal obseg obremenitve.
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Tudi na UP FTŠ Turistici primerjava med kadrovskim načrtom v letnem programu dela in realiziranim
na dan 31. 12. 2014 pokaže, da plan ni bil realiziran oz. da je bil načrtovan 1 zaposleni več in 3,36
FTE več, kot je bilo realizirano.
V plačni skupini B (delovna mesta po uredbi o plačah direktorjev v JS) je zaposlen dekan UP
FTŠ Turistice (1) z 0,5 FTE obremenitvijo na tem delovnem mestu in 0,5 FTE obremenitve na
delovnem mestu visokošolskega učitelja rednega profesorja. Primerjalno z letom 2013 se stanje tu ni
spremenilo.
Število zaposlenih v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci) na dan 31. 12. 2014 se je v
primerjavi z 31. 12. 2013 zmanjšalo in sicer iz 40 na 39, kar je 2,5 % zmanjšanje oz. se je iz 38,62
FTE povečalo na 39,21 FTE, kar je 1,5 % povečanje. Vendar pa v podatek niso všteti FTE iz naslova
DTPO, kar pomeni, da se dejanske obremenitve pedagoškega kadra ne izkazujejo.
V plačni skupini H (raziskovalci) po številu ni matično zaposlenih, imata pa 2 ne-matično zaposlena
delavca 0,90 FTE na delovnem mestu raziskovalca; v primerjavi z 1.12.2013 to pomeni povečanje za
0,80 FTE.
V letu 2014 se je v primerjavi z letom 2013 na UP FTŠ Turistici najbolj zmanjšalo število zaposlenih v
plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta)
Število vseh zaposlenih v tej plačni skupini na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z 31. 12. 2013
zmanjšalo iz 26 na 24 oseb, kar pomeni 7,7 % zmanjšanje oziroma iz 24,50 FTE na 22,63 FTE, kar
pomeni 7,6 % zmanjšanje.
Na UP FTŠ Turistici so v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečali število pogodbenih izvajalcev (iz
2 na 5 v osebah in iz 0,15 FTE na 0,78 FTE) v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci).
Razlogi so v upokojitvah v tej plačni skupini med študijskim letom. Realizacija plana je kar zadeva
oseb 100 %, kar zadeva FTE pogodbenih sodelavcev pa 71 %.
UP FVZ
Konec leta 2014 je bilo na UP FVZ zaposlenih 61 oseb oz. 53,29 FTE, kar je za 5 oseb več kot 31. 12.
2013. Prav tako se je povečal tudi FTE, in sicer za 6,91 FTE. Razlog za večje število zaposlenih je
zaposlitev 4 novih mladih raziskovalcev, znanstvenega sodelavca, prodekana za raziskovanje,
strokovne sodelavke v finančno računovodski službi in asistenta na študijskem programu Zdravstvena
nega. Ena oseba se je upokojila, ena dopolnilna zaposlitev se je zaključila s 30. 9. 2014, eni osebi, ki
je nadomeščala porodniško odsotnost se je pogodba zaključila z 31. 12. 2013.
Primerjava načrtovanega v kadrovskem načrtu za leto 2014 (LPD 2014) in realiziranega na dan 31.
12. 2014, da je bilo načrtovano 68 zaposlenih in 58,90 FTE. V obeh postavkah (število zaposlenih in
FTE) je torej realizacija nižja od načrtovanega.
Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev (plačna skupina D) je v letu 2014 ostalo enako kot v letu
2013, in sicer 34 oseb. FTE se je povečal iz 24,84 na 26,69 predvsem zato, ker so določeni zaposleni
prevzeli predavanja od zunanjih sodelujočih. Zaradi tega se je zmanjšalo število zunanjih sodelujočih
iz 70 na 57 oseb.
Število raziskovalcev (plačna skupina H) se je v letu 2014 povečalo (iz 3 na 8) zaradi prihoda novih
mladih raziskovalcev in znanstvenega sodelavca.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih (plačna skupina J) na dan 31. 12. 2014 je v
primerjavi z letom 2013 ostalo enako, in sicer 18 oseb oz. 18,22 FTE. Ena oseba je na dopustu za
nego in varstvo otroka in se vrne v začetku leta 2015.
Od načrtovanih 69 pogodbenih sodelavcev, jih je bilo na UP FVZ v letu 2014 57, kar je 13 manj kot v
letu 2013. Tudi njihova obremenitev je bila manjša (10,51 FTE) od načrtovane (14,10 FTE) in manjša
od tiste v letu 2013 (14,28 FTE).
UP ZRS
V letu 2014 se je planiralo zmanjšanje zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število vseh
zaposlenih na dan 31. 12. 2013 je bilo 121 oseb oziroma 95,33 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se je
število zmanjšalo na 112 oseb, kar je zmanjšanje za 7,44 %, oziroma na 89,78 FTE, kar je zmanjšanje
za 5,82 %. V to število so vštete tudi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški in starševski
dopust, ki ne predstavljajo stroška dela. V letu 2013 je teh oseb 15, kar na letni ravni znaša 6,1 FTE. V
letu 2014 pa je takih oseb 14 oz. 7,25 FTE na letni ravni.
V letu 2014 se je na UP ZRS planiralo ohranitev števila zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih
(plačna skupina H) v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih raziskovalcev na dan 31.
12. 2013 je bilo 83 oseb oziroma 60,5 FTE, na dan 31. 12. 2014 pa se je število raziskovalcev
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zmanjšalo na 75 oseb oz. 56,31 FTE. V to število so vštete tudi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti
in porodniški in starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška dela. V letu 2013 je teh oseb 7, kar na
letni ravni znaša 2,6 FTE. V letu 2014 pa je takih oseb 9 oz. 3,17 FTE.
V letu 2014 se je na UP ZRS planiralo zmanjšanje števila zaposlenih na strokovnih delovnih mestih
(plačna skupina J) v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih strokovnih delavcev na
dan 31. 12. 2013 je bilo 37 oziroma 34,7 FTE, na dan 31. 12. 2014 se je planiralo zmanjšanje števila
na 35 oseb oz. 32,4 FTE, dejansko je zaposlenih 36 oseb oz. 33,37. V to število so vštete tudi dalj
časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški in starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška dela.
V letu 2013 je teh oseb 8, kar na letni ravni znaša 3,5 FTE. V letu 2014 pa je bilo takih oseb 5 oz. 3,41
FTE.
Planirano zmanjšanje števila zaposlenih na dan 31.12.2014 ni bilo realizirano zaradi tega, ker je bilo
za eno osebo predvidena sprememba delovnega mesta iz strokovnega v raziskovalni po opravljenem
doktoratu, do česar pa v letu 2014 ni prišlo, ta ista oseba ima pa sklenjeno pogodbo za nedoločen čas
na strokovnem delovnem mestu. Poleg tega se je dodatno zaposlila ena oseba v okviru Inštituta za
oljkarstvo zaradi števila novo pridobljenih projektov, in zaradi uspešnega izvajanja akreditirane
dejavnost analize oljčnega olja.
Obenem pa je potrebno opozoriti, da je 15 oseb v plačni skupini J oziroma 15 FTE-jev, ki se krijejo
samo iz mednarodnih in tržnih projektov (Center za upravljanje projektov (CUP), Center za
sodelovanje z gospodarstvom (CSG), in arheologi v okviru Inštituta za dediščino Sredozemlja).
Na UP ZRS v letu 2014 niso imeli pogodbenih sodelavcev.
UP IAM
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo iz 62 oseb na
60 oseb, kar je zmanjšanje za 3,23 % v primerjavi z letom 2013, oziroma iz 33,11 FTE na 27,91 FTE,
kar je zmanjšanje za 15,71 % v primerjavi z letom 2013. Glede na plan 2014 je bila realizacija števila
zaposlenih 95,24 %.
Število zaposlenih v plačni skupini H (raziskovalci) na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom
2013 zmanjšalo iz 55 oseb na 54 oseb, kar je zmanjšanje za 1,82 % v primerjavi z letom 2013,
oziroma iz 26,91 FTE na 21,46 FTE, kar je zmanjšanje za 20,25 % v primerjavi z letom 2013. Glede
na plan 2014 je bila realizacija števila zaposlenih v plačni skupini H 96,43 %.
Število zaposlenih v plačni skupini J (spremljajoča delovna mesta) na dan 31. 12. 2014 ostaja enko
številu iz leta 2013, in sicer 6 oseb, povečalo pa se je število izraženo v FTE, in sicer iz 5,20 FTE na
5,53 FTE, kar je povečanje za 6,35 % v primerjavi z letom 2013. Povečanje FTE gre pripisati temu, da
je bilo potrebno zaradi pomanjkanja kadra v projektni pisarni oziroma tajništvu inštituta skleniti
medsebojni sporazum o sodelovanju (za krajši delovni čas od polnega) z zaposleno projektne pisarne
UP, za pomoč pri administriranju posameznih projektov. Glede na plan 2014 je realizacija števila
zaposlenih v plačni skupini J 100 %.
V letu 2014 je bilo na UP IAM angažiranih 6 pogodbenih sodelavcev v plačni skupini H (raziskovalci),
kar je manj kot v letu 2013 (10) in manj od načrtovanega (17).
UP ŠD
Tudi v letu 2014 je bilo na UP ŠD enako (6) število zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2014 v primerjavi z letom 2013 ostaja isto (6).
UP UK
V letu 2014 je bilo na UP UK 0,5 FTE zaposlenih, enako kot v letu 2013

7.14.2. POJASNILO K TABELAM
Tabela: Kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih
Analiza strukture pokaže, da je 40 % zaposlenih za določen čas. Največ zaposlenih za nedoločen čas
je v skupini visokošolskih učiteljev (plačna skupina D (87 %) in na spremljajočih delovnih mestih v
plačni skupini J (82 %). V skupini H (raziskovalci) je le tretjina zaposlena za nedoločen čas. 61 %
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ima tudi dodatno tedensko pedagoško obveznost. Delež
zaposlenih visokošolskih učiteljev, ki imajo tudi dodatno zaposlitev po 147. členu ZDR-1 (dopolnilno
delovno razmerje poleg rednega delovnega razmerja za polni delovni čas) je 9,3 % in je v primerjavi s
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preteklim letom malenkost upadel (za cca 1 %). V primerjavi s preteklim letom je več visokošolskih
učiteljev, ki imajo sklenjeno vsaj eno podjemno, avtorsko ali drugo civilno pogodbo (za cca 6 % več
kot v letu 2013).
Tabela: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih študijskih
programov ter študijskih programov 2. in 3. Stopnje
Na 1. in 2. stopnji študija je na UP v letu 2014 sodelovalo manjše število pogodbenih sodelavcev, kot
je bilo načrtovano, pa tudi manj od realiziranega v letu 2013.
Največ pogodbenega dela zunanjih izvajalcev imata članici UP FVZ in UP FAMNIT.
Število zaposlenih, ki je izvajalo pedagoško delo po pogodbah je bilo enako kot je bilo v letu 2013 in
nižje od načrtovanega. Največ zaposlenih, ki delo opravljajo tudi preko podjemnih in avtorskih pogodb,
imajo na članicah UP FVZ in na UP FM.
Članice, ki v letu 2014 ne izkazujejo pogodbenega dela zaposlenih so: UP FHŠ, UP ZRS, UP IAM in
UP ŠD. Vse članice so načrtovale več pogodbenega dela, kot so ga v letu 2014 realizirale. Tako pri
zaposlenih, ki delo opravljajo preko avtorskih ali podjemnih pogodb, kot pri zunanjih izvajalcih. Največji
upad pogodbenega dela je v povprečju na drugi stopnji študija (po vrednosti pogodb za 21,7 % manj
kot v letu 2013). Če primerjamo vrednost vsega pogodbenega dela v letu 2014 z letom 2013, je tega
dela v letu 2014 za 7,7 % manj.
Tabela: Poročilo o uresničitvi kadrovskega načrta 1. 1. 2015 na stanje 1. 1. 2014 po Uredbi o
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14)
Iz tabele izhaja, da je UP v postavkah (proračunski viri 1., 2., 3. in 6), kjer je načrtovala znižanje števila
zaposlenih (po virih financiranja) na dan 1.1.2015 tudi realizirala.
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STVARNIM

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014
Kratkoročni letni cilj
za leto 2014
Aktivnosti za
udejanjanje
Srednjeročnega
načrta investicij UP za
obdobje 2012–2016

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik

0

5

Delno realizirano
Obrazložitev:
Sprejeta je bila vsa
potrebna investicijska
dokumentacija za
nakup prostorov za
potrebe UP FM
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- Nakup prostorov za
potrebe UP IAM,
- Nakup prostorov za
potrebe UP FAMNIT
- Nakup prostorov za
razširitev študentskih
domov

Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

2

Delno realizirano
Obrazložitev:
Dokončalo se je
izgradnjo objekta A v
UK Livade ter
pridobilo uporabno
dovoljenje
Dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru se je zaradi
pomankanja sredstev
le delno realiziralo

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

0

2

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja za
novogradnjo objektov
v Univerzitetnem
kampusu Sonce
- izdelava idejne
zasnove za obnovo
objekta Servitski
samostan

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove

0

1

Nerealizirano
Obrazložitev:
Zaradi neuspelih
dogovorov z Občino
Izola glede sklenitve
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2013

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

in nakupe objektov
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Realizacija v letu
2014 z obrazložitvijo
razlik
služnostnih pogodb,
zaustavitve
investicijskega
načrtovanja in
projektnega dela niso
bile izvedene
naslednje aktivnosti:
- pridobitev
gradbenega
dovoljenja za
novogradnjo treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli

Izboljšano stanje na
obstoječih objektih

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

0

17

Delno realizirano
Obrazložitev:
Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev
vsled plačnih
nesorazmerij ni bilo
možno zagotoviti
lastnega deleža za
izvedbo energetske
sanacije na naslovu
Cankarjeva 5,
načrtovana IVD dela
so članice izvajale v
sklopu svojih
zmožnosti

Ureditev ZK stanj in
prenosov zemljišč na
UP

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

1

3

Nerealizirano
Obrazložitev:
Nerealizirana je bila
ureditev najemnega
razmerja na objektih
Cankarjeva 5 (UP
PEF in UP FM) in
prenos lastništva na
objektu Polje 42,
Izola.

7.15.1. GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
a) GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN
Aktivnosti za udejanjanje Srednjeročnega načrta investicij UP za obdobje 2012–2016
V skladu z danimi finančnimi možnostmi državnega proračuna Univerza na Primorskem postopoma
uresničuje zastavljene cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev, kot jih za svoje delovanje imata
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.
V letu 2014 so bile upočasnjene vse investicijske aktivnosti, ker trenutno tako stanje javnih financ kot
tudi zasebnega sektorja še vedno ne omogoča pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje pereče
prostorske problematike, ki bi omogočala nemoteno delovanje za raziskovalno in pedagoško
dejavnost na univerzi ter zagotavljala dovolj študentskih ležišč.
UP je dopolnila Srednjeročni načrt investicij za obdobje 2012–2016 tako, da je vključila članico UP FM z
investicijskim projektom »Pridobitev lastniških prostorov za UP FM« zaradi zagotovitve primernih
prostorov za delovanje. Prav tako se je s potrebno investicijsko dokumentacijo proučilo možnost
najema finančnega leasinga za nakup prostorov za potrebe UP FM na novi lokaciji.
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V zvezi s prostorskimi potrebami članic je bila izkazana največja potreba glede zagotavljanja študentskih
postelj, pri študijskih naravoslovnih programih Aplikativne kineziologije in pri raziskovalnih programih, kot
sta IKARUS in Center mediteranskih kultur.
Nerešena je ostala prostorska problematika članic UP FAMNIT in UP IAM, ki za svoje delovanje
uporabljata najete prostore.
UP si je prizadevala zagotoviti nastanitvene kapacitete, ustrezne za razvoj univerze, ki bi zadoščale
potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti tako, da bi dosegla materialne
standarde, primerljive z Univerzo v Ljubljani in z Univerzo v Mariboru. Prizadevala si je povečevati
število ležišč v študentskih domovih ter tako dvigniti pokritost nastanitvenih kapacitet za študente UP s
sedanjih 3,38 % na 15 %. V preteklosti je bilo analiziranih več možnosti reševanja prostorske
problematike na področju zagotavljanja dodatnih študentskih postelj. UP tako poskuša z resornim
ministrstvom uskladiti potrebne aktivnosti za povečanje študentskih ležišč z nakupom objektov ter te
projekte uvrstiti v Načrt razvojnih programov.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK
V letu 2014 sta bila načrtovana dokončanje izgradnje objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja,
kar je bilo tudi realizirano, kljub težavam, ki so izhajale iz pomanjkanja dokumentacije o izvajanju del
izvajalca GPG d. d., ki je gradbišče zapustil zaradi stečaja.
Šele konec leta je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za finance za najem kredita na podlagi Zakona
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetega
za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. l. RS, št. 29/06), in sicer v višini
3.590.400 EUR, zato postopki, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila za nabavo notranje
pohištvene, informacijske in laboratorijske opreme, niso bili izvedeni. Prav tako je bila zaradi novih
potreb izdelana spremenjena projektna dokumentacija, ki je v prostor umestila še nove uporabnike s
področij:
‐
okolje in tehnologija,
‐
center za kakovost bivanja,
‐
nevroznanost,
‐
biopsihologija,
‐
akceleracija numeričnih algoritmov v biomedicini.
UP je v lanskem letu uspešno kandidirala na razpisu na javnem pozivu z investicijsko operacijao
»Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba A«, ki se delno financira s strani
Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: Izobraževalno-raziskovalna
infrastruktura.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B in NRP 3211-08-0010: Univerzitetni
kampus Livade – študentski domovi
UP z Občino Izola ni uspela razrešiti:
‐
služnosti za potek trase dovozne poti oz. ustanovitev stvarne služnosti za cesto, ki bi potekala od
parkirišča trgovine Spar do študentskih domov, saj se v Odloku o spremembi zazidalnega načrta
Livade zahod za območje C študentski domovi navezujejo na povezovalno cesto B, ki pa ni bila
zgrajena; ŠD se po projektu tako preko parcel v lasti občine navezujejo na povezovalno cesto B, t.
j. z urbanističnim planom predvideno do parkirišča trgovine Spar,
‐
lokacije za zgradnjo nove trafo postaje za potrebe novogradnje študentskih domov in objekta B,
‐
pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za priključke na gospodarsko javno infrastrukturo v korist
posameznega upravljalca komunalnih vodov,
‐
plačila komunalnega prispevka, ki naj bi ga UP poravnala po pridobitvi gradbenega dovoljenja,
zato sta bili obe vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja s strani UE Izola zavrnjeni.
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce
Zaradi tega, ker je bilo še vedno zadržano izdajanje gradbenih dovoljenj do sprejetja sprememb in
dopolnitev PUP za mestno jedro Kopra s 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (Uradni
list RS, št. 76/11, 50/12, 17/13), v planski enoti KC-48, ki ji pripada obravnavana parcela UP, UP na
UE Koper ni podala vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ker bi le-ta bila ponovno zavrnjena.
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Servitski Samostan v Kopru - rekonstrukcija
Nova programska naloga za rekonstrukcijo Servitskega samostana ni bila pripravila, ker niso bili znani
razpisni pogoji za projekte, sofinancirane v okviru nove finančne perspektive 2014-2020.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
UP se z Občino Izola v preteklem letu ni uspela dogovoriti glede sklenitve novega aneksa k pogodbi, s
katerim bi objektu skupaj določili novo namembnost, saj se v tem trenutku kaže največja potreba po
zagotovitvi študentskih ležišč za podiplomske študente. Tako bi UP po »Srednjeročnem načrtu
investicij UP za obdobje 2012 - 2016« v teh prostorih uredila dom za bivanje podiplomskih študentov.
V tem letu bi tako izdelali novo programsko nalogo, ki bi v objekt umeščala dodatna ležišča za
podiplomske študente. UP je nameravala urediti Center za jezike in medkulturno komunikacijo (CJMK)
in dodatne začasne prostore za UP Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
(UP FAMNIT) - za objekt je bil tudi že pripravljen projekt za gradbeno dovoljenje - vendar kasneje
investicija ni bila realizirana. Nova programska naloga je nato v objekt umestila program »Javno
zdravje« in Podiplomsko šolo UP, za kar sta bila pripravljena tudi DIIP in PGD za nadomestno
gradnjo, s katero pa ni soglašal Zavod za spomeniško varstvo, saj je na objektu varovana čelna
fasada.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture (CBK) – prenova
V začetku leta 2014 je bil izveden nov postopek za »dokončanje GOI del na objektu palača Baseggio,
Koper, Kreljeva 6«, komisija za odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb pa je izbrala najugodnejšega
ponudnika in izdala odločitev o oddaji javnega naročila. Ob zmanjšanju sofinanciranja projekta zaradi
premajhne porabe na programu čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija (»decommitment«) je za
izvedbo investicijskih aktivnosti ostalo manj sredstev od načrtovanih. Zaradi izpada sredstev se del ni
izvajalo v prvotno zastavljenem obsegu, temveč so bila izvedena le do kumulativne višine 100.000
EUR (brez DDV). Prav tako so se alocirala sredstva v višini 126.000 EUR, sprva namenjena za
pohištveno opremo. Restavratorske storitve, za katere je Ministrstvo za kulturo na podlagi izdane
odločbe št. 6220-82/2013/3 z dne 8. 8. 2013, odobrilo (so)financiranje spomeniško-varstvenega
projekta: »Koper – Palača Kreljeva 6: sanacija stopnišč, terase, tlakov, lesenih stropov, statični
kovinski nosilci, ograje«, na podlagi spomeniško - varstvenega projektnega razpisa (Javni razpis za
izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2013 – 2014
(so)financirala Republike Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo; oznaka: JPR2-SVP2013-14; Ur.l. RS, št. 22/13), niso bile opravljene, ker gradbeno obrtniška in instalacija dela zaradi
»decommitmenta« niso sledila terminskemu planu.
Objekta, locirana na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM) – energetska sanacija
Univerza na Primorskem je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Energetsko sanacijo stavb
javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in
so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, s projektom Energetske
sanacije objektov, lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM).
V prijavnici so bili vsi investicijski ukrepi načrtovani v skladu z izdelano idejno zasnovo in investicijsko
dokumentacijo. V letu 2013 so bile izvedene aktivnosti za pridobitev izdelovalca projektne
dokumentacije ter izvajalca storitev gradbenega nadzora in recenzenta dokumentacije, za leto 2014
pa je bila načrtovana izvedba sanacijskih del, vendar le v primeru, da bi resorno ministrstvo prispevalo
finančna sredstva. Vlada RS je v lanskem letu namreč odpravila plačna nesorazmerja na način, da ni
zagotovila zadostnih finančnih sredstev za UP in posledično sredstva, ki so bila predvidena za lastno
udeležbo UP v energetski sanaciji, niso bila več na razpolago, zato je bila UP primorana odstopiti od
nameravane izvedbe.
Rekonstrukcija in dozidava klubskega prostora v objektu Čebelnjak; Ankaranska cesta v Kopru
UP je na podlagi pridobljene projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in dozidavo klubskega
prostora za študente v Študentskem domu v Kopru - poslovni objekt Čebelnjak, pridobila gradbeno
dovoljenje. Na podlagi izdelane PZI dokumentacije je bil izveden postopek izbire izvajalca za dozidavo
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klubskega prostora, ki je konec leta 2013 pričel s pripravljalnimi deli, z njimi pa nadaljeval v letu 2014.
Prav tako je bila konec leta na UE Koper podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Objekt Armerije in Foresterije s prizidkom ter UP FTŠ Turistice - odplačilo obresti
dolgoročnega kredita
Univerza na Primorskem je dne 12. 10. 2007 sklenila z Banko Koper d. d., Pristaniška 14, Koper,
Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 1478/07, s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v višini
2.845.694,00 EUR za financiranje investicij z dobo odplačila do 5. 9. 2033. Sredstva so bila
namenjena za financiranje investicij:
‐
novogradnje UP FTŠ Turistice
65,72 %,
‐
novogradnje UP FHŠ
25,85 % in
‐
rekonstrukcije Armerije in Foresterije
8,43 %.
V letu 2014 so bila Banki Koper d. d. nakazana sredstva v višini 156.061,46 EUR, tako za glavnico kot
za obresti. Za odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2014 je MIZŠ zagotovilo sredstva po Zakonu o
dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov
(Uradni list RS, št. 24/07-Uradno prečiščeno besedilo) v enaki višini.
Več je razvidno iz Tabele 3 v Excelovi prilogi: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.
b) NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN
V Letnem planu dela za leto 2014 načrtovana razpolaganja s stvarnim premoženjem, in sicer:
‐
nakup objekta »GALEB«,
‐
odprodaja dela objekta Servitskega samostana,
‐
nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentskih postelj,
‐
nakup poslovnih prostorov z uporabo finančnega lizinga za potrebe UP FM,
niso bila realizirana.
Prenos lastništva na naslovu Polje 42 iz RS na UP, Polje 42, Izola (UP FVZ):
2
Prostore na naslovu Polje 42, Izola, uporabna površina velikost 1.991,95 m , uporablja univerza
brezplačno, in sicer na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
119/06 in spremembe). Poleg navedenega za uporabo prostorov v I. in v III. nadstropju UP razpolaga
z uporabnim dovoljenjem št. 351-101/2005/U-05/28 z dne 28. 10. 2005, izdanim s strani Upravne
enote Izola. V letu 2014 je UP pristopila k aktivnostim za pripravo etažnega načrta za prostore v
uporabi UP FVZ, ki se nahajajo znotraj bolnišničnega kompleksa (bolnišnica, Fakulteta za vede o
zdravju, Srednja zdravstvena šola), na parcelni št. 85 k.o. Cetore. Izdelavo etažnega načrta je vodila
Splošna bolnišnica Izola. Ker etažnega načrta v potrditev nismo prejeli, vpis lastninske pravice na delu
objekta ni bil možen.
Cankarjeva 5 (UP PEF in UP FM):
UP PEF in UP FM na naslovu Cankarjeva ul. 5, Koper prostore uporabljata brezplačno, saj tretji
odstavek 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(Ur. l. RS, št. 79/04) določa, da Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na
Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan uveljavitve tega odloka, brez
najemnine. V lanskem letu ni bila sklenjena pogodba o brezplačni uporabi prostorov v uporabi UP (UP
PEF, UP FM), zato je resorno ministrstvo podalo pobudo, da se uredijo medsebojna razmerja.

7.15.2. NAKUP OPREME
UP je z MIZŠ sklenila pogodbo za sofinanciranje opreme univerze, povezane z izvajanjem študijske
dejavnosti, v višini 47.918,00 EUR, iz NRP 3330-13-0023 – Oprema visokošolskih zavodov, PP
573410 – Investicije v visokem šolstvu, konto 4323 – Investicijski transferji javnim zavodom v letu
2014, ki jo je UP za potrebe svojih članic namenila za nabavo računalniške in programske opreme, v
okvirni višini 47.918 EUR.
UP je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dne 9. 10. 2014 prejela Sklep o
merilih in razdelitvi sredstev za nakup opreme univerzitetnih knjižnic in Centralne tehnične knjižnice v
Ljubljani v letu 2014 (št. 012-130/2013/26 z dne 30. 9. 2014) za sofinanciranje nakupa opreme za
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potrebe knjižnične dejavnosti v višini 3.397,48 EUR za nakup opreme, povezane z izvajanjem
knjižnične dejavnosti iz NRP 3211-11-0082 – Oprema v visokošolske knjižnice, PP 574610
Visokošolske knjižnice, konto 4323 – Investicijski transferi za nabavo računalniške opreme.
Članice skupaj z rektoratom so izkazovale potrebe po nabavi opreme v letu 2014 v višini 747.997,94
EUR, in sicer:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

REKTORAT v višini
UP FHŠ v višini
UP FM v višini
UP FAMNIT v višini
UP PEF v višini
UP FTŠ - Turistica v višini
UP FVZ v višini
UP ZRS v višini
UP IAM v višini
UP ŠD v višini
UP UK v višini

69.918,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
67.000,00 EUR
44.700,00 EUR
44.870,00 EUR
213.737,60 EUR
243.828,34 EUR
51.700,00 EUR
12.244,00 EUR
3.397,48 EUR

dejansko pa je bila realizirana nabava po članicah:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

REKTORAT v višini
UP FHŠ v višini
UP FM v višini
UP FAMNIT v višini
UP PEF v višini
UP FTŠ v višini
UP FVZ v višini
UP ZRS v višini
UP IAM v višini
UP ŠD v višini
UP UK v višini

73.357,11 EUR
0,00 EUR
8.560,24 EUR
59.351,79 EUR
35.242,11 EUR
6.273,84 EUR
45.634,58 EUR
171.006,53 EUR
31.639,78 EUR
19.757,00 EUR
3.512,38 EUR

Članice in rektorat so tako v letu 2014 skupaj nabavili opremo v višini 454.335,36 EUR, od tega je bila
sofinancirana s strani:
‐

MIZŠ - oprema, povezana s pedagoško dejavnostjo

47.918,00 EUR

‐

MIZŠ – ostalo (knjižnična dejavnost)*

10.359,70 EUR

‐

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

75.341,07 EUR

‐

Druga ministrstva

‐

Občinski proračunski viri

0,00 EUR

‐

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0,00 EUR

‐

Cenik storitev VZ: 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

88.624,06 EUR

‐

Trg

44.836,88 EUR

5.081,47 EUR

40.302,49 EUR
141.871,69 EUR
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Opomba: *Skladno s Pogodbo med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Univerzo na Primorskem, Abelium d.o.o. in
M Sora d.d. št. 3330-14-500047 z dne 23. 4. 2014, katere predmet je sofinanciranje upravičenih stroškov za aktivnosti v okviru
izbranega projekta CaReWood/Cascading Recoverde Wood, ki jih izvedejo prejemniki v skladu z javnim razpisom, razpisno
dokumentacijo, vlogo in določili pogodbe, so članice UK UP, UP IAM in UP FAMNIT v letu 2014 kupile opremo v skupni višini
10.359,70 EUR (od tega UP FAMNIT 3.746,86 EUR, UP IAM 3.215,36 EUR in UK UP v višini 3.397,48).

pri čemer se ugotavlja, da so članice izpostavile naslednjo problematiko nakupa opreme glede na
zastavljen plan:
‐
UP FVZ je skladno z navodili za pripravo LPD 2014 nabavo opreme načrtovala izključno iz lastnih
sredstev. V letu 2014 je bila načrtovana nabava opreme in pohištva na podlagi popisa potrebne
opreme za nemoteno delovanje fakultete na področju izvedbe študijske dejavnosti in raziskovanja.
Skladno z načrtom širitve delovanja fakultete je tudi načrt nabave opreme nekoliko večji kot v
preteklih letih. V letu 2014 je bila večina opreme tudi nabavljena.
‐
UP IAM je v letu 2014 načrtoval zgolj opremo, nujno za izvajanje projektov in nemoten potek dela.
‐
UP FAMNIT je tudi v letu 2014 načrtovala le nabavo najnujnejše opreme za izvajanje
pedagoškega procesa in za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih. Nabavljena je bila
laboratorijska oprema za izvajanje pedagoškega procesa na dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programih, osebni računalniki zaposlenih in druga IT oprema ter pohištvena in druga
oprema za predavalnice in kabinete. Vse navedeno je bilo načrtovano v Letnem programu dela za
leto 2014. Dodatno je bila, zaradi potreb pedagoškega in raziskovalnega procesa, nabavljena tudi
licenčna programska oprema. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bile nabavljene sicer
načrtovane klimatske naprave za kabinete učiteljev in strokovnih služb ter za sistemski prostor na
Kettejevi 1, iz istega razloga pa se fakulteta tudi ni odločila za nabavo sekundarnega
podatkovnega strežnika.
‐
Upravni odbor UP je podal soglasje k porabi sredstev za nakup opreme iz presežka preteklih let
UP FAMNIT (Letni program dela UP FAMNIT, sklep 25. redne seje Upravnega odbora UP z dne
17. 4. 2014).
‐
UP FM je v letu 2014 je bila izvedla samo nujno nabavo računalniške opreme za potrebe dela na
raziskovalnih projektih. Za potrebe raziskovalnega projekta NUVOLAK sta bila nabavljena strežnik
in prenosni računalnik.
‐
UP FHŠ v letu 2014 ni izvedla nakupa opreme iz lastnih sredstev.
‐
UP FTŠ Turistica je v letu 2014 nabavila samo računalniško opremo, ki je bila kot strošek
priznana iz projektov.
‐
UP ZRS je moral zaradi neobjave večjih nacionalnih razpisov za nabavo raziskovalne opreme, za
slednje iskati druge finančne vire v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov in sredstev s trga.
V prihodnjih letih bo tako primoran iskati alternativne vire za nabavo opreme predvsem za obe
novi infrastrukturni pridobitvi – Kampus Livade in palača Baseggio.
‐
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2014 načrtovala nabavo nujno potrebne opreme ter
tako predvidela tisto nabavo, kjer so bili v skladu z navodilom Rektorata UP kot viri sredstev
planirani lastni viri in iz teh je bila tudi dejansko izvedena vsa nabava opreme. Nabava opreme, ki
v letu 2014 zaradi omejenih virov ni bila realizirana, bo prenesena v leto 2015.
UP PEF je dejansko realizirala nakup profesionalnega snemalnika ter poseben računalniški
program za področje glasbe. Poleg tega so bili nabavljeni tudi didaktični pripomočki za področje
športa in stensko projekcijsko platno za eno izmed predavalnic, ki se je zaradi obrabe okvarilo. Iz
lastnih sredstev je bilo nabavljenih šest arhivskih regalov za potrebe postavitve arhiva ter pet
visokih šolskih dvokrilnih omar, trinajst prenosnih računalnikov, sedem namiznih računalnikov,
sedem monitorjev, en projektor, dve multifunkcijski napravi in druga računalniška oprema.
Nabavljeni so bili trije električni konvektorji, zamenjani sta bili dve dotrajani klimatski napravi,
nabavljeni trije dodatni zatemnitveni roloji za predavalnico in še nekaj druge opreme (rolo stojalo,
zunanje stojalo za kolesa, sesalec itd.). Pri nabavah opreme niso bila porabljena vsa planirana
sredstva.
Več je razvidno iz Tabele 6 v Excelovi prilogi.
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7.15.3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo le izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del
ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, in z njimi se ne posega v konstrukcijo objekta, kot se tudi ne
spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza. Inštalacije, napeljave,
tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma se izvedejo druge njihove izboljšave, vse z
namenom, da se objekt ohranja v dobrem stanju ter da se omogoča njegovo nadaljnjo uporabo. MIZŠ
je za investicijsko vzdrževanje na področju visokega šolstva v letu 2014 namenilo sofinancerska
sredstva v višini 66.054,00 EUR za:
‐
obnovo tlakov na naslovu Polje 42, Izola (UP FVZ) v načrtovani višini 25.000 EUR. Dejanska
vrednost del je znašala 21.051,04 EUR, pri čemer je bila višina sofinancerskih sredstev s strani
ministrstva 12.830,42 EUR, višina lastnih sredstev pa 8.182,66 EUR;
‐
predelavo vhoda v fakulteto z montažo dodatnih vrat vsled racionalne izrabe energije
(preprečevanje izgube toplega oz. hladnega zraka) na naslovu Titov trg 5, Koper (UP FHŠ), v
okvirni višini 9.400,00 EUR. Načrtovana vrednost del je znašala 4.941,69 EUR, pri čemer je bila
višina sofinanciranja s strani ministrstva 4.932,78 EUR brez odbitnega DDV;
‐
postavitev varovalne ograje zaradi zagotovitve varnosti (možnost padca v betonski jašek) na
naslovu Obala 11a, Portorož (UP FTŠ – Turistica), v okvirni višini 6.000,EUR. Dejanska vrednost
del je znašala 4.707,81 EUR, pri čemer je bila višina sofinancerskih sredstev s strani ministrstva
4.682,35 EUR brez odbitnega DDV;
‐
investicijsko vzdrževalna dela za zamenjavo talne obloge v veliki predavalnici na naslovu
Cankarjeva 5, Koper (UP FM), v načrtovani višini 13.954,00 EUR. Dejanska vrednost del je
znašala 13.789,90 EUR, pri čemer je bila višina sofinancerskih sredstev s strani ministrstva
13.581,28 EUR ter lastna sredstva 158,88 EUR;
‐
prilagoditev prostorov za dostop invalidom do pritličja stavbe (namestitev klančine in nadstreška
nad vhodna vrata v stavbo fakultete, prilagoditev ženskih in moških sanitarij v pritličju stavbe) na
naslovu Cankarjeva 5, Koper (UP PEF), v načrtovani višini 17.000 EUR. Dejanska vrednost del je
znašala 18.571,45 EUR, pri čemer je bila sofinancirana vrednost v višini 18.537,96 EUR brez
odbitnega DDV;
‐
sanacijo strehe knjižnice na naslovu, Garibaldijeva 1, Koper (UP ZRS) v načrtovani višini 9.700,00
EUR. Dejanska vrednost del je bila 9.833,20 EUR, pri čemer je bila višina sofinancerskih sredstev
s strani ministrstva 9.638,15 EUR brez odbitnega DDV.
V zneskih je zajeta tudi izdelava projektne dokumentacije in strokovni nadzor v višini 1.851,06 EUR.
Vsi navedeni zneski so brez odbitnega DDV.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za investicijsko vzdrževanje študentskih domov
zagotovilo sredstva v višini 7.702,00 EUR za izvedbo sanacije strehe in žlebov v Študentskem domu
Korotan v Portorožu. UP ŠD je za ostala investicijska vzdrževalna dela namenil še 8.327,00 EUR.
Ostala investicijska dela so bila izvedena, kot izhaja iz spodnjih opisov:
‐
UP FVZ je skladno z navodili za pripravo LPD 2014 načrtovala investicijsko vzdrževanje v obsegu,
ki ga je možno v finančnem in časovnem okviru realno izvesti v letu 2014 iz lastnih sredstev. Tako
je bila v letu 2014 izpeljana menjava tlakov v pritličju in 3. nadstropju fakultete ter v kabinetu 5,
urejeno je bilo prezračevanje v predavalnici P4 in predelan je bil vhod v referat. Sanacija strehe ni
bila realizirana, ker je izvedba sanacije odvisna tudi od Splošne bolnišnice Izola, ki pa tega za leto
2014 ni predvidela. Namesto sanacije strehe je bila na podlagi soglasja resornega ministrstva
izpeljana zamenjava tlakov.
‐
UP IAM v letu 2014 ni načrtoval investicijskega vzdrževanja, saj ni imel zagotovljenih sredstev;
resorno ministrstvo v primeru, da v najemni pogodbi ni predviden pobot najemnine z investicijskimi
vlaganji, ne sofinacira tovrstne izvedbe del.
‐
UP FAMNIT v letu 2014 ni načrtovala investicijskega vzdrževanja. Da bi se izognili nastanku
škode na opremi v predavalnicah na Muzejskem trgu 7, ki jih je fakulteta najela v letu 2013, pa je
vodstvo fakultete odločilo, da se realizira investicija v stavbno pohištvo (vhodna vrata) na
navedeni lokaciji. Investicijo je fakulteta financirala iz tržnih sredstev.
‐
UP FM je leta 2014 načrtovala investicijsko vzdrževalna dela na objektu v uporabi na lokaciji
Cankarjeva 5, in sicer zamenjavo talne obloge v veliki predavalnici. Zamenjava talne obloge v
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veliki predavalnici je bila nujna, saj je bil itison občutno obrabljen, na nekaterih mestih popolnoma
dotrajan, tla so predstavljala možnost poškodb uporabnikov in predavalnica ni bila več primerna
za uporabo, še zlasti ne za alergijsko občutljive uporabnike.
UP FHŠ je v letu 2014 načrtovala predelavo dveh vhodov v fakulteto z montažo dodatnih vrat
vsled racionalne izrabe energije (preprečevanje izgube toplega, oziroma hladnega zraka), saj je
bila investicija sofinancirana s strani MIZŠ. Izvedena je bila predelava enega vhoda v fakulteto, saj
predelava drugega vhoda zaradi prezračevanja transformatorske postaje ni bila možna.
UP FTŠ Turistica je v letu 2014 iz sredstev za investicijsko vzdrževalna dela postavila zaščitno
varovano ograjo za stavbo fakultete, ki je doprinesla k varnosti študentov in drugih, ki se
poslužujejo poti ob fakulteti. Skupaj z UL Fakulteto za pomorstvo in promet je UP FTŠ Turistica
pristopila k reševanju perečega problema preprečitve padcev v globino s podpornega zidu.
UP ZRS je v letu 2014 s pridobitvijo sredstev resornega ministrstva za investicijsko vzdrževanje
izvedel sanacijo strehe nad knjižnico na objektu Garibaldijeve 1.
UP PEF je v letu 2014 načrtovala več posegov investicijskega vzdrževanja, od tega enega iz
namenskih proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje, druga dva pa iz lastnih sredstev.
Realiziran je en poseg, za katerega je prejela namenska proračunska sredstva. Izvedena je bila
prilagoditev prostorov za dostop invalidom do pritličja stavbe z namestitvijo klančine in nadstreška
nad vhodna vrata v stavbo fakultete ter prilagoditev ženskih in moških sanitarij v pritličju stavbe za
invalide. S tem posegom investicijskega vzdrževanja so gibalno oviranim osebam dostopni
prostori pritličja stavbe in sanitarije v pritličju.

Več je razvidno iz Tabele 4 v Excelovi prilogi.

7.15.4. NEPREMIČNINE, NAJEMI
V letu 2014 se je za potrebe pedagoške in raziskovalne dejavnosti najemalo prostore po naslednjih
članicah:
‐
UP FVZ izvaja študijski proces v prostorih v lasti Splošne bolnišnice Izola na naslovu Polje 42,
Izola, za katere ima pravnomočno uporabno dovoljenje in za prostore ne plačuje najemnine. Del
študijskega procesa se izvaja tudi v akreditirani dislocirani enoti v Eda Centru v Novi Gorici, za
uporabo katerega je sklenjen dogovor o prevzemu plačila najemnine – najemnino v višini
10.000,00 EUR letno plačuje VIRS Primorske.
V letu 2014 je UP FVZ najela dva parkirna prostora v Eda Centru v Novi Gorici, kjer se izvaja
študijski program Zdravstvena nega, 1. stopnja. Glede na to, da je parkirišče, ki je bilo do sedaj
neplačljivo, postalo plačljivo in ga je možno uporabljati samo na podlagi najema parkirnega
prostora, se je UP FVZ odločila za najem dveh prostorov za potrebe zaposlenih, ki izvajajo
študijski proces v Novi Gorici.
Fakulteta ima sklenjeno še najemno pogodbo s Športnim društvom Adrenalina, na naslovu
Dantejeva 7, Izola (poleg Doma upokojencev Izola). Omenjeni prostori se uporabljajo za pripravo
študentov na klinično usposabljanje v Domu upokojencev Izola. Letna najemnina znaša 3.600,00
EUR.
‐
UP IAM nima lastnih zemljišč, lastnih stavb ali delov stavb. Delo poteka v dveh najetih prostorih,
kar je razvidno iz priložene tabele.
UP IAM je v letu 2014 sklenil dodatno pogodbo za »Co-working« prostor na UIP d.o.o., za potrebe
projekta AdriatInn, kjer gre za pisarno v izmeri 30 m2, namenjeno zunanjim uporabnikom projekta
in ki se uporablja izključno za potrebe projekta.
‐
UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih, uporablja pa tudi prostore članic UP FHŠ in
UP ZRS ter UP IAM (na Muzejskem trgu 2 delujejo tri skupne službe UP FAMNIT in UP IAM –
kadrovska služba, finančno-računovodska služba ter projektna pisarna).
V dolgoročnem najemu ima fakulteta naslednje prostore v Kopru:
‐
prostori Pošte Slovenije, Glagoljaška 8, kjer je sedež fakultete (prostori za upravo,
predavalnice),
‐
prostori Mestne občine Koper, Kettejeva 1 (kabineti za učitelje in raziskovalce ter predavalnica
in vajalnica),
‐
prostore Banke Koper na Kidričevi 14 v Kopru (knjižnica in čitalnica),
‐
prostori Mladinske knjige na Muzejskem trgu 7 v Kopru (predavalnice).
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Poleg navedenih prostorov fakulteta že več let najema prostore (predavalnice) v Dijaškem in
študentskem domu Koper (Cankarjeva 5, Koper) ter občasno še predavalnico v Središču Rotunda
(Destradijev trg 11, Koper). Fakulteta za izvajanje pedagoškega procesa pa redno uporablja tudi
manjšo predavalnico na UP ZRS ter predavalnico Tramontana na UP FHŠ.
UP FM je tudi v letu 2014 najemala prostore za izvedbo izobraževalne dejavnosti v Kopru - na
lokaciji Trg Brolo 12, v Celju - na lokaciji Ljubljanska cesta 5a ter v Škofji Loki. Stroški najema v
Celju so v letu 2014 znašali 57.720,00 EUR in ostajajo na približno enaki ravni, kot so bili v letu
2013. Stroški v Škofji Loki so skladno s pogodbo razdeljeni na najemnine in administrativne
stroške. Skupni stroški v Škofji Loki so tako v letu 2014 znašali 55.272,93 EUR, v letu 2013 pa
94.556,60 EUR. V tem segmentu je torej fakulteta dosegla znižanje stroškov za 39.283,67 EUR.
UP ŠD ima sklenjeno najemno pogodbo s podjetjem Kemaj d.o.o. za poslovni apartma v velikosti
48 m2, ki se nahaja v stavbi ŠD na Ankaranski 7.
UP FHŠ v letu 2014 ni najemala prostorov.
UP FTŠ Turistica je tudi v letu 2014 za izvajanje študijskega procesa v Ljubljani uporabljala
najete prostore na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
UP FTŠ Turistica je z izbranim ponudnikom julija 2013 sklenila pogodbo o oddaji v najem za
gostinski lokal, ki se nahaja v prostorih fakultete.
UP ZRS je v letu 2014 imela v najemu številne nepremičnine za zagotovitev primernih prostorov
za svojo osnovno dejavnost. Delež najemov se bo s selitvijo v Kampus Livade sicer zmanjšal,
vendar bo za namene spodbujanja interdisciplinarnega raziskovanja potrebno zagotavljati dodatne
prostorske kapacitete in hkrati racionalizirati dislocirane enote UP ZRS glede na njihovo strateško
vrednost in doprinos.

Več je razvidno v prilogi Excelove tabele poročila o Ravnanju s stvarnim premoženjem in sicer:
‐
Tabela Lastna zemljišča,
‐
Tabela Lastne stavbe in deli stavb,
‐ Tabele Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).
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8. RAČUNOVODSKO POROČILO
POVZETEK
Računovodsko poročilo UP je pripravljeno za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014 in združuje
računovodska poročila in izkaze članic in rektorata UP.
UP je v koledarskem letu 2014 prejela za 2,96 % višje prihodke kot v predhodnem letu in z velikimi
napori povečala, ob večjem obsegu dejavnosti, odhodke le za 1,21 % tako da je zaključila poslovno
leto s primanjkljajem pred obdavčitvijo, v višini 14.312 EUR, kar je le 3,31 % primanjkljaja
predhodnega leta.
Kljub zakonskim ukrepom za zmanjšanje stroškov in ukrepom članic za sanacijo poslovanja so članice
UP FAMNIT, UP FENIKS v ustanavljanju, UP FM, UP FHŠ in UP ZRS ustvarile presežek odhodkov
nad prihodki v skupni višini 264.096 EUR.
Študijska dejavnost navedenih članic je financirana iz sredstev MIZŠ po Uredbi o javnem financiranju
visokošolskih zavodov in drugih zavodov, ki ne zadostujejo za finančno vzdržno izvajanje študijske
dejavnosti, na poslovanje pa je tudi vplivalo izplačilo drugega obroka razlike tretje četrtine plačnih
nesorazmerij. Izplačilo razlike za plačna nesorazmerja je najbolj prizadelo raziskovalno članico UP
ZRS, ki se srečuje tudi z upadom prihodkov za raziskovalno dejavnost.
Ostale članice UP so ustvarile skupaj 249.874 EUR presežka prihodkov nad odhodki.
Članice UP ZRS, UP FM in UP FHŠ imajo likvidnostne težave, zato so prejele interna posojila UP v
skladu z določili internega pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. Članici UP FTŠ in UP
FM sta se namensko zadolžili za financiranje EU projektov pri Slovenskem regionalnem razvojnem
skladu. Višina posojila na dan 31.12.2014 znaša na UP FM 46.448 EUR na UP FTŠ pa 40.000 EUR.
Kljub temu da je UP UK ustanovljena kot članica, le ta ne posluje preko ločenega podračuna. Ločeno
računovodsko poročilo in izkaze za UP UK se zato v letu 2014 ni pripravilo. V skladu z navodili je v
posebnem delu razvidno poslovanje UP UK po denarnem toku.
Obveznosti do zaposlenih so vse članice redno poravnavale, članici UP ZRS in UP FM plačujeta
obveznosti do dobaviteljev z zamikom.
UP je v letu 2014 speljala vse postopke za pridobitev dolgoročnega poroštvenega kredita za
dokončanje investicije in nakup opreme za objekt A v Kampusu Livade, v višini 3.590.400 EUR. Kredit
se je začel črpati v februarju 2015, ko so bile poravnane tudi zapadle obveznosti do izvajalcev.
Tabela 33: Pregled prihodkov, odhodkov in poslovnega izida po dejavnostih po načelu obračunskega toka in po
denarnem toku (pred obdavčitvijo)

Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2014 letu 2014 odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
bilančnega toka
24.956.747 24.971.059
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti-javna služba
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti-tržna dejavnost

24.086.808 24.243.014

869.939

Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2013 letu 2013 odhodkov

Prihodki
Indeks
14/13

Odhodki
Indeks
14/13

Presežek
Indeks
14/13

-14.312

24.239.483 24.671.805

-432.322

102,96

101,21

3,31

-156.206

23.420.391 23.958.923

-538.532

102,85

101,19

29,01

712.882

106.210

106,21

102,13

133,60

24.976.906 25.687.201

-710.295

103,17

101,59

46,02

728.045

141.894

Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
25.769.167 26.096.016

-326.849

819.092
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UP izkazuje v letu 2014 po načelu obračunskega toka celotne prihodke v višini 24.956.747 EUR, kar
je za 2,96 % več kot v letu 2013. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja
javne službe in sicer 96,51 % kar znaša 24.086.808 EUR, medtem ko prihodki iz naslova tržne
dejavnosti znašajo 869.939 EUR, kar predstavlja 3,49 % vseh prihodkov.
Odhodki po obračunskem toku zanašajo 24.971.059 EUR in so glede na predhodno leto višji za 1,21
%.
Presežek odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo znaša 14.312 EUR. Iz javne službe je bilo
doseženega 156.206 EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je bil ustvarjen presežek
prihodkov nad odhodki v višini 141.894 EUR.
UP izkazuje po načelu denarnega toka prihodke v višini 25.769.167 EUR. Prihodki po denarnem toku
so višji za 3,17 % glede na leto 2013.
Odhodki po denarnem toku znašajo 26.096.016 EUR in so za 1,59 % višji glede na leto 2013.

8.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE
8.1.1. Načela sestavljanja računovodskih izkazov
UP je ena pravna oseba, ki jo sestavljajo članice in rektorat. UP je uvrščena med javne zavode in
posredne proračunske uporabnike. Vsaka članica UP in rektorat UP so pripravili lastna računovodska
poročila z vsemi predpisanimi obrazci. Strokovne službe rektorata UP so na osnovi prejetih poročil
članic pripravile zbirne računovodske izkaze in računovodsko poročilo za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta bili upoštevani temeljni računovodski predpostavki časovne
neomejenost delovanja in upoštevanja nastanka poslovnega dogodka.

8.1.2. Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo računovodskih izkazov
Pri pripravi računovodskega poročila so bili upoštevani Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 ZPCP-2D in 109/12), akt o ustanovitvi,
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 110/11
– ZDIU, 46/13 – ZIPRS1314A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13), Zakon o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), deveti odstavek 49. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A,
25/14 - ZSDH-1, 38/14 in 84/14), Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih
zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13), Pravilnik o določitvi neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.), 104/10
in 104/11), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 14/09 in 109/10),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), Pravilnik o
razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12) in navodila MIZŠ za
pripravo letnega poročila štev. 410-6/2015/1 z dne 15.01.2015.
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k obema
računovodskima izkazoma in posebni del finančnega poročila. Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne
priloge k računovodskim izkazom ter računovodske informacije.
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Obvezne priloge pri bilanci stanja so:
‐
stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
‐
stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Obvezne priloge pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa:
‐
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
‐
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
‐
izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
‐
izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

8.1.3. Vrednotenje računovodskih kategorij
Skladno z zakonodajo se izkazujejo prihodki po načelu fakturirane realizacije oz. po nastanku
poslovnega dogodka. Prihodki se v poslovnih knjigah evidentirajo po vrstah dejavnosti na podlagi
izstavljenih računov ali zahtevkov.
Odhodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki se razčlenjujejo
po kontnem načrtu za določene proračunske uporabnike. Zaradi zagotavljanja podatkov o
javnofinančnih prihodkih in odhodkih so prihodki in drugi prejemki oz. odhodki in drugi izdatki izkazani
tudi po načelu denarnega toka.
Podatki se izkazujejo po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih, ločeno za tisti del poslovanja, ki se
nanaša na dejavnost javne službe in del poslovanja, ki se nanaša na tržno dejavnost.
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po nabavni vrednosti. Stroški obresti
se v nabavno vrednost sredstev ne vključujejo. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in po predpisanih amortizacijskih stopnjah.
Terjatve in obveznosti se evidentirajo v poslovne knjige ob njihovem nastanku. V posameznih izkazih
članic UP se izkazujejo tudi terjatve in obveznosti iz internih razmerij, ki so v skupnih izkazih UP
izločene.
Prosta denarna sredstva članic se deponirajo pri EZR oz. se namenijo za interna likvidnostna posojila
v skladu z določbami Pravilnika o upravljanju likvidnosti na podračunih UP. V izkazih so prikazane kot
interne terjatve/obveznosti do rektorata/članic.
Zaloge se vrednotijo po neposrednih proizvajalnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO
metodi.

8.1.4. Davčni status članice
Univerza je ena pravna oseba in je kot pravna oseba zavezanec za davek na dodano vrednost in za
davek od dohodkov pravnih oseb. Rektorat in članice univerze poslujejo z enotno davčno številko
univerze in predstavljajo univerzo kot celoto.

8.1.5. Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev
Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe
in odhodke za izvajanje tržne dejavnosti, zato se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotavljajo na podlagi sodil, ki so jih pripravile članice
UP, upoštevajoč dopis ministrstva št. 007-227201172 z dne 31.08.2011 in interno navodilo UP.
Prihodke iz naslova javne službe UP pridobiva na podlagi ustreznih zakonov (Zakon o visokem
šolstvu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti) z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
Osnovna dejavnost:
- izobraževanje po akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- znanstveno-raziskovalno delo in umetniško delo ter delo povezano z razvojem strok in izvajanjem
študijskih programov.
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Dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu:
- spremljanje in spodbujanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega
in drugega strokovnega dela,
- visokošolska prijavna in vpisna služba,
- študentski domovi,
- štipendiranje,
- mednarodno sodelovanje,
- mobilnost študentov in osebja,
- obštudijske dejavnosti študentov,
- razvoj informacijskih sistemov,
- razvoj študija na daljavo,
- knjižnična dejavnost,
- druge dejavnosti določene s statutom UP.
UP razporeja na tržno dejavnost prihodke, ki jih glede na vir pridobiva na trgu od gospodarskih
subjektov in fizičnih oseb kot sledi:
- prihodki od prodaje raziskovalnih, izobraževalnih in svetovalnih storitev na trgu (svetovanja,
seminarji, strokovna mnenja, meritve, drugo),
- tržni projekti,
- založniška dejavnost,
- prodaja blaga na trgu (lastni izdelki, izdelki z logotipom UP, drugo)
- drugi prihodki tržne dejavnosti (oddajanje premičnin in nepremičnin v najem ali uporabo, drugo).
UP spremlja in evidentira prihodke in neposredne stroške za vsako dejavnost posebej. Za
razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost pa članice in rektorat
UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določijo svoja sodila.
Na UP so bila v letu 2014 uporabljena naslednja sodila:
- število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
- delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
- število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
- število študentov po stopnjah in programih,
- izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1 % vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.

8.2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
8.2.1. Bilanca stanja
Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev UP, na dan 31. 12. 2014.
Sredstva in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni. Odprte medsebojne terjatve
in obveznosti, ki nastajajo z internim poslovanjem znotraj univerze, so iz bilance stanja izločene
(priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31. 12. 2014).
Tabela 34: Prikaz določenih podatkov iz bilance stanja UP na dan 31.12.2014
V EUR
Zap. št.

Naziv

31.12.2014

31.12.2013

Indeks 14/13

SREDSTVA
A

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU

38.550.098

37.926.260

101,64

B

KRATKOROČNA SREDSTVA

7.995.445

8.550.803

93,51

12

Kratkoročne terjatve do kupcev

808.679

1.183.082

68,35

14

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

2.038.633

2.856.583

71,37

19

Aktivne časovne razmejitve

2.869.260

2.408.871

119,11

C

ZALOGE

208.094

218.187

95,37
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Zap. št.

Naziv

31.12.2014

AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

31.12.2013

127

Indeks 14/13

46.753.637

46.695.250

100,13

3.946.457

4.649.698

84,88

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.

7.297.410

7.446.025

98,00

22

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.407.861

1.106.900

127,19

23

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

112,99

29

Pasivne časovne razmejitve

E

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

92

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

93

Dolgoročne rezervacije

9412

Presežek prihodkov nad odhodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

709.760

628.136

3.094.070

3.650.839

84,75

39.456.226

39.249.225

100,53

242.505

150.381

161,26

17

35

48,57

789.339

1.561.143

50,56

46.753.637

46.695.250

100,13

3.946.457

4.649.698

84,88

Sredstva UP znašajo 46.753.637 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zvišala za 0,13 %. 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 v zunaj bilančnih evidencah, v poslovnih knjigah pa se evidentirajo prejeta
sredstva za odplačilo kredita.
Obveznosti do virov sredstev znašajo 46.753.637 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve 7.297.410 EUR, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa 39.456.226 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečali za 0,53 %.
Tabela 35: Kazalci bilance stanja
31.12.2014

31.12.2013

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev (v %)

AOP 003/002*100

67,84

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %)

AOP 005/004*100

10,62

9,55

Stopnja odpisanosti opreme (v %)

AOP 007/006*100

83,73

81,34

Delež nepremičnin v sredstvih (v %)

AOP 004-005/032*100

78,33

76,59

Delež opreme v sredstvih (v %)

AOP 006-007/032*100

3,40

3,90

Indeks kratkoročnih obveznosti na
kratkoročna sredstva

AOP 034/012*100

91,27

87,08

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

AOP 043/034*100

42,00

49,00

65,06

Iz navedenih kazalcev je razvidno, da se je povečal delež kratkoročnih obveznosti na kratkoročna
sredstva v primerjavi z letom 2013. Tudi stopnja odpisanosti opreme se iz leta v leto povečuje; 83,73
% opreme UP je že amortizirane.
8.2.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Med neopredmetenimi sredstvi UP izkazuje licence za računalniške programe, katerih zneski za
pridobitev so razmeroma veliki in jih ob nabavi ni mogoče obravnavati kot odhodek.
Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 267.919 EUR
in je višja od lanskoletne za 2,02 %.
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Opredmetena osnovna sredstva
V okviru opredmetenih osnovnih sredstev prikazujemo v bilanci stanja osnovna sredstva v skupni
višini 38.211.394 EUR, kar je le za 1,67 % več kot predhodno leto (priloga 2: Stanje in gibanje
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2014).
Tabela 36: Opredmetena osnovna sredstva
V EUR
31.12.2014

31.12.2013

Struktura

Struktura

Opredmetena osnovna sredstva

38.211.394

100,00%

37.582.024

100,00%

Nepremičnine

36.622.037

95,84%

35.762.064

95,16%

1.589.357

4,16%

1.819.960

4,84%

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Investicije v nepremičnine so v teku, zato so v porastu osnovna sredstva, ki se še pridobivajo.
Vrednost nepremičnin v pridobivanju znaša 18.366.957 EUR in poleg nepremičnin v pridobivanju
obsega tudi nepremičnine, za katere se ureja lastninska pravica.
Največja investicija v teku v letu 2014 je novogradnja objekta A v Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli, ki je v zaključni fazi V objekt A se umeščajo programi dveh članic UP – UP ZRS in UP FAMNIT
s programi Biodiverzitete, Sredozemskega kmetijstva in Aplikativne kineziologije. Poleg navedenih
programov je v objekt A umeščen še Center mediteranskih kultur, ki je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev – Sigma 2. Projekt delno sofinancira Republika Slovenija. Evidentirana
vrednost te investicije na kontih nepremičnin v pridobivanju znaša 8.843.423 EUR. V zaključni fazi je
pridobitev dolgoročnega poroštvenega kredita v višini 3.590.400 EUR za dokončanje objekta in nakup
opreme.
Tudi v letu 2014 je potekala prenova palače Bassegio v Kopru, v kateri bo Meduniverzitetni center za
beneško zgodovino in kulturno dediščino. To je strateški projekt za boljše poznavanje in dostopnost
skupne kulturne dediščine – SHARED CULTURE. Projekt je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev ter iz sredstev Ministrstva za kulturo RS. Evidentirana vrednost te
investicije na kontih nepremičnin v pridobivanju znaša 702.317 EUR.
V teku je tudi investicija v Univerzitetni kampus Sonce v Kopru. Zaradi pomanjkanja sredstev se je
začasno zaustavila pridobitev preostale projektne dokumentacije v okviru investicijskega projekta.
Evidentirana vrednost pridobivanja projektne dokumentacije znaša 2.577.398 EUR in se v letu 2014 ni
spremenila.
V oktobru 2011 je bila podpisana pogodba med Republiko Slovenijo in UP, s katero je bila prenesena
lastninska pravica za Servitski samostan na UP. V kolikor UP v roku desetih let ne bo pridobila
uporabnega dovoljenja za uporabo te nepremičnine za namene izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih in umetniških programov, se lastninska pravica prenese zopet na Republiko Slovenijo.
Evidentirana vrednost Servitskega samostana znaša 3.164.202 EUR.
Preostala vrednost investicij v teku v višini 3.079.617 EUR se nanaša na objekt v Drevoredu 1. maja v
Izoli in na stavbe, v katerih se nahajajo fakultete UP FVZ, UP FM in UP PEF.
Ob popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so inventurne komisije članic
predlagale v odpis osnovna sredstva zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, tehnološke zastarelosti v
vrednosti 665 EUR.
Tabela 37: Odpisana in izločena osnovna sredstva po članicah
V EUR
Članica
REKTORAT UP

Nabavna vrednost

Odpisana vrednost

53.514

Knjigovodska vrednost

53.514

0

UP FHŠ

6.581

6.240

341

UP FM

35.987

35.987

0

/

/

/

12.158

12.158

0

1.663

1.663

0

22.324

22.324

0

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ - TURISTICA
UP FVZ
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Članica

Nabavna vrednost

Odpisana vrednost

129

Knjigovodska vrednost

UP ZRS

18.177

17.853

324

UP IAM

/

/

/

UP ŠD

2.013

2.013

0

Skupaj

152.417

151.752

665

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev oz. opreme, ki jo UP uporablja za opravljanje svoje dejavnosti,
se iz leta v leto veča in v letu 2014 znaša 83,73 %, kar je še za 2,39 odstotni točki več kot v
predhodnem letu, stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev pa znaša 67,84 %. Tako je vedno več
amortizirane opreme, ki se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.
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 2014 se vrednost dolgoročnih
finančnih naložb ni spremenila (priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
2014).
8.2.1.2. Kratkoročna sredstva, zaloge in aktivne časovne razmejitve
Tabela 38: Vrste kratkoročnih sredstev in aktivne časovne razmejitve
V EUR
VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
I.

Denarna sredstva
1. Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice
2. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

31.12.2014

31.12.2013

1.780.310

Indeks 14/13

1.649.758

107,91

203

2.428

8,36

1.780.107

1.647.330

108,06

808.679

1.183.082

68,35

15.604

15.648

99,72

2.038.633

2.856.583

71,37

10.956

20.000

54,78

0

0

-

472.004

416.861

113,23

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

VIII.

Aktivne časovne razmejitve

2.869.260

2.408.871

119,11

Skupaj

7.995.445

8.550.803

93,51

V okviru postavke denarna sredstva izkazujemo skupno 1.780.310 EUR. Največji del denarnih
sredstev predstavlja dobroimetje pri bankah, ki vključuje denarna sredstva na podračunih članic in
rektorata UP pri Upravi RS za javna plačila v višini 1.780.107 EUR, ostalo je gotovina v blagajni.
Kratkoročne terjatve do kupcev so za 31,65 % nižje glede na lansko leto in znašajo 808.679 EUR
(upoštevajoč popravke vrednosti terjatev). V največji meri se nanašajo na terjatve do študentov iz
naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij ter terjatve do poslovnih partnerjev za
storitve, ki jih zaračunavajo članice. Terjatve so se najbolj znižale na UP ZRS, za 251.292 EUR in so
za 88,20 % nižje kot v predhodnem letu, in na UP FM, kjer so nižje za 66.037 EUR in so za 21,33 %
nižje kot v predhodnem letu, kar je predvsem posledica oblikovanja popravkov vrednosti in odpisov.
Kot je razvidno iz tabele 8, so bile v letu 2014 dokončno odpisane zastarane in neizterljive terjatve v
skupni višini 290.391 EUR, kar je za 260.145 EUR več kot v letu 2013.
Za predlagane dokončne odpise terjatev na Rektoratu UP, UP FTŠ Turistici, UP FAMNIT, UP FM so
bili že oblikovani popravki vrednosti terjatev v preteklih letih v višini 239.059,51 EUR; odpis terjatev UP
FM v višini 3.273,76 EUR se evidentira v breme prevrednotovalnih odhodkov.
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UP ZRS je dokončno odpisal prerekane terjatve do Nove revije d.o.o. v stečaju v višini 41.080,68 EUR
v breme popravka vrednosti terjatev. Za znesek 34.389,08 EUR so bili oblikovani popravki vrednosti v
preteklih letih, za razliko 6.691,60 EUR pa je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev v letu 2014.
Tabela 39: Pregled odpisanih terjatev
V EUR
Univerza na Primorskem

Znesek odpisanih terjatev

UP Rektorat

32.315

UP FAMNIT

9.973

UP FTŠ Turistica

49.720

UP ZRS

41.081

UP FM

157.302

Skupaj UP

290.391

Glede na zapadlost 13,64 % terjatev še ni zapadlo v plačilo, 13,30 % terjatev je zapadlih do 180 dni,
16,24 % terjatev je zapadlih do enega leta in 56,83 % terjatev je zapadlih dlje kot eno leto.
Dani predujmi, ki jih na dan 31.12.2014 izkazujemo v poslovnih knjigah v višini 15.604 EUR, se v
glavnem nanašajo na nabavo revij in strokovne literature.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.038.633 EUR in so nižje od
predhodnega leta za 28,63 %.
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 2014, namenskih sredstev za financiranje izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij 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 2014.
Na ravni UP so bile izločene interne terjatve in obveznosti med članicami UP v višini 6.218.199 EUR.
Posamezne članice UP imajo na dan 31.12.2014 deponirana sredstva na podračunu rektorata kot
sledi:
UP PEF vloga v višini 1.000.000 EUR,
UP FVZ vloga v višini 300.000 EUR,
Stanje internih posojil rektorata članicam na dan 31. 12. 2014:
Interno posojilo UP FHŠ v višini 300.749 EUR,
Interno posojilo UP FM v višini 385.365 EUR,
Interno posojilo UP FTŠ Turistica v višini 114.882 EUR,
Interno posojilo UP ZRS v višini 314.426 EUR.
Stanje internih posojil med članicami na dan 31.12.2014:
Interno posojilo članice UP FAMNIT, članici UP IAM v višini 472.563 EUR,
Interno posojilo članice UP FVZ, članici UP ZRS v višini 87.532 EUR,
Interno posojilo članice UP PEF, članici UP FM v višini 50.000 EUR.
Kratkoročna finančna naložba znaša 10.956 EUR in jo izkazuje rektorat UP iz naslova
kratkoročnega depozita pri NLB, d.d., kot zavarovanje izdani garanciji za projekt UP ZRS Shared
Culture.
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2014 izkazujemo v višini 472.004 EUR, kar je za 13,23 %
več kot v predhodnem letu. Nanašajo se v glavnem na terjatve do državnih institucij iz naslova terjatev
za vstopni davek na dodano vrednost ter refundacijo nege in bolniške odsotnosti zaposlenih do
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.
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V okviru aktivnih časovnih razmejitev vodimo vnaprej plačane stroške oziroma odhodke oz.
nezaračunane prihodke. Vrednost aktivnih časovnih razmejitev znaša 2.869.260 EUR in se je glede
na predhodno leto povečala za 19,11 %. Tako velika vrednost je posledica zamika nakazil za projekte
EU.
Tabela 40: Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014
V EUR
Aktivne časovne razmejitve po vrstah

Znesek

Prehodno nezaračunani prihodki iz EU in drugih projektov

2.503.165

Drugo

366.095

Skupaj

2.869.260

Zaloge
V bilanci stanja izkazana vrednost zalog v višini 208.094 EUR je nižja od vrednosti zalog na
31.12.2013 za 4,63 %.
V večji meri se zaloge gotovih proizvodov nanašajo na učbenike in druga strokovna gradiva, izdana v
okviru založb članic UP FVZ, UP PEF, UP ZRS, UP FTŠ in UP FM. Vrednost zalog je izkazana po
neposrednih materialnih stroških. Vrednotenje porabe zalog je po FIFO metodi in je dokončno.
Prihodki od prodaje zalog in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so zaračunani.
Za nekurantne zaloge je bil v letu 2014 na UP FM oblikovan popravek vrednosti zalog v višini 2.397
EUR, na UP ZRS pa v višini 2.452 EUR. Navedena razlika je evidentirana na prevrednotovalne
prihodke. Na UP FM so pri inventuri zalog v založbi ugotovili inventurni primanjkljaj knjig v višini 387
EUR in presežek knjig v višini 69 EUR. Na UP ZRS so evidentirali primanjkljaj knjig v založbi v višini
5.356 EUR in presežek v višini 1.242 EUR.
8.2.1.3. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Tabela 41: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

V EUR
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I.

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

ll.

31.12.2014

31.12.2013

Indeks 14/13

45.231

112.505

40,20

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.778.390

1.690.451

105,20

III.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

1.407.861

1.106.900

127,19

IV.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

709.760

628.136

112,99

V.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega
kontnega načrta

77.227

113.703

67,92

VI.

Kratkoročne obveznosti do financerjev

182.285

142.285

/

VII.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

2.586

1.206

214,43

VIII.

Pasivne časovne razmejitve

3.094.070

3.650.839

84,75

Skupaj

7.297.410

7.446.025

98,00

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 7.297.410 EUR in so na dan
31. 12. 2014 glede na 31.12.2013 nižje za 2,00 %.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 1.407.861 EUR in so za 27,19 % višje glede na
preteklo leto. Razlika izhaja iz Rektorata UP, in sicer zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev iz
naslova investicij za 198.011 EUR, in iz UP ZRS. Obveznosti do dobaviteljev UP ZRS so se povišale
za 161.259 EUR, kar pomeni zvišanje za 65,19 % glede na leto 2013.
Glede na zapadlost vseh obveznosti do dobaviteljev 38,62 % obveznosti še ni zapadlo v plačilo, 18,77
% obveznosti je zapadlih do 180 dni, 35,05 % obveznosti je zapadlih do enega leta in 7,56 %
obveznosti je zapadlih dlje kot eno leto. Zamik glede poravnave obveznosti je posledica likvidnostnih
težav članic UP ZRS, UP FM ter rektorata UP, ki ni poravnal zapadlih obveznosti do izvajalcev
gradbenih del na Kampusu Livade, saj je v teku pridobivanje dolgoročnega kredita (obveznosti so bile
poravnane v februarju 2015).
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.778.390 EUR in so v primerjavi z enakim
obdobjem predhodnega leta višje za 5,2 %. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač,
nadomestil in z njimi povezane davke in prispevke in druge obveznosti do zaposlenih za mesec
december 2014, ki se izplačajo v mesecu januarju leta 2015. V kratkoročnih obveznosti do zaposlenih
so izkazane tudi obveznosti do zaposlenih za izplačilo drugega obroka tretje četrtine plačnih
nesorazmerij, ki se izplačajo do konca januarja 2015.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja v višini 709.760 EUR beležimo obveznosti
do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na plače, davek na dodano vrednost ter davek od
dohodkov pravnih oseb in prispevek za zaposlovanje invalidov. Del drugih kratkoročnih obveznosti iz
poslovanja predstavljajo tudi obveznosti iz naslova avtorskih del in podjemnih pogodb. Druge
kratkoročne obveznosti iz poslovanja so višje za 5,20 % glede na isto obdobje predhodnega leta.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 77.227 EUR.
Finančno računovodske službe članic UP in rektorata UP so uskladile medsebojne terjatve in
obveznosti na dan 31. 12. 2014 v višini 6.218.199 EUR. Da ne bi prišlo do podvojitve terjatev in
obveznosti, so le-te v zbirni bilanci izločene, posledično je izkazano zmanjšanje kratkoročnih
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Kratkoročne obveznosti do financerjev izkazujejo kratkoročni del dolgoročnega kredita UP za
Armerijo, Foresterijo in FTŠ Turistico, in sicer obveznosti v višini 142.285 EUR, ki zapadejo v letu
2015. Dolgoročni kredit v znesku 2.845.694 EUR je UP najela na podlagi Zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za
sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev. Preostalih 40.000 EUR pa se nanaša na
posojilo UP FTŠ Turistice pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu za EU projekte.
Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo pasivne časovne razmejitve v višini 3.094.070
EUR in so za 15,25 % nižje kot v letu 2013. Po vsebini so to predvsem vkalkulirani vnaprej plačani
prihodki, ki se nanašajo na vnaprej zaračunane šolnine za dodiplomski in podiplomski študij ter na
projekte, katerih stroški še niso nastali.
Tabela 42: Pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014
EUR
Pasivne časovne razmejitve po vrstah

Znesek

Programske skupine po pog. z ARRS

9.646

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS

342.104

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

172.681

Drugi projekti po pog. z ARRS

85.923

Projekti Evropske unije

532.003

Drugi projekti

826.345

Izredni dodiplomski študij

399.145

Izredni podiplomski študij

146.485

Obštudijska dejavnost študentov
Investicije
Interna revizija
Mednarodna mobilnost profesorjev
Vnaprej plačane stanarine, najemnine
Namenska sredstva od vpisnin
Bančna garancija
Obveznosti za pogodbeno delo
Drugo
Skupaj

38.343
114.426
18.115
997
35.204
68.060
139.365
33.811
131.417
3.094.070
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8.2.1.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 242.505 EUR in so višje za 61,26
% glede na predhodno leto. Na rektoratu UP znašajo 102.911 EUR in so oblikovane iz naslova
dolgoročno odloženih prihodkov za štipendijski sklad (neporabljena sredstva prejeta v preteklih letih)
in odloženih prihodkov po pogodbah z gospodarstvom. Navedeno povečanje se nanaša na
dolgoročno časovno razmejitev, ki je bila oblikovana na članici UP ZRS v višini 115.567 EUR v skladu
s 33. členom Uredbe ARRS za razvoj raziskovalne dejavnosti in nakup raziskovalne opreme (presežki
v zaključenih projektih).
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 - MIZŠ, ter
namenska denarna sredstva, prejeta s strani ministrstev in agencij za investicije v dolgoročna
sredstva. Osnovna sredstva so financirana tudi iz presežka prihodkov nad odhodki članic in rektorata
UP. Sklad je voden ločeno po namenih in virih financiranja.
Vrednost sklada na dan 31.12.2014 znaša 35.747.910 EUR in se je zaradi novih investicij povečal za
2,80 % glede na preteklo leto.
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti UP znašajo 2.614.670 EUR in so za 3,28 % nižje kot v letu 2013. V
okviru dolgoročnih finančnih obveznosti izkazujemo dolgoročni del obveznosti poroštvenega kredita, v
znesku 2.561.124 EUR. UP je najela leta 2007 na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev dolgoročni poroštveni kredit v višini 2.845.694 EUR, z rokom vračila
25 let ter 5 letnim moratorijem. Preostali znesek v višini 53.546 EUR se nanaša na dolgoročno posojilo
UP FM, pridobljeno po razpisu Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.
Presežek prihodkov nad odhodki (preteklih let)
Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki UP znaša 789.339 EUR in je nižji od predhodnega leta
za 49,44 %. Glede na trend zniževanja proračunskih sredstev za osnovno dejavnost in za investicije je
to postal pomemben vir za nakup nujne opreme za delovanje in razvoj UP.
V breme presežka prihodkov je bil evidentiran presežek odhodkov nad prihodki poročevalskega leta,
ki znaša na ravni UP 18.735 EUR.
8.2.1.5. Izvenbilančne terjatve in obveznosti
Izvenbilančne terjatve in obveznosti znašajo 3.946.457 EUR. V izvenbilančni evidenci so evidentirane
bančne garancije za investicije, bančne garancije za projekte in terjatve in obveznosti iz tožbenih
zahtevkov.

8.2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in
zajema celotno poslovanje UP v letu 2013 po načelu knjižene realizacije – obračunski tok. (priloga 4:
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci).
Tabela 43: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
V EUR
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A

Prihodki od poslovanja

B

Finančni prihodki

C

Drugi prihodki

31.12.2014

31.12.2013

Indeks 14/13

Delež 2014 v %

24.819.670

24.138.575

102,82

99,45%

9.755

12.256

79,59

0,04%

76.650

48.846

156,92

0,31%

8. RAČUNOVODSKO POROČILO

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
Št.

Naziv

Č

Preverednotovalni poslovni prihodki

D

CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

E

Stroški blaga materiala in storitev

F

Stroški dela

G

Amortizacija

H

Rezervacije

J

Ostali drugi stroški

K
L
M

Prevrednotovalni poslovni odhodki

N

CELOTNI ODHODKI

O

PRESEŽEK PRIHODKOV

0

0

/

P

PRESEŽEK ODHODKOV

14.312

432.322

3,31

4.423

0

/

-18.735

-432.322

4,33

31.12.2014

31.12.2013

134

Delež 2014 v %

Indeks 14/13

50.672

39.806

127,30

0,20%

24.956.747

24.239.483

102,96

100%

5.951.193

5.746.173

103,57

24%

17.923.622

18.014.573

99,50

72%

172.829

236.473

73,09

1%

0

0

0,00

0%

574.661

436.994

131,50

2%

Finančni odhodki

38.026

18.084

210,27

0%

Drugi odhodki

50.292

5.721

879,08

0%

260.436

213.787

121,82

1%

24.971.059

24.671.805

101,21

100%

DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ PO
OBDAVČITVI

Tabela 44: Pomembnejši kazalniki iz izkaza prihodkov in odhodkov
Kazalci izkaza prihodkov in odhodkov

2014

2013

Celotni prihodki na zaposlenega

V EUR

43.786

42.451

Celotni odhodki na zaposlenega

V EUR

43.811

43.208

Stroški dela na zaposlenega

V EUR

31.447

31.549

delež

72%

73%

Delež stroškov dela v celotnih odhodkih

Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 24.819.670 EUR in so v primerjavi z letom 2013 višji za
681.095 EUR oziroma za 2,82%. Celotni prihodki univerze znašajo 24.956.747 EUR in so višji za 2,96
% od doseženih v letu 2013.
Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2013 višji za 299.254 EUR oz. za 1,21 % in znašajo skupno
24.971.059 EUR.
Stroški blaga materiala in storitev znašajo 5.951.193 EUR in so za 3,57 % višji od doseženih v letu
2013. Njihov delež znaša 24 % celotnih odhodkov. Stroški materiala so nižji za 12,39 %, stroški
storitev pa so višji za 6,47 %.
Stroški dela v znesku 17.923.622 EUR so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 0,50 %,
njihov delež v celotnih odhodkih znaša 72 %.
Stroške dela so zmanjšale članice: UP IAM (-25,40 %), UP ZRS (-12,85 %), UP FHŠ (-10,02 %), UP
FM (-7,28 %), UP ŠD (-2,68 %) in UP FTŠ (-1,25 %).
Stroška dela so povečale članice: Rektorat UP (30,15 %), UP FAMNIT (22,57 %) in UP PEF (1,51 %).
Po članicah se je število zaposlenih povečalo na: rektoratu UP, UP FAMNIT, UP PEF in UP FVZ. Na
članicah UP ZRS, UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ Turistica in UP IAM se je število zaposlenih zmanjšalo.
Podrobnejša pojasnila so navedena v kadrovskem poglavju tega poročila.
Drugi stroški v višini 574.661 EUR so glede na preteklo leto višji za 31,50%. Zvišanje je predvsem
na rektoratu UP, na račun višjih odhodkov za štipendije in višjih izplačil finančne pomoči študentom za
udeležbo v programih mobilnosti Erasmus.
Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova popravkov vrednosti terjatev, zalog in osnovnih
sredstev, ki jih beležimo v višini 260.436 EUR, so za 121,82 % višji v primerjavi z letom 2013. Razlika
izhaja iz višjih odpisov terjatev in zalog na UP FM, UP PEF in rektoratu UP, kar je razvidno iz spodnje
tabele.

8. RAČUNOVODSKO POROČILO

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014

135

Tabela 45: Prevrednotovalni poslovni odhodki
v EUR
Članica

2014

2013

27.216

0

0

4.035

0,00

139.940

74.878

186,89

2.627

4.058

64,74

UP PEF

15.052

0

UP FTŠ Turistica

UP REKTORAT
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT

Indeks 14/13

18.908

63.159

29,94

UP FVZ

2.482

3.519

70,53

UP ZRS

52.240

55.049

94,90

0

5.871

UP IAM
UP ŠD

1.971

3.218

61,25

Skupaj

260.436

213.787

121,82

Tabela 46: Pregled presežka prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo po članicah
v EUR
Članica

2014

2013

50.486

-14.482

UP FHŠ

-45.857

-187.689

UP FM

-14.234

-362.396

-134.288

266.171

UP REKTORAT

UP FAMNIT*
UP PEF
UP FTŠ Turistica

7.887

12.053

113.073

-34.825

UP FVZ

21.964

175.066

UP ZRS

-69.717

-289.199

UP IAM

48.016

-20.765

UP ŠD

8.358

23.744

-14.312

-432.322

2014

2013

*UP FAMNIT (brez UP Feniks v
ustanavljanju)

-82.320

271.488

*UP FENIKS v ustanavljanju

-51.968

-5.317

SKUPAJ
Članica

V letu 2014 so članice UP FM, UP FHŠ, UP ZRS in UP Famnit (z UP FENIKS v ustanavljanju)
evidentirale presežek odhodkov nad prihodki.
-

UP FAMNIT v letu 2014 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 82.320 EUR, od tega za
izvajanje javne službe izkazuje presežek odhodkov v višini 87.505 EUR in presežek prihodkov nad
odhodki v višini 5.185 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki so se zvišali
predvsem zaradi povečanega obsega študijske dejavnosti na drugi stopnji. Prihodki pa se niso
zvišali. Članica v ustanavljanju UP Feniks je dosegla 51.968 EUR presežka odhodkov nad
prihodki. Prejeta proračunska sredstva za študijsko dejavnost ne zadostujejo za finančno vzdržno
izvajanje študijskih programov.

-

Presežek odhodkov nad prihodki UP ZRS znaša 69.717 EUR in je iz naslova opravljanja
znanstveno raziskovalne dejavnosti, kar je predvsem posledica izplačila 2. obroka tretje četrtine
plačnih nesorazmerij. UP ZRS ni dobila sredstev za delež plačnih nesorazmerij v višini 70.446
EUR, ki odpade na mednarodne projekte in projekte ARRS. Sredstva po Uredbi tudi ne
zadostujejo za kritje fiksnih stroškov delovanja in upravljanja članice. Zaradi upada proračunskih
prihodkov iz naslova znanstveno raziskovalne dejavnosti članica izvaja varčevalne ukrepe,
predvsem na področjih, ki ne omejujejo izvajanja osnovne dejavnosti.
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-

Presežek odhodkov nad prihodki UP FHŠ znaša 45.857 EUR in je iz naslova opravljanja študijske
dejavnosti.

‐

Presežek odhodkov nad prihodki UP FM znaša 14.234 EUR, in sicer 3.540 EUR iz naslova
izvajanja javne službe ter 10.694 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Negativen poslovni izid se je v
primerjavi z lanskim letom bistveno znižal. To je posledica vpeljave zaračunavanja stroška
diplomiranja v znesku 128.250 EUR v skladu s Pravilnikom o zaračunavanju šolnin in drugih
prispevkov študentov in s tem pogojenega prenosa odloženih prihodkov preteklih let med redne
prihodke. Na poslovni rezultat so dodatno vplivali:
‐
prejeta sredstva MIZŠ za prvi obrok plačnih nesorazmerij v višini 44.031,61 EUR (stroški
izkazani v letu 2013),
‐
nižji stroški dela za 5 % in nižji stroški storitev za 1 % glede na predhodno leto.
‐
Presežek odhodkov nad prihodki pri tržni dejavnosti se nanaša na novo oblikovan popravek
vrednosti zalog v višini 11.216 EUR.

Članice UP FTŠ, UP PEF, UP FVZ, UP ŠD in rektorat UP so evidentirale presežek prihodkov nad
odhodki.
-

UP FTŠ Turistica je po treh letih dosegla pozitiven rezultat v višini 113.073 EUR, kar je posledica
pridobljenih mednarodnih projektov. Na UP FTŠ niso na novo zaposlovali, ampak so zaposlene
delavce razbremenili za delo na projektih in tako financirali stroške dela. Del ur neposredne
pedagoške obveznosti pa je bil izplačan po avtorskih in podjemnih pogodbah, ki so stroškovno
ugodnejše. Ukrep ni trajne narave, saj bodo finančni učinki le v obdobju trajanja projektov.

-

Presežek odhodkov nad prihodki UP IAM znaša 48.016 EUR. Od tega znaša presežek prihodkov
nad odhodki iz naslova javne službe 12.901 EUR in presežek prihodkov nad odhodki iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu 35.115 EUR.

-

Presežek prihodkov nad odhodki UP FVZ znaša 21.964 EUR, od tega 15.231 EUR za izvajanje
javne službe in 6.733 EUR za izvajanje tržne dejavnosti. Presežek je dosežen iz prihodkov po
ceniku iz naslova izvajanja izrednega študija, iz naslova mednarodnih projektov in izvajanja tržne
dejavnosti.

-

Presežek prihodkov nad odhodki UP PEF v višini 7.887 EUR je v primerjavi z letom 2013
zmanjšan za 35%. Presežek je dosežen iz prihodkov po ceniku iz naslova izvajanja izrednega
študija.

-

Presežek prihodkov nad odhodki UP ŠD v višini 8.358 EUR je v celoti dosežen iz tržne dejavnosti.

-

Presežek prihodkov nad odhodki rektorata znaša 50.486 EUR in je predvsem posledica
evidentiranih proračunskih sredstev za razvojni sklad UP v višini 99.887 EUR, ki niso bila
razporejena na članice.

Na ravni UP je bil za leto 2014 obračunan davek od dobička pravnih oseb v višini 4.423 EUR. V
davčnem izračunu so bile v skladu s pojasnilom DURS, št. 4200-1480/2013-6, z dne 28. 2. 2014,
upoštevane davčne olajšave v sorazmernem deležu od pridobitne dejavnosti. Davčna obveznost je
glede na predhodno leto višja zaradi zmanjšanja odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev in
nižje olajšave za investicije.
Vir nastanka presežka na UP
V letu 2014 beležimo na UP presežek prihodkov nad odhodki (pred obdavčitvijo) v skupni višini 14.312
EUR. Iz javne službe je bilo doseženega 156.206 EUR presežka odhodkov nad prihodki, na trgu pa je
bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 141.894 EUR.
Na negativen poslovni izid iz dejavnosti javne službe je vplivalo predvsem evidentiranje odhodkov iz
naslova izplačila 2. obroka tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij in pripadajočih obresti za
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obdobje od 1.8.2011 do 31.5.2012, v višini 459.226 EUR, ki so se izplačala konec januarja 2015; v
skladu z navodili resornega ministrstva. UP je prejela v decembru 102.217 EUR namenskih sredstev
za plačna nesorazmerja ter sklep, da bodo v letu 2015 nakazana še dodatna sredstva v višini 204.433
EUR. Razlika med izplačanimi nesorazmerji in prejetimi sredstvi za drugi obrok znaša 152.578 EUR.
Med prihodki UP v letu 2014 so bili evidentirani tudi prihodki za izplačilo 1. obroka tretje četrtine
odprave plačnih nesorazmerij in pripadajočih obresti v višini 195.552,25 EUR, že v letu 2013 je bilo
med odhodke evidentiranih 416.895 EUR za plačna nesorazmerja.
Iz navedenih podatkov izhaja da je UP prejela za 373.920 EUR prenizka sredstva za izplačilo prvega
in drugega obroka plačnih nesorazmerij.
Na ravni UP se poznajo učinki varčevalnega programa in ukrepov ZUJF in ZIPRS 1314 in ZIPRS
1415, saj je z upoštevanje ukrepov UP kot celota veliko prihranila in pomembno zmanjšala
primanjkljaj; tudi na račun ukrepov na prihodkovni strani.
Iz tabele so razvidni viri nastanka presežka odhodkov oz. prihodkov. Prejeta proračunska sredstva za
študijsko dejavnost ne zadostujejo za izvajanje akreditiranih študijskih programov.
Tabela 47: presežek prihodkov/odhodkov pred obdavčitvijo – javna služba
V EUR
PRESEŽEK ODHODKOV JAVNA SLUŽBA

-156.206

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI

141.894

Skupaj

-14.312

Tabela 48: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2014
Vir sredstev

Prihodki v EUR

Odhodki v EUR

Delež v %

Vrednost

Delež v %

Vrednost

Javna služba skupaj

24.086.808

97,00

24.232.176

97,00

MIZŠ

13.735.634

55,00

15.023.103

60,00

3.211.077

13,00

3.218.431

13,00

Druga ministrstva

270.690

1,00

270.544

1,00

Občinski proračunski viri

104.449

0,00

102.971

0,00

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

692.522

3,00

489.168

2,00

Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

3.591.952

14,00

2.809.523

11,00

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz pror.
EU

2.257.758

9,00

2.132.807

9,00

222.726

1,00

196.467

1,00

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK

Drugi viri
Trg
Skupaj

869.939

3,00

728.045

3,00

24.956.747

100,00

24.971.059

100,00

Prihodki javne službe po obračunskem toku znašajo 24.086.808 EUR, kar predstavlja 97 % celotnih
prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa znašajo 869.939 EUR, kar predstavlja 3
% celotnih prihodkov.
Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki MIZŠ in dosegajo 55 % prihodkov javne službe, sledijo
prihodki po ceniku storitev univerze s 14 %, prihodki javnih agencij s 13 %, sredstva državnega
proračuna iz proračuna EU in proračuna EU z 12 %, sredstva iz drugih virov, drugih ministrstev in
proračunov lokalnih skupnosti pa obsegajo skupaj 3 % vseh prihodkov.
Tabela 49: Sestava tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev
Vir sredstev
Prihodki od intelektualnih storitev

Prihodki v EUR
Delež v %

Vrednost
125.833

14,00
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Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja

397.903

46,00

Drugo (oddajanje sob ŠD v turistični
sezoni in najemnine)

346.203

40,00

Skupaj

869.939

100,00

Tržni prihodki znašajo 869.939 EUR. Kot je razvidno iz gornje tabela je največji delež tržnih
prihodkov dosežen od sodelovanja z gospodarstvom, sledijo pa tržni prihodki od oddajanja sob ŠD v
poletnem času.
Odhodki javne službe po obračunskem toku znašajo 24.232.176 EUR, kar predstavlja 97 % celotnih
odhodkov, odhodki tržne dejavnosti pa znašajo 728.045 EUR, kar znaša 3 % celotnih odhodkov.
Za razporeditev posrednih in splošnih stroškov na javno službo in tržno dejavnost so članice in
rektorat UP na podlagi izkustev in poznavanja svojega poslovanja, določile sodila.
Na UP so bila v letu 2014 uporabljena naslednja sodila:
‐
število zaposlenih (ure, deleži) izraženo v FTE po posameznih dejavnostih,
‐
delež neposrednih stroškov (metoda direktnih stroškov),
‐
število zasedenih ležišč v ŠD po vrstah dejavnosti,
‐
število študentov po stopnjah in programih,
‐
drugo sodila v skladu s pravili posamezne članice,
‐
izjemoma se je v primeru, da tržni prihodki članice oz. rektorata znašajo manj kot 1% vseh
prihodkov kot sodilo uporabilo razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju
dejavnosti javne službe in tržnimi prihodki.

8.2.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Tabela 50: Povzetek izkaza po vrstah dejavnosti
V EUR

Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu
bilančnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti-javna služba
Izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti-tržna dejavnost

Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2014
letu 2014 odhodkov

Presežek
Prihodki v Odhodki v prihodkov/
letu 2013
letu 2013 odhodkov

24.956.747 24.971.059

-14.312

24.239.483 24.671.805

-432.322

102,96

101,21

3,31

24.086.808 24.243.014

-156.206

23.420.391 23.958.923

-538.532

102,85

101,19

29,01

106.210

106,21

102,13

133,60

869.939

728.045

141.894

819.092

712.882

Prihodki
Indeks
14/13

Odhodki
Indeks
14/13

Presežek
Indeks
14/13

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. 2014 do 31. 12. 2014 ustvarili skupno
156.206 EUR presežka odhodkov nad prihodki pred obdavčitvijo, iz tržne dejavnosti pa 141.864 EUR
presežka prihodkov nad odhodki (priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti).
Ustvarjen poslovni izid – primanjkljaj UP kot celote v višini 14.312 EUR (pred obdavčitvijo), je za
96,69% nižji od primanjkljaja v letu 2013, ko je znašal 432.322 EUR.

8.2.4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vključuje prihodke in odhodke po načelu
plačane realizacije (priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2014).
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Tabela 51: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku
V EUR
Realizacija

Finančni načrt
(rebalans)

Indeks

za leto 2014

v letu 2014

realizacije

Št.

Naziv

I

SKUPAJ PRIHODKI

25.769.167

27.422.359

93,97

1

Prihodki za izvajanje javne službe

25.004.844

26.716.366

93,59

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

764.323

705.993

108,26

II.

SKUPAJ ODHODKI

26.096.016

32.046.953

81,43

1

Odhodki za izvajanje javne službe

25.562.841

31.428.195

81,34

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

533.175

618.758

86,17

III/1

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-326.849

-4.624.594

7,07

Presežek prihodkov javne službe

-557.997

-4.711.829

11,84

231.148

87.235

264,97

Presežek prihodkov na trgu
IV/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)

IX/1

NETO ZADOLŽEVANJE (570)

X/1

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(572)

0

0

-

-48.739

3.448.115

-

-375.588

-1.176.479

31,92

Za leto 2014 je razviden presežek odhodkov nad prihodki v skupni višini 326.849 EUR. Presežek
odhodkov nastaja iz naslova izvajanja javne službe v višini -557.997, iz tržne dejavnosti pa je tudi
evidentiran presežek prihodkov v višini 231.148 EUR.
Poglavitna razloga za nastanek presežka odhodkov po denarnem toku iz naslova izvajanja javne
službe sta investicijska in študijska dejavnost, kar je razvidno iz tabele 22: Struktura prihodkov in
odhodkov. Pri investicijski dejavnosti gre za zamik med izplačili za izvajalce in prejetimi sredstvi, pri
študijski dejavnosti pa gre za prenizka proračunska sredstva za študijsko dejavnost.
V letu 2013 je UP dosegla za 6,03 % nižje prihodke od načrtovanih. Večja razlika je pri odhodkih saj
so za 18,57 % nižji od načrtovanih.
V letu 2014 ni bilo realizirano planirano zadolževanje v višini 3.590,400 EUR. Kljub temu da je UP v
letu 2014 speljala vse postopke za pridobitev dolgoročnega poroštvenega kredita, se je podpis
pogodbe zamaknil v januar 2015. Posledično se tudi bistveno razlikuje dosežen primanjkljaj od
planiranega, saj je nižji za 4.297.745 EUR.
Tabela 52: Pregled presežka prihodkov/odhodkov – denarni tok po članicah in rektoratu UP
v EUR
Članica
UP REKTORAT
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT*
UP PEF

2014

2013

-154.681

-945.193

8.777

-107.146

-118.488

-74.854

-45.715

250.363

-132.723

194.407

-51.434

-155.852

56.654

182.291

UP ZRS

16.758

-329.824

UP IAM

100.901

274.094

UP FTŠ Turistica
UP FVZ

UP ŠD
SKUPAJ
Članica
*UP FAMNIT (brez UP Feniks v
ustanavljanju)

-6.898

1.419

-326.849

-710.295

2014

2013

-37.226

206.789

8. RAČUNOVODSKO POROČILO

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014
Članica
*UP FENIKS v ustanavljanju

140

2014

2013

-8.489

43.574

UP Rektorat izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini -154.681 EUR
predvsem zaradi časovnega neskladja med prilivi in odlivi za investicije v letu 2014.
Ostale članice so realizirale presežek prihodkov iz naslova prihodkov po ceniku od šolnin na
programih izrednega študija in od prihodkov prodaje blaga in storitev, presežek odhodkov pa iz
naslova izvajanja redne študijske dejavnosti.
UP ZRS in UP IAM izkazujeta presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.758 EUR in 100.901 EUR,
zaradi prilivov od zaključenih EU projektov. Kljub presežku ima članica UP ZRS velike likvidnostne
težave saj zaradi zamika med prilivi in odlivi za EU projekte. ne uspe v roku poravnavati svojih
obveznosti.
Članici UP FM in UP FHŠ imata zaradi visokih stroškov izvajanja študijske dejavnosti še vedno
likvidnostne težave. Obe članici izvajata od leta 2010 sanacijske programe in ukrepe za finančno
konsolidacijo. Zaradi upada proračunskih sredstev za študijsko dejavnost pa žal izvedeni ukrepi ne
zadostujejo.
Članica UP FTŠ pa ima le občasne likvidnostne težave.
Kljub neugodni likvidnostni situaciji rektorat uravnava likvidnost na nivoju UP na podlagi Pravilnika za
upravljanje likvidnosti tako, da optimalno plasira presežke denarnih sredstev članic in rektorata, bodisi
kot deponirana sredstva na zakladnici ali pa kot interna posojila članicam. Poleg tega sta članici UP
FM in UP FTŠ v letu 2014 pridobili posojilo za EU projekte pri Slovenskem regionalnem razvojnem
skladu. Višina posojila na dan 31.12.2014 znaša na UP FM 46.448 EUR na UP FTŠ pa 40.000 EUR.
Tabela 53: Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2014 po virih financiranja

Vir

Prihodki

Odhodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Javna služba skupaj

25.004.844

25.562.841

-557.997

97,00

98,00

MIZŠ

13.699.111

14.408.405

-709.294

53,20

55,20

3.723.495

3.585.764

137.731

14,40

13,70

469.134

325.006

144.128

1,80

1,20

84.360

40.651

43.709

0,30

0,20

496.377

585.946

-89.569

1,90

2,20

Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe

3.141.491

2.634.614

506.877

12,20

10,10

Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU

2.922.954

2.522.254

400.700

11,30

9,70

467.922

1.460.201

-992.279

1,80

5,60

ARRS, TIA, SPIRIT, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Drugi viri
Trg
Skupaj

764.323

533.175

231.148

3,00

2,00

25.769.167

26.096.016

-326.849

100,00

100,00

V strukturi ustvarjenega presežka oz. razlike med prihodki in odhodki je razvidno, da je največ
presežka po denarnem toku iz raziskovalne dejavnosti in razvojnih nalog (sredstva iz državnega
proračuna iz proračuna EU in ARRS - sredstva so razmejena in prenesena v naslednje leto), cenika
storitev univerze in iz drugih virov (obresti, prispevki za skupne naloge in štipendijski sklad, drugo).
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Največji primanjkljaj pa nastaja pri proračunskih sredstvih za študijsko dejavnost zaradi
podfinanciranosti in EU projektih zaradi nerednih prilivov.
Glede na strukturo celotnih prihodkov po denarnem toku obsegajo sredstva MIZŠ 53,20%, sredstva
ARRS in drugih agencij 14,40% in ostala sredstva 32,30%, od tega znašajo sredstva pridobljena na
trgu 3,00 %.
Tabela 54: Struktura tržnih prihodkov od prodaje blaga in storitev po denarnem toku
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Delež

Vrednost

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
(definicija ZGD)

399.643

52,29

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

13.418

1,76

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore

32.108

4,2

263

0,03

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki od projektov

18.866

2,47

Drugo (nastanitve ŠD)

300.025

39,25

Skupaj

764.323

100

Članice UP so realizirale v letu 2014 764.323 EUR tržnih prihodkov, od tega največ od sodelovanja z
gospodarskimi družbami in od turističnih nastanitev v študentskih domovih v poletnih mesecih.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
V izkazu na dan 31. 12. 2014, 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. V letu 2014 je UP odplačala prvi anuiteti v skupni višini 142.285
EUR.
Članici UP FM in UP FTŠ sta se prijavili na razpis Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in
pridobili namenski posojili za financiranje EU projektov. Članici UP FM je bilo v letu 2014 nakazanih
99.994 EUR posojila, od tega je že vrnila 46.448 EUR. Članici UP FTŠ je bilo odobreno 100.000 in je
od tega v letu 2014 črpala 40.000 EUR.
Drugih obveznosti do financerjev UP nima (priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih
uporabnikov).

8.2.5. Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu in pojasnilo k obrazcu
Članice UP in rektorat v letu 2014 niso izplačevale sredstev za delovno uspešnost iz naslove prodaje
blaga in storitev na trgu in tega tudi v letu 2015 ne nameravajo.

8.2.6. Poročilo posebnega dela
Posebni del poročila je pripravljen po denarnem toku. V njem so članice in rektorat UP prikazale
porabo sredstev po virih financiranja in po namenih (priloga 8: Računovodsko poročilo Univerze na
Primorskem za leto 2014 - Posebni del, priloga 9: Univerzitetna knjižnica, priloga 10: Študentski
domovi, priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt) in priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)).
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8.2.6.1 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije
Tabela 55: Pregled prejetih in porabljenih sredstev po viru sredstev

Vir

Realizacija
2014

Realizacija
2013

Rebalans FN
2014

Indeks
2014/2013

Indeks
2014/reb.
FN

MIZŠ
Prihodki

13.699.111

13.579.006

13.632.548

100,88

100,49

Odhodki

14.408.405

14.425.722

15.122.548

99,88

95,28

-709.294

-846.716

-1.490.000

83,77

47,60

Prihodki

3.723.495

3.669.502

3.376.900

101,47

110,26

Odhodki

3.585.764

3.594.580

3.416.898

99,75

104,94

137.731

74.922

-39.998

183,83

-

Prihodki

8.346.561

7.728.398

10.412.911

108,00

80,16

Odhodki

8.101.847

7.666.899

13.507.506

105,67

59,98

244.714

61.499

-3.094.595

397,92

-

Prihodki

25.769.167

24.976.906

27.422.359

103,17

93,97

Odhodki

26.096.016

25.687.201

32.046.952

101,59

81,43

-326.849

-710.295

-4.624.593

46,02

7,07

Razlika
ARRS, SPIRIT, JAK

Razlika
DRUGI VIRI (vsi viri brez MIZŠ, ARRS,
SPIRIT, JAK)

Razlika
SKUPAJ

Razlika

Prihodki MIZŠ so znašali 13.699.111 EUR in so za 0,88% višji od planiranih prihodkov. Kot je razvidno
iz izkazov posebnega dela prejeta sredstva MIZŠ po Uredbi ne zadostujejo za financiranje študijske
dejavnosti, primanjkljaj znaša 871.494 EUR. Evidentiran presežek odhodkov nad prihodki na tem viru
znaša 709.294 EUR.
Redni dodiplomski študij 1. in 2. stopnje in univerzitetni šport
UP je prejela v letu 2014 za študijsko dejavnost po Uredbi 13.131.059 EUR, kar je za 1,59 % manj kot
predhodno leto, ko je prejela 13.342.812 EUR in za 2,75 % oz. za 370.806 EUR manj kot leta 2011,
ko je prejela 13.501.865 EUR. Prejeta sredstva so bila v skladu z načrtovanimi sredstvi.
Prejeta sredstva niso zadoščala za kritje odhodkov iz naslova redne študijske dejavnosti, ki so znašali
14.002.553 EUR (vključno z 82.877 EUR za univerzitetni šport.
Odhodki za plače so znašali 9.451.034 EUR, za prispevke na plače 1.517.564 EUR, za druge osebne
prejemke 921.497 EUR, za izdatke za blago in storitve 2.380.211 EUR, od tega so znašali stroški
podjemnih in avtorskih pogodb na rednem dodiplomskem študiju 1. stopnje 307.576 EUR .
Interesne dejavnosti študentov
V letu 2014 smo s strani MIZŠ prejeli 3.489 EUR, kar je v skladu z načrtovanim zneskom, od tega so
študentje porabili v letu 2014 za svoje dejavnosti 3.044 EUR.
Nacionalno pomembne naloge
Za nacionalno pomembne naloge – skrb za slovenščino UP v letu 2014 ni prejela proračunskih
sredstev MIZŠ.
Raziskovalna in razvojna dejavnost
Ustanoviteljska sredstva za delovanje obeh inštitutov UP ZRS in UP IAM so bila UP dodeljena v
okviru sredstev za študijsko dejavnost po Uredbi. V skladu z 20. členom Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, so bila sredstva v višini
520.000 EUR, ki so bila v letu 2012 nakazana kot ustanoviteljska sredstva UP, upoštevana pri
določitvi TSF-Z za leto 2013 tako, da so se vštela v sredstva TSF-Z za leto 2012. Navedeni prihodki
in odhodki so izkazani v okviru študijske dejavnosti. Inštituta sta v letu 2014 prejela 421.941 EUR, kar
je 18,86% manj kot leta 2012. Sredstva ne zadoščajo za kritje fiksnih stroškov upravljanja.
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Tabela 56: Pregled prihodkov in odhodkov raziskovalne razvojne dejavnosti po proračunskih virih.
Vir

Realizacija 2014

Realizacija 2013

Indeks 2014/2013

MIZŠ
Prihodki

7.132

53.227

13,40

Odhodki

37.765

36.827

102,55

Razlika

-30.633

16.400

Prihodki

3.517.620

3.502.953

100,42

Odhodki

3.411.829

3.435.951

99,30

105.791

67.002

Prihodki

354.116

266.766

132,74

Odhodki

295.120

290.029

101,76

Razlika

58.996

-23.263

Prihodki

78.200

31.091

251,52

Odhodki

34.491

28.006

123,16

Razlika

43.709

3.085

ARRS, SPIRIT, JAK

Razlika
DRUGA MINISTRSTVA

OBČINSKI PRORAČUNSKI VIRI

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
Prihodki

116.820

607.179

19,24

Odhodki

58.114

282.526

20,57

Razlika

58.706

324.653

Najvišja proračunska sredstva za raziskovalno razvojno dejavnost je UP prejela s strani ARRS. Višja
glede na predhodno leto so prejeta sredstva drugih ministrstev in občinskih proračunskih virov.
Univerzitetna knjižnica
Za UK UP je bilo v letu 2014 prejetih po Uredbi 38.597 EUR za kritje stroškov dela in materialnih
stroškov delovanja knjižnice in 3.397 za opremo knjižnice. Prejeta sredstva niso primerljiva z letom
2011, ko je bilo prejetih 44.000 EUR za delovanje knjižnice in dodatnih 17.000 EUR za opremo.
Zaradi daljše odsotnosti zaposlene, aktivnosti UP UK niso potekale v načrtovanemu obsegu. Po
denarnem toku je ostalo neporabljenih 14.812 EUR, ki so bila prenesena v leto 2015.
Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema
V letu 2013 bi morala UP prejeti 52.074 EUR proračunskih sredstev MIZŠ za opremo za študijsko
dejavnost, vendar je bilo nakazilo izvršeno šele januarja 2014, v letu 2014 pa je UP prejela za opremo
47.918 EUR in dodatnih 3.397 EUR za opremo knjižnice.
Prejeta sredstva v letu 2014 za investicijsko vzdrževanje UP znašajo 66.054 EUR za investicijsko
vzdrževanje študentskih domov pa 7.702 EUR.
Za poplačilo obresti poroštvenega kredita je UP v letu 2014 prejela 13.776 EUR in 142.285 EUR za
plačilo dveh anuitet poroštvenega kredita.
8.2.6.2. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti in drugih ministrstev
V letu 2014 je UP prejela 2013 je UP prejela 469.134 EUR sredstev iz drugih ministrstev, kar je za
55,58 % več kot v letu 2013, ko je prejela 301.534 EUR.
Pregled prejetih sredstev po ministrstvih:
‐
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
‐
Ministrstvo za zdravje
‐
Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
‐
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

252.680 EUR
14.655 EUR
8.400 EUR
193.399 EUR
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Nakazila občin so znašala 84.360 EUR sredstev kar je za 126,22 % več kot v letu 2013, ko je bilo
prejetih 37.291 EUR.
Pregled prejetih sredstev po občinah:
- Mestna občina Koper
- Občina Ilirska Bistrica
- Občina Piran
- Občina Izola

21.400 EUR
2.100 EUR
2.060 EUR
58.800 EUR

8.2.6.3. Poročilo o učinkih izvajanja ukrepov ZIPRS 1314, ZUJF, varčevalnih in sanacijskih
ukrepov
Tabela 57: Pregled varčevalnih ukrepov
Ukrep

Ocena realiziranega učinka v EUR v letu 2014

SKUPAJ učinek vseh varčevalnih ukrepov

1.314.948

Ukrepi po ZUJF IN ZIPRS:

1.069.336

Odprava nesorazmerij v osnovnih plačah in izplačilo
razlike z obrestmi

-459.226

Nižja plačna lestvica

851.955

Redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela

14.919

Napredovanje

189.315

Povračila stroškov v zvezi z delom

81.915

Regres za letni dopust

226.143

Omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi

89.635

Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb

-5.599

Izplačane odpravnin ob upokojitvi

-39.648

Prenehanje pogodb o zaposlitvi

87.598

KAD –nižje premije

32.329

Drugi sprejeti varčevalni ukrepi (UP FAMNIT, UP FTŠ in
UP FVZ)

94.858

Zmanjšanja št.zaposlenih, nenadomeščanje daljših bolniških
odsotnosti

83.727

Združevanje izvedbe predmetov

6.455

Krčenje kontaktnih ur

4.676

Učinki sanacijskih ukrepov

150.754

Znižanje stroškov dela in zmanjšanje števila zaposlenih na
UP FM

150.754

UP je že pred začetkom veljave ZUJFa sprejela sanacijske programe UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ
Turistica in varčevalne ukrepe na nivoju UP, katerih izvajanje se je začelo že v letu 2010. Tako se
določeni ukrepi, ki jih je uveljavil ZUJF prekrivajo z ukrepi, ki so bili že načrtovani in v realizacije,
predvsem so to omejitve pri sklepanju pogodb in študentsko delo. Na nivoju UP je bilo v letu 2014
realiziranih 1.314.948 EUR prihrankov. Na podlagi določil ZUJFa je bilo realiziranih 1.069.336 EUR
prihrankov.

8.3. PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU
Priloge se nahajajo v Excelovi datoteki »Priloge k računovodskemu poročilu«.
Bilanca stanja z obveznimi prilogami
‐
Priloga 1: Bilanca stanja UP na dan 31. 12. 2014
‐
Priloga 2: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev 2014
‐
Priloga 3: Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 2014
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Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (tudi posebni del):
‐
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s kazalci
‐
Priloga 5: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
‐
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.
januarja do 31. decembra 2014
‐
Priloga 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
‐
Priloga 8: Računovodsko poročilo Univerze na Primorskem za leto 2014 - Posebni del
Druge priloge
‐
Priloga 9: Univerzitetna knjižnica – Posebni del
‐
Priloga 10: Študentski domovi – Posebni del
‐
Priloga 11: Skrb za slovenščino (načrt)
‐
Priloga 12: Skrb za slovenščino (realizacija)
‐
Priloga 13: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2014
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9. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Tudi leto 2014 je minilo v znamenju ukrepov Vlade za finančno vzdržnost javnih financ in s tem
povezanimi sredstvi za dejavnost visokega šolstva. Kljub rebalansu proračuna RS za leto 2014, ki je
bil sprejet 19. 11. 2014 (Uradni list RS, št. 84/14), in doslednemu upoštevanju določil ZUJF in
ZIPRS1415, UP ne prejema dovolj sredstev za študijsko dejavnost. V letu 2014 je na poslovanje
vplivalo:
‐
izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačni nesorazmerij, ki je v letu 2014 finančno bremenilo
univerzo za 416.895 EUR po denarnem toku, po obračunskem pa 459.226 EUR,
‐
znižanje sredstev po pogodbah z ARRS za znanstveno-raziskovalno dejavnost za dodatnih 4,3 %,
‐
sprejeti ukrep t. i. »decommitmenta s strani Evropska komisije na ravni celotnega Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, ki pomeni trajni odvzem dodeljenih
sredstev za višino nepredloženih zahtevkov za plačilo; na UP so finančne učinke občutili na
projektih Shared Culture (investicijski del), Sigma (investicijski del), E-Health, Safeport, Know Us,
‐
neredni prilivi in večmesečne zamude pri nakazilu sredstev za EU projekte,
‐
znižanje sredstev za dejavnost visokega šolstva (študijska dejavnost) za 1,5 % v primerjavi z
letom 2013, t.j. iz 13.124.419,39 EUR na 12.935.505,91 EUR zaradi rebalansa sprejetega
proračuna za leto 2014.
UP je v večjem delu realizirala sprejet program dela za leto 2014. Letni program dela je bil na organih
univerze sprejet meseca aprila 2014. V usklajevanjih z resornim ministrstvom je bil dokument
dopolnjen v finančnem načrtu meseca septembra, v delu načrta stvarnega premoženja pa v mesecu
oktobru 2014 oziroma pred sprejetjem rebalansa proračuna RS za leto 2014. Soglasje k letnemu
programu dela za leto 2014 je resorno ministrstvo izdalo 1. 10. 2014.
UP v letu 2014 ni prejela mnenj in ugotovitev računskega sodišča in drugih nadzornih organov, zato ni
sprejemala ukrepov za odpravo nepravilnosti.
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10. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI
VEČ PRETEKLIH LET
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Razpis za vpis: V primerjavi s študijskim letom 2013/2014 je UP v študijskem letu 2014/2015 za
dodiplomski študij razpisala nekoliko vpisnih mest več (skupaj 10), od tega na rednem študiju 30 mest
več, na izrednem pa 20 mest manj. Za magistrski študij na 2. stopnji je UP v primerjavi s študijskim
letom 2013/2014 razpisala 85 vpisnih mest več, od tega 45 mest več na rednem in 40 mest več na
izrednem študiju, za doktorski študij je prav tako razpisala več vpisnih mest (24).
Kljub večjemu številu razpisanih vpisnih mest je UP v študijskem letu 2014/2015 razpisala manjše
število študijskih programov, in sicer 74 (za 2013/2014: 76 študijskih programov, za 2012/2013: 74
študijskih programov ter za 2011/2012: 63 študijskih programov):
- 30 študijskih programov 1. stopnje (za 2013/2014: 34, za 2012/2013: 32, za 2011/2012: 28);
- 29 študijskih programov 2. stopnje (za 2013/2014: 28, za 2012/2013: 27, za 2011/2012: 24);
- 15 študijskih programov 3. stopnje (za 2013/2014: 14, za 2012/2013: 14, za 2011/2012:11).
V študijskem letu 2014/2015 je UP v razpisu predvidela nekaj novosti, in sicer izvedbo petih študijskih
programov tudi v angleškem jeziku: enega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
(Matematika (UP FAMNIT)), treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje (Matematične znanosti
(UP FAMNIT), Management (UP FM) in Turizem (UP FTŠ Turistica)) ter enega doktorskega
študijskem programa 3. stopnje (Matematične znanosti (UP FAMNIT)). Prvič je razpisala nov
magistrski študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje (UP FHŠ). Zaradi premajhnega
števila prijavljenih kandidatov se v študijskem letu 2014/2015 noben od treh magistrskih študijskih
programov ne izvaja v angleškem jeziku.
Delež zapolnitve razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2014/2015 ni bil realiziran na
nobeni stopnji študija. Glede na število razpisanih vpisnih mest in načrtovani delež zapolnitve mest z
vpisanimi študenti na 1. stopnji rednega študija načrtovani cilj ni bil realiziran, saj je bil od
načrtovanega 81 % deleža zapolnitve razpisanih mest dosežen 76,7 % delež (v študijskem letu
2013/2014 je bilo zapolnjenih 83,4 % vseh razpisanih mest za redni študij, razpisanih je bilo 30 mest
manj). Na izrednem študiju je bil vpis bolj skladen z načrtovanjem, z zniževanjem razpisanih mest je
dosežena 91,5 % zapolnitev, kar ocenjujejo kot zadovoljivo.
Na rednem študiju na magistrski 2. stopnji je bila od načrtovane skupne 68,1 % zapolnitve razpisanih
mest dosežena le 50,4 % (v študijskem letu 2013/2014 61,1 % in razpisanih tudi 45 mest manj). Za
izredni študij na 2. stopnji je bilo zanimanja zelo malo, kar se kaže tudi na podatku 6,7 % zasedenosti
razpisanih vpisih mest.
Na doktorski stopnji študija je bilo zapolnjenih 17,1 % razpisanih vpisnih mest (v študijskem letu
2013/2014: 24 %).
UP bo v prihodnje z ustreznimi ukrepi spodbujala načrtovano zapolnitev razpisa na vseh treh stopnjah
študija.
Vpisani študenti: V študijskem letu 2014/2015 sta na UP vpisana 5802 študenta (podatek na dan 30.
10. 2014). Število študentov se je v primerjavi s preteklim študijskim letom 2013/2014 zmanjšalo za
366 študentov (v 2013/2014 pa se je v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 zmanjšalo za 438).
Manjši vpis se beleži na vseh treh stopnjah študija.
Na UP je na vseh treh stopnjah skupaj vpisanih 213 tujih študentov. Delež vpisanih tujih študentov na
UP se povečuje. Vpisani tuji študenti so v študijskem letu 2013/2014 predstavljali 3,3 % vseh vpisanih
študentov, v študijskem letu 2014/2015 pa predstavljajo 3,7 % vseh vpisanih študentov (v 2012/2013:
2,7 %). Večje število vpisanih tujih študentov se kaže predvsem na dodiplomskih študijskih programih
1. stopnje ter magistrskih študijskih programih 2. stopnje.
Diplomanti: V letu 2014 je študij zaključilo 1022 diplomantov: 834 na dodiplomski stopnji študija, 120
na magistrskih študijskih programih 2. stopnje, 42 na magistrskem študijskem programu (sprejetem
pred 11. 6. 2004) ter 25 na doktorski stopnji študija. Število diplomantov je se v primerjavi z letom
2013 povečalo, ko je študij zaključilo 994 diplomantov.
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Študijski programi: V letu 2014 je UP nadaljevala s postopki podaljšanja akreditacije za študijske
programe, katerih prva akreditacija poteče v letu 2015. Cilj UP je, da se akreditacija posameznega
študijskega programa podaljša za polno obdobje, tj. za 7 let.
Članice UP so prenavljale in posodabljale vsebine obstoječih študijskih programov 1. in 2. stopnje,
nekoliko manj pa so se usmerile v razvijanje novih inovativnih študijskih programov. V letu 2014 je UP
pridobila dva nova študijska programa: univerzitetni študijski program 1. stopnje ter interdisciplinarni
magistrski študijski program 2. stopnje.
Širitev študijskih področij: UP je marca 2014 pridobila soglasje Vlade RS k spremembam in
dopolnitvam Statuta UP, in sicer k dodatnima študijskima področjema dveh članic: UP FAMNIT - (31)
družbene vede (psihologija) in UP PEF - (21) umetnost. V postopku obravnave na državnih organih je
sprememba Odloka o ustanovitvi UP, skladno s spremembo Statuta UP.
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
V letu 2014 je UP za prednostne kratkoročne cilje na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti
opredelila naslednje cilje. Realizacija s primerjavo preteklih let je predstavljena v nadaljevanju:
- število prijav na nacionalne razpise: realiziranih je bilo samo 59 prijav, kar je posledica ne-objave
javnega razpisa ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov, ki je bil objavljen konec
decembra 2014; v letu 2013 je UP oddala 116 prijav,
- število pridobljenih nacionalnih projektov: 24, manj od načrtovanega (33) in povečanje v primerjavi
z letom 2013 (14), kar je posledica ne-objave javnega razpisa ARRS za (so)financiranje
raziskovalnih projektov, ki je bil objavljen konec decembra 2014,
- število prijav na mednarodne razpise: povečanje na 99 oddanih prijav (v 2013 jih je bilo 53),
- število pridobljenih mednarodnih projektov: 21 (pridobljenih za 31 % več kot načrtovanih),
- upadlo nam je število podoktorskih raziskovalcev iz 7 na 5,
- povečalo se je število tujih gostujočih raziskovalcev, ki so prišli raziskovat na UP (iz 12 na 67) ter
število raziskovalcev UP, ki so odšli raziskovat na visokošolski zavod v tujino in niso sodelovali v
pedagoškem procesu (iz 70 v letu 2013, na 101 v letu 2014),
- v letu 2014 so registrirani raziskovalci (517) UP po metodologiji (kazalnikih), ki jih spremlja
univerza povečali znanstveno-raziskovalno uspešnost, in sicer: s podpisom avtorjev UP je bilo v
letu 2014 v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI, v revijah z visokim faktorjem vpliva, objavljenih 207
člankov, 5 % več kot v istem obdobju preteklega leta (196 člankov v 2013, sicer je bilo v letu 2013
po zadnjih podatkih WoS skupno 224 objav),
- obseg projektnega financiranja za znanstveno-raziskovalno dejavnost, skladno s pogodbo ARRS,
se na nacionalni ravni za UP konstantno znižuje (v letu 2012 so sredstva ARRS upadla za 10 % v
primerjavi z 2011, v letu 2013 se je (so)financiranje raziskovalne dejavnosti iz 4.348.705,58 EUR v
letu 2012 znižalo na 3.917.660,00 EUR v letu 2013 oziroma za 9,9 %). V letu 2014 zopet beležimo
upad sredstev, v primerjavi s preteklim letom, se je financiranje UP znižalo na 3.745.381,08 EUR
oz. za 4,3 %. Kljub temu, primerjava obsega programskega financiranja kaže, da je UP, še
posebej v zadnjih treh letih uspela bistveno izboljšati razmerje v prid stabilnejšemu financiranju
raziskovalne dejavnosti, saj se je financiranje obsega raziskovalnih programov v letu 2014 v
primerjavi z letom 2013 povečalo za 52 %. Kljub uspešnosti, dosedanji obseg programskega
financiranja ostaja najnižji med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami,
- v primerjavi z letom 2013 se je število mednarodnih znanstveno-raziskovalnih in razvojnih
projektov povečalo, v 2014 se jih je izvajalo 56, več kot v preteklih dveh letih (v letu 2012 – 50, v
letu 2013 – 47). Povečalo se je tudi število prijav na mednarodne razpise, v letu 2014 je bilo v
evalvacijo oddanih 99 prijav (89 v letu 2012, 51 v letu 2013), kar je posledica odprtja novega
programa za raziskave in inovacije (Obzorje 2020) in drugih razpisov evropske skupnosti.
Zaključek finančne perspektive (2007-2013) pomeni tudi zaključek izvajanja večine projektov v
programih čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija (od 18 se jih je v 2014 zaključilo 13). V letu
2014 smo pridobili 21 novih mednarodnih projektov, uspešni smo bili v programu čezmejnega
sodelovanja Slovenija - Hrvaška, kjer smo v sofinanciranje pridobili 8 novih projektov, 2 kot vodilni
partner. Finančna perspektiva od 2007-2013 kaže na to, da je UP sodelovala v konzorcijih, ki so
skupno dosegli 71.561.737,16 EUR višino financiranja, od tega je delež UP 17.524.853,63 EUR
(šteti so projekti teritorialnega sodelovanja in drugih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih
projektov sprejetih v financiranje do leta 2014).
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v sodelovanju s tujimi raziskovalci je UP oddala 9 prijav na razpis za pridobitev individualnih,
evropskih štipendij v okviru sheme Marie Sklodowska Curie, rezultate evalvacije še čakamo,
v letu 2014 se je povečalo sodelovanje z okoljem na področju znanstveno-raziskovalnega dela (v
sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja se nam število projektov sodelovanja z
gospodarstvom v zadnjih treh letih povečuje, 52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014).
Povečanje je posledica izvajanja projektov izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov
po kreativni poti do praktičnega znanja.

UMETNIŠKA DEJAVNOST
V primerjavi s preteklim letom je UP na področju umetniške dejavnosti povečala število organiziranih
kulturnih dogodkov. Poleg navedenega je potrebno izpostaviti delovanje obeh članic, v katerih se
aktivno izvaja umetniška dejavnost (UP FHŠ in UP PEF). V kolikor se bo razvoj umetniške dejavnosti
na UP nadaljeval, lahko v bodoče pričakujemo izjemne dosežke in dogodke na najvišjem nivoju.
MEDNARODNO SODELOVANJE
UP je bila tudi v letu 2014 zelo uspešna pri navezovanju stikov s tujimi institucijami in je za 7 povečala
število sklenjenih krovnih sporazumov o sodelovanju, ki jih je sedaj skupno 71, od tega je 65
bilateralnih sporazumov s tujimi univerzami oziroma visokošolskimi institucijami. Poleg tega sta bila
sklenjena dva sporazuma za izvajanje dvojnega študijskega programa (double degree programme),
izmed katerih en s finsko univerzo na področju managementa in drugi s srbsko univerzo na področju
informacijskih tehnologij.
Kot uspešno lahko ocenimo tudi področje mednarodne mobilnosti. V nasprotju z letom 2013, ko pri
»outgoing« študentih ni bila dosežena načrtovana ciljna vrednost, je bila v letu 2014 s 133 študenti
UP, ki so odšli na izmenjavo v tujino, načrtovana vrednost presežena. Z 261 tujimi študenti na
izmenjavi na UP se je UP zelo približala načrtovanemu številu 269. Nadaljeval se je trend porasta
interesa tujih strokovnih sodelavcev za opravljanje izmenjave na UP, in sicer jih je v študijskem letu
2013/2014 prišlo 46. Nekoliko počasneje pa raste število »outgoing« strokovnih sodelavcev (30 v
študijskem letu 2013/2014), kjer razlog ni pomanjkanje interesa, temveč prenizko število odobrenih
mest mobilnosti in težave pri usklajevanju terminov mobilnosti glede na delovni proces. Mobilnost
visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP je bila realizirana delno, saj jih je na izmenjavo na partnerske
univerze v tujino odšlo 86 od načrtovanih 89. Dosežen pa ni bil cilj 136 tujih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na izmenjavi na UP, saj jih je UP gostila 100.
V študijskem letu 2013/2014 je UP povečala ponudbo predmetov, ki se izvajajo v angleškem jeziku
(84), medtem ko v angleškem jeziku ni izvajala nobenega študijskega programa. Na tem področju bo
UP v prihodnje morala okrepiti svojo ponudbo, saj bo na tak način lahko pridobila večje število
vpisanih tujih študentov, ki jih je sedaj 213. Delež vpisanih tujih študentov na UP se povečuje. Vpisani
tuji študenti so v študijskem letu 2013/2014 predstavljali 3,3 %, v študijskem letu 2014/2015 pa
predstavljajo 3,7 % vseh vpisanih študentov.
V letu 2014 so bili izpeljani ustrezni postopki za naročilo informacijskega sistema za spremljanje
mednarodne mobilnosti, kar je bilo načrtovano že dlje časa.
Med pomembnejšimi dosežki v letu 2014 velja izpostaviti, da je UP postala sedež Konfucijeve učilnice
Koper (Confucius Classroom Koper) in da je bila uspešna pri pridobitvi projekta Erasmus Mundus v
koordinaciji univerze Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italija). Na pobudo UP je bilo
podpisano pismo o nameri za ustanovitev mreže po velikosti ter študijskih in raziskovalnih področjih
sorodnih univerz s področja nekdanje skupne države. Pobudo za ustanovitev mreže Unet je sprejelo
deset univerz, izmed katerih so tri iz Bosne in Hercegovine (Bihač, Tuzla, Zenica), ena iz Črne gore
(Univerza Mediteran), štiri s Hrvaške (Osijek, Pulj, Split, Zadar), ena iz Srbije (Niš) in ena s Kosova
(Univerza AAB).
KAKOVOST
Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP uspešno nadaljevala z izvajanjem in nadgrajevanjem
različnih aktivnosti, ki se redno izvajajo že več let. Posamezne aktivnosti, ki so bile načrtovane v
projektu »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP« (kot uvedba enotnega
informacijskega sistema, ki bi povezoval vse dejavnosti univerze ter posledično uvedba sistema e-
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anketiranja na ravni UP) pa niso bile izvedene. Izpostaviti velja predvsem naslednje aktivnosti, katerih
cilj je nadgradnja in izpopolnitev sistema spremljanja kakovosti študijskega procesa in razvoja kulture
kakovosti:
- izvedena Follow-up evalvacija EUA;
- nadgrajevanje sistema tutorstva: s ciljem večje skrbi za tuje študente (v okviru programov
mobilnosti in vpisane na UP) je bil ponovno dopolnjen Pravilnik o tutorskem sistemu na UP; prav
tako je UP začela s pripravo izbirnega predmeta, ki bi pokrival vsebine tutorstva, in bi bil ponujen
študentom tutorjem. Izvedeno je bilo redno letno usposabljanje za tutorje;
- izvedba samoevalvacije za področje izobraževanja in priprava skupnega samoevalvacijskega
poročila, ki vključuje tudi oceno uspeha in predvidene aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti (na ta
način bi bila zaključena t.i. »zanka kakovosti«);
- izvedeno anketiranje študentov na članicah UP in skupno povečanje odzivnosti v primerjavi s
preteklim letom. Ponovno je bil dopolnjen anketni vprašalnik (manjše število vprašanj in
preoblikovano vprašanje, ki se nanaša na spremljanje obremenitve študentov skladno z ECTS).
Prav tako še ni bil vzpostavljen načrtovan sistem e-anketiranja na ravni UP, ki je bil načrtovan v
okviru projekta »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«;
- nadgrajevanje sistema notranjih evalvacij študijskih programov UP v okviru projekta Razvijanje
kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP: izvedba usposabljanja za strokovnjake za izvajanje
notranjih evalvacij na UP ter priprava predloga internih pravnih aktov s področja.
INFORMATIZACIJA
V letu 2014 so bili poleg tekočega zagotavljanja delovanja informacijske podpore realiziran sledeči
projekti:
prenos e-poštnega okolja članice UP FTŠ Turistica v skupno platformo;
funkcionalna, organizacijska združitev delovanja visokošolskega informacijskega sistema VIS
(virtualna platforma (RDP WEB) enaka za vse pedagoške članice UP);
V letu 2014 so bili začeti še naslednji pomembnejši projekti:
Pilotska migracija e-poštnega okolja v Microsoft oblak (Office 365) – gostovanje poštnih predalov
zaposlenih, študentov na strežnikih v EU;
Zamenjava programske rešitve Propis za podporo računovodstva in kadrovske službe z
nadgradnjo programske rešitve SAOP.
KADROVSKO PODROČJE
Na kadrovskem področju je UP v letu 2014 sledila ukrepom Zakona o uravnoteženju javnih financ in
Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2014-2015 ter drugih predpisov, ki so določali kadrovsko
politiko. Realizacija načrtovanih novih zaposlitev je bila zato nižja od načrtovane 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 prvi vpisi študentov v nove letnike študijskih programov).
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi s številom vseh zaposlenih na dan 31.
12. 2013 tako zmanjšalo iz 732 oseb na 721, kar pomeni zmanjšanje za 11 oseb oz. za 5,4 %. Število
FTE zaposlenih se je na drugi strani povečalo iz 599,68 na 607,90, to je za 8,22 FTE oz. za 1,37 %,
kar pomeni, da so bil zaposleni v povprečju v letu 2014 nekoliko bolj obremenjeni oz. se je obseg
njihove zaposlitve v povprečju povečal iz 0,81 FTE na zaposlenega v letu 2013 na 0,84 FTE v letu
2014. Ob hkratnem zmanjševanju števila zaposlenih v letu 2014 glede na leto 2013 se delovna
obremenitev (v FTE) povečuje zlasti v plačnih skupinah D in J, medtem, ko se je v plačni skupini H
(raziskovalci) zmanjšalo število zaposlenih in FTE teh zaposlenih. V tej plačni skupini se število in FTE
zaposlenih od leta 2012 vztrajno zmanjšuje; tako je bilo na dan 31.12.2014 število zaposlenih v tej
plačni skupini za 16 % nižje kot na 31. 12. 2012 (upadlo je iz 191 na 162 zaposlenih oz. za 29
zaposlenih), v FTE pa za kar 25 % (iz 152,8 FTE na 114,84 FTE). Velja pa opozoriti, da so zaposlitve
v plačni skupini H (raziskovalci), ki so večinoma vezane na čas trajanja projektov in za določen čas,
vezane tudi na zaposlitev v plačni skupini D (visokošolski učitelji in sodelavci), kjer pa so zaposlitve
večinoma za nedoločen čas.
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Če primerjamo kadrovski načrt v letnem programu dela UP za leto 2014 z realizacijo na dan 31. 12.
2014 (planiranih je bilo 762 zaposlenih z 640,66 FTE, realiziranih pa 721 zaposlenih in 607,9 FTE), je
bila realizacija pod načrtovanim in sicer pri številu zaposlenih za - 5,4%, v FTE pa za - 5,1%.
Konec leta 2014 je bila izvedena reorganizacija upravno administrativnih in strokovno tehničnih služb
(UAST) na rektoratu UP. Število sektorjev v Tajništvu UP se je zmanjšalo iz 10 na 6 vsebinsko
preoblikovanih sektorjev. Gre za začetek postopka reorganizacije, ki pomeni vsebinsko in
organizacijsko prenovo UAST služb tudi na članicah ter vključuje prenovo procesov dela ob
vzporednem uvajanju nadgrajenih informacijskih sistemov za podporo dejavnostim univerze.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP je v preteklem letu pozorno spremljala vse informacije in dogajanje na trgu nepremičnin in
prilagajala svojo strategijo, akte ter investicijske aktivnosti z namenom, da se v največji možni meri na
te priložnosti tudi odzove.
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je podpisala pogodbo, ki vključuje tudi
sofinanciranje opreme, povezane s pedagoško in knjižnično dejavnostjo.
Za nabavo opreme iz lastnih sredstev ter iz sredstev, pridobljenih na projektih, je tudi letos največ leteh namenila članica UP ZRS. Sledi ji UP FAMNIT.
Resorno ministrstvo je v letu 2014 namenilo sofinacerska sredstva za izvajanje investicijsko
vzdrževalnih del na objektih visokošolskih javnih zavodov in javnih študentskih domov v višini
73.756,00 EUR, kar je znatno pripomoglo k ohranitvi objektov v dobrem stanju in k možnosti za
njegovo nadaljnjo uporabo.
V decembru 2014 je bilo tudi pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt A v Univerzitetnem kampusu
Livade Izola. Prav tako je UP na podlagi pridobljene projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in
dozidavo klubskega prostora za študente v Študentskem domu v Kopru - poslovni objekt Čebelnjak
pridobila gradbeno dovoljenje. Na podlagi izdelane PZI dokumentacije je bil izveden postopek izbire
izvajalca za dozidavo klubskega prostora, ki se je konec leta 2013 pričel s pripravljalnimi deli, ki so se
nadaljevala v letu 2014. Prav tako je bila konec leta na UE Koper podana vloga za pridobitev
uporabnega dovoljenja.
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Večina kratkoročnih prednostnih ciljev je bila delno realiziranih. V letu 2014 se je knjižnična dejavnost
izvajala poenoteno na nadgrajenem knjižnično-informacijskem sistemu COBISS 3.
V letu 2014 je enota knjižnice UP UK na UP FAMNIT pričela z delovanjem v novem, večjem prostoru
in predstavlja pozitiven korak v smeri izboljšanja prostorskih pogojev za uporabnike. Celovita rešitev
prostorskih pogojev delovanja UP UK ostaja še naprej prioriteta, ki pa se bo uresničevala glede na
razpoložljiva sredstva prejeta s strani države.
UP UK se je v letu 2014 prijavila in pridobila tudi sredstva iz razpisa ARRS za sofinanciranje tuje
znanstvene literature in baz podatkov.
Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti UP UK so bila zagotovljena po Uredbi o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, vendar pa višina sredstev zagotavlja le 0,5
zaposlitve vodstva (direktorja).
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIIH DOMOV
Leto 2014 je bilo z vidika najpomembnejšega cilja UP ŠD, pridobitve še dodatnih študentskih kapacitet
za nastanitve študentov, manj uspešno. Ker je bila naloga odvisna od MIZŠ oz. od zagotovitve
sredstev za nova ležišča s strani MIZŠ, je bila aktivnost UP ŠD vezana le na sodelovanje pri pripravi
projektov in dokumentacije. Članica pa je bila zelo uspešna pri izvedbi IVD in nabavi opreme, a le iz
vira tržnih sredstev UP ŠD. UP ŠD so iz lastnih tržnih sredstev izvedli nekatera nujna IVD dela in
delno nadomestili dotrajano notranjo opremo. Tu velja posebej izpostaviti ukrepe, ki so jih ŠD izvedli
na podlagi študije za energetsko učinkovitost, ki bodo v prihodnosti še bolj pozitivno vplivali na stroške
energentov v ŠD. Z izvedbo teh posegov in nabav se je izboljšal bivanjski standard študentov v
obstoječih ŠD. UP ŠD so v letu 2014 poslovali finančno pozitivno, in sicer zgolj iz razloga oz. na
podlagi uspešno izvedene turistične dejavnosti v poletnih mesecih.
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URESNIČEVANJE CILJEV IN UKREPOV IZ ReNPVŠ11-20
Vmesno poročilo o uresničevanje ciljev in ukrepov iz ReNPVŠ11-20 je sestavna priloga Letnega
programa dela Univerze na Primorskem za leto 2014.
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11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Ocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2014 je izdelana na nivoju posameznih članic UP,
rektorata UP in Univerze na Primorskem kot celote. Osnova so samoocene navedenih na področju
notranjega kontrolnega okolja, upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in kontrolnih aktivnosti,
informiranja in komuniciranja ter nadziranja.
Izsledki dela ter preventivni kot tudi korektivni ukrepi v letu 2013 imenovanih delovnih skupin za
notranji nadzor za večino področij delovanja Univerze na Primorskem (področje izobraževanja,
področje raziskovanja, pravno in kadrovsko področje, finančno področje, področje informatike,
področje investicij, splošno področje ter področje integritete) so večinoma učinkovali tudi v letu 2014,
ponovni notranji nadzor delovnih skupin pa v letu 2014 ni bil izveden. V letu 2014 ni bilo zaznati
sistemsko pomembnega napredka pri notranjem nadzoru, ampak beležimo le ohranitev stanja iz
predhodnega leta. Izjema so posamezne članice, ki izboljšujejo svoje sisteme notranjih kontrol na
področju vodenja projektov (npr. nadzor nad upravičenostjo pokritja stroškov s projektnimi viri) ter
posameznih drugih segmentov poslovanja (npr. obvladovanje tveganja neplačil terjatev).
Univerza na Primorskem nima organizirane notranje revizijske službe, zato so bile te naloge poverjene
zunanji revizijski družbi, pooblaščeni za notranje revidiranje. V letu 2014 je le-ta nadaljevala z v 2013
začeto revizijo poslovnih knjig Univerze na Primorskem za poslovni leti 2011 in 2012 in svoje delo
zaključila s končnim poročilom januarja 2015.
V letu 2014 so bili opravljeni postopki notranjega revidiranja na področju revidiranja navedb v zapisu,
objavljenem v medijih (»nepravilnosti in nezakonitosti na Univerzi na Primorskem v letih 2012 in
2013«), iz ocene revizorja izhaja, da so bile navedbe iz zapisa, objavljene v medijih, pretežno
neutemeljene.
Decembra 2014 je s postopki nadzora porabe proračunskih sredstev začel proračunski inšpektor, ki je
za svoje področje dela določil rektorat, Pedagoško fakulteto, Fakulteto za matematiko, naravoslovje,
informatiko in tehnologijo ter Znanstveno raziskovalno središče. Do priprave tega poročila poročila
inšpektorja še nismo prejeli.
V letu 2014 je bil na podlagi odločbe DURS izveden tudi inšpekcijski nadzor, ki je področje nadzora
usmeril na pravilnost obračunavanja davka na dodano vrednost v primeru investicije v Kampus Livade
ter celotne odbitne dejavnosti. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.
Na področju mednarodne evalvacije Univerze na Primorskem je bila v letu opravljena evalvacija
»Follow up«, s katero so predstavniki EUA ocenjevali napredek Univerze na Primorskem od zadnje
evalvacije v letu 2010. Poročilo je spodbudno, od Univerze na Primorskem pa zahteva stalno težnjo k
napredku tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju, k povečevanju kakovosti dela in
pogojev zanj ter k skupni usmerjenosti k ciljem univerze.
Zaradi podaljšanja akreditacij so bile v letu 2014 obiska predstavnikov NAKVISa deležne Fakulteta za
humanistične študije, Fakulteta za matematiko, naravoslovje, informatiko in tehnologijo ter Fakulteta
za vede o zdravju, pri čemer je bila trem programom podaljšana akreditacije, za tri programe pa
postopek še ni zaključen.
Notranji postopki nadzora nad poslovanjem in delom skupaj z nadzorom zunanjih inštitucij neposredno
vplivajo na povečanje sposobnosti Univerze na Primorskem k bolj učinkovitemu obvladovanju tveganj.
V letu 2015 načrtovana končna izvedba reorganizacije upravno administrativnih in strokovno tehničnih
služb na Univerzi na Primorskem skupaj s prehodom na nov informacijski sistem ter nadgradnjo
določenih obstoječih rešitev bo, ob predpostavki zagotovljenih kadrovskih, finančnih in prostorskih
pogojev, pripomogla k poenotenju delovnih procesov in k poenostavitvam postopkov. Navedeno bi se
moralo odraziti na premiku iz posameznih področij poslovanja, kjer trenutno v večji meri zagotavljamo
primerno kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in kontrolne aktivnosti, ustrezen
sistem informiranja, komuniciranja in nadziranja, na pretežni del poslovanja z dolgoročnim ciljem na
celotno poslovanje ter vzdrževanje te ravni.
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12. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
UP je v študijskem letu 2042015 povečala število razpisanih vpisnih mest na vseh treh stopnjah
študija, načrtovanega deleža zapolnitve z vpisanimi študenti v 1. letnike pa ni dosegla, predvsem je bil
vpis slab na izrednem študiju na magistrskih študijskih programih.
V študijskem letu 2014/2015 je UP načrtovala izvedbo petih študijskih programov tudi v angleškem
jeziku. Izvedba treh magistrskih študijskih programov 2. stopnje ni bila realizirana zaradi premajhnega
števila prijavljenih kandidatov, se pa v angleškem jeziku izvajata dodiplomski in doktorski študijski
program.
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti niso bili realizirani naslednji kratkoročni prednostni
cilji:
- število prijav na nacionalne razpise: realiziranih je bilo samo 59 prijav, kar je posledica neobjave
javnega razpisa ARRS za (so)financiranje raziskovalnih projektov, ki je bil objavljen konec
decembra 2014; v letu 2013 je UP oddala 116 prijav,
- število pridobljenih nacionalnih projektov: 24, kar je manj od načrtovanega (33) in gre za
povečanje v primerjavi z letom 2013 (14); razlog gre pripisati neobjavi javnega razpisa ARRS za
(so)financiranje raziskovalnih projektov, saj je ta objavljen šele konec decembra 2014.
UMETNIŠKA DEJAVNOST
Na področju umetniške dejavnosti so bili zastavljeni cilji doseženi.
MEDNARODNO SODELOVANJE
UP na področju mednarodne mobilnosti v letu 2014 oziroma študijskem letu 2013/2014 ni uspelo
realizirati načrtovanega porasta števila tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pridejo na
izmenjavo na UP. Mobilnost strokovnih sodelavcev, ki odidejo na izmenjavo v tujino, je sicer porasla v
primerjavi s študijskim letom 2012/2013, vendar ni dosegla načrtovane vrednosti.
V letu 2014 je bilo 28 diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT,
medtem ko je bila načrtovana ciljna vrednost 37.
Delež vpisanih tujih študentov na UP se sicer povečuje (v študijskem letu 2012/2013 so vpisani tuji
študenti predstavljali 2,7 % vseh vpisanih študentov, v študijskem letu 2013/2014 3,3 %, v študijskem
letu 2014/2015 pa 3,7 %), vendar v študijskem letu 2014/2015 ni bilo doseženo načrtovano število
260, temveč 213. To velja tudi za število vpisanih tujih študentov v prve letnike.
UP je načrtovala, da bo v letu 2014 pet (5) mednarodnih projektov s področja izobraževanja odobrenih
v financiranje. Do sedaj so odobreni trije (3) projekti, toda niso še znani rezultati vseh razpisov.
Tudi v letu 2014 se je UP soočala z naslednjimi ovirami internacionalizacije:
‐
pomanjkanje informacijske podpore za spremljanje mednarodne mobilnosti in mednarodnih
projektov: cilj univerze je enoten informacijski sistem, ki bi bil uporaben za različna področja
delovanja (kadrovsko, finančno, mednarodno dejavnost in raziskovanje), kar pa je povezano z
visokimi finančnimi stroški;
‐
pomanjkanje namestitvenih kapacitet za (tuje) študente: UP je na tem področju v bistveno
slabšem položaju kot ostale slovenske univerze;
‐
toga nacionalna visokošolska zakonodaja: delovna komisija Rektorske konference RS (RK RS) je
pripravila predlog rabe slovenskega jezika in tujih jezikov na slovenskih univerzah ter predlog
zakonske spremembe, ki ga je RK RS potrdila.
KAKOVOST
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Na področju kakovosti niso bili doseženi oziroma realizirani naslednji cilji:
- vzpostavljen enotni informacijskih sistem (ki bi vključeval tudi e-anketiranja študentov, zaposlenih
in diplomantov UP;
- priprava Poslovnika kakovosti in
- oblikovan Program razvoja kulture kakovosti na UP. Razlog, da cilji niso bili realizirani je v dejstvu,
da je bila njihova realizacija povezana s pridobitvijo projekta »Razvijanje kulture kakovosti in
odličnosti delovanja UP«.
Kot navedeno v poglavju 7.13, je bilo predvideno, da se bo projekt pričel izvajati 1. 1. 2013, vendar je
bil njegov pričetek zaradi pritožbenega postopka premaknjen v drugo polovico leta 2013. V letu 2014
je bila tako pozornost posvečena predvsem izvedbi Follow-up evalvacije EUA (priprava
samoevalvacijskega poročila skladno z navodili EUA ter obisk evalvatorjev), nadgradnji sistema
notranjih evalvacij študijskih programov (izvedba usposabljanja in priprava predloga internih pravnih
aktov) ter aktivnostim, povezanih z nadgradnjo informacijskega sistema.
Med cilji, ki so bili delno realizirani pa velja izpostaviti predvsem dva, in sicer:
- transparentnost generičnih kompetenc diplomantov UP in
- analiza spremljanja obremenitve študentov skladno z Merili ECTS.
Prva aktivnost je bila delno realizirana zaradi zamika izvedbe projekta »Razvijanje kulture kakovosti in
odličnosti delovanja UP«, druga aktivnost pa zaradi tega, ker vprašanje, ki se je nanašalo na
ocenjevanje obremenitve študentov za posamezni predmet, ni bilo dovolj jasno zastavljeno, zaradi
česar se je v letu 2014 ponovno dopolnil anketni vprašalnik (ki se bo uporabljal za anketiranje v
študijskem letu 2014/2015).
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Na področju investicijskih aktivnosti zastavljenih ciljev zaradi javnofinančnih razmer ni bilo mogoče
realizirati (predvsem predvidenih nakupov objektov).
V skladu z danimi finančnimi možnostmi državnega proračuna UP postopoma uresničuje zastavljene
cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev, kot jih imata za svoje delovanje Univerza v Ljubljani in
Univerza v Mariboru. Tako na področju investicijskih aktivnosti večina zastavljenih ciljev ni bila
realizirana zaradi stanja javnih financ, predvsem pri predvidenih nakupih objektov tako za pedagoško
kot za raziskovalno dejavnost oz. glede zagotovitev študentskih ležišč. Na trgu so se pojavile nove
možnosti za nakup objektov, ki bi tako omogočile hitrejše reševanje akutnih prostorskih stisk za
izvajanje pedagoške dejavnosti in za zagotavljanje novih študentskih ležišč, vendar pristojno
ministrstvo ni prerazporedilo obstoječih finančnih virov oz. ni bilo možno pridobiti sredstev iz EU virov.
Načrtovana je bila tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt Borilnica na naslovu Kreljeva 6,
Koper. Zaradi tega, ker gradbeno - obrtniška in instalacijska dela zaradi »decommitmenta« niso sledila
terminskemu planu, restavratorske storitve, za katere je Ministrstvo za kulturo na podlagi izdane
odločbe odobrilo (so)financiranje spomeniško-varstvenega projekta: »Koper – Palača Kreljeva 6:
sanacija stopnišč, terase, tlakov, lesenih stropov, statični kovinski nosilci, ograje«, na podlagi
spomeniško - varstvenega projektnega razpisa (Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2013 – 2014 (so)financirala Republike Slovenija iz dela
proračuna, namenjenega za kulturo; oznaka: JPR2-SVP-2013-14; Ur.l. RS, niso bile izvedene.
Prav tako UP zaradi kompleksnosti ni uspelo zaključiti postopkov ureditve najemnega razmerja na
objektih v uporabi UP FM in UP PEF na Cankarjevi 5, kot tudi ne postopkov prenosa lastništva
Objekta 3 ter dela objekta na naslovu Polje 42, Izola za potrebe UP FVZ.
Pri izvajanju investicijsko vzdrževalnih del je bilo ravno tako potrebno upoštevati stanje javnih financ v
Sloveniji in uveljavitev ZUJF-a, zato so članice v Rebalansu letnega programa Univerze na
Primorskem za leto 2014 upoštevale svoje finančne zmožnosti.
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Sredstva, ki jih UP UK prejme ne zagotavljajo podpore pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu, saj je potrebna boljša prostorska infrastruktura in zagotovitev nujno potrebnih
prostorov za univerzitetno knjižnico z ustrezno študijsko čitalnico.
Vzpostavljena je bila digitalna knjižnica kot del repozitorija slovenskih univerz, ki pa za delovanje še
nima urejenih vseh pravnih podlag. Le-te bodo urejene in sprejete v letu 2015.

12. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014

156

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Zaradi bistveno nižjega financiranje pisarne s strani MIZŠ se UP ŠD še vedno soočajo z negativnim
rezultatom iz naslova javne službe, ki ga pokrivajo iz tržne dejavnosti članice.
Zastavljeni cilji niso bili realizirani predvsem na tistem področju dela, kjer so zastavljeni cilji in naloge
odvisne od MIZŠ.
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13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA,
PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA
Univerza si prizadeva ustvariti pogoje za učinkovit razvoj in s tem prispeva k gospodarstvu in okolju v
regiji. Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja prek Centra za razvoj in prenos
znanja UP (CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z
gospodarstvom: Svet zaupnikov UP, ki svetuje in sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju
njene poslovne, izobraževalne in znanstvene uspešnosti; Konzorcij za razvoj visokošolskega
izobraževanja na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni
center in inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu
preverjanju idej študentov, raziskovalcev in profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z
gospodarstvom na UP ZRS.
Na področju izobraževanja se UP povezuje s preostalimi 3 slovenskimi univerzami na področju
medsebojnega akademskega sodelovanja (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, mentorstvo na
doktorskem študiju, nacionalna mobilnost, itd.). Pomembna skrb je namenja promocijski dejavnosti
študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami.
Pomemben vzvod povezovanja gospodarstva in izobraževanja predstavlja Štipendijski sklad UP.
Štipendijski sklad UP temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada
je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe,
študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost
kasnejše zaposlitve v tej organizaciji. S podporo vlagateljev in nosilcev je bilo V letu 2014 podeljenih
skupaj 41 štipendij.
V okviru vseživljenjskega učenja je bilo izvedenih 190 programov (programi za izpopolnjevanje,
poletne šole, konference, tečaji, delavnice in druge oblike izobraževanja), vključenih 5246
udeležencev, od tega pa kar 2924 študentov, kar predstavlja 55,74 % delež vseh vključenih. Rezultati
kažejo visoko stopnjo zanimanja študentov za vključevanje v aktivnosti, namenjene pridobivanju
dodatnega znanja in kompetenc že v času študija. Oblikovan je bil tudi Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2014/2015, ki vključuje dodatne aktivnosti in zapise
kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa.
Na področju karierne orientacije je UP po uspešni prijavi na Javni razpis za sofinanciranje nadaljnjega
razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015, ki je finančno
okrepil dejavnost kariernega centra, nadaljevala z nudenjem celostne podpore študentom in
diplomantom UP. V letu 2014 je karierni center poleg kariernega svetovanja izvedel 28 dogodkov
(brezplačne delavnice, Karierni dan, obiski v delovna okolja in druge oblike usposabljanja), kjer je
študentom omogočal pridobivanje dodatnih kompetenc za vstop na trg delovne sile ter 19 dogodkov
za širšo javnost, kjer je predstavil svojo dejavnost in profile diplomantov članic UP. Na okroglih mizah,
delavnicah in seminarjih so delodajalci seznanjali sodelujoče s primeri dobrih praks, predstavili
pomembnost zgodnjega načrtovanja kariere, inovativnosti in kreativnosti. V programe vodenja osebne
kariere je bilo vključenih več kot 1200 udeležencev.
Na področju gospodarstva se članice UP povezujejo z organizacijami iz različnih gospodarskih panog
in poslovnih okolij, in sicer v turizmu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu, IKT sistemi, logistiki,
prehrambeni industriji idr. na področju negospodarstva pa sodelujejo z vzgojno izobraževalnimi zavodi
(vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje slovenske bolnišnice,
zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.). Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v
regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka
Koper d.d. in druga številna podjetja ter organizacije, v katerih študenti lahko opravljajo študijsko
prakso oziroma praktično usposabljanje.
V okviru konzorcija slovenskih univerz za prenos tehnologij (KTT) je univerza izvedla vse postopke za
zaščito prvega patenta na področju biomedicinskih znanosti. V letu 2014 se je povečalo tudi
sodelovanje z okoljem na področju znanstveno-raziskovalnega dela (v sodelovanju z gospodarstvom
in drugimi uporabniki znanja se nam število projektov sodelovanja z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja v zadnjih treh letih povečuje: 52 v letu 2012, 66 v letu 2013 in 86 v letu 2014).
Porast v primerjavi z letom 2013 je posledica izvajanja projektov izbranih na Javnem razpisu za
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sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja in katerih skupna vrednost je
166.930,00 EUR. V sodelovanju s partnerji iz gospodarstva je na UP skupno potekalo 14 projektov: 9
projektov je izvedla UP FAMNIT, 5 projektov pa UP PEF.
V letu 2014 je bila oddana vloga na 2. javni razpis po kreativni poti do praktičnega znanja s predlogi
59 projektov v skupni vrednosti 923.317,00 EUR predlaganih v sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi uporabniki znanja.
Na področju investicijskih aktivnosti je univerza izpeljala potrebne postopke in pridobila uporabno
dovoljene za objekt A v Univerzitetnem kampusu Livade. S tem so dani pogoji za prevzem izvedenih
del s strani posameznih izvajalcev in nabavo notranje opreme za opremljanje prostorov. V lanskem
letu je UP tudi uspešno kandidirala na razpisu na javnem pozivu z investicijsko operacijo
»Novogradnja univerzitetnega kampusa Livade I. faza: Stavba A«, za nabavo raziskovalne opreme, ki
je delno financirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve:
Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura. Resorno ministrstvo je zagotovilo sredstva za IVD in s tem
je pripomoglo k vzdrževanju osnovnega premoženja univerze.
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14. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 IN ZAKONA ZA
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
14.1. IZVAJANJE VARČEVALNIH IN SANACIJSKIH UKREPOV
Ukrepi Univerze na Primorskem za znižanje javnofinančnih izdatkov so bili sledeči:
1. Učinkih izvajanja ukrepov ZIPRS 1415, ZUJF na kadrovskem področju:
‐
neizplačevanje redne delovne uspešnost in omejevanje delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela,
‐
omejitev zaposlovanja in sklepanja pogodb o zaposlitvi,
‐
omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
‐
znižanje števila zaposlenih in prenehanje pogodb o zaposlitvi,
‐
nižje premije KAD,
‐
nižji regres za letni dopust
2. Ukrepi za znižanje javnofinančnih odhodkov pri investicijah in investicijskem vzdrževanju:
Investicije in investicijsko vzdrževanje je v največji meri odvisno od financiranja resornega ministrstva,
ta pa je v letu 2014 za investicijsko vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov in študentskih domov
namenil 73.756 EUR sofinancerkah sredstev, ki pa je služilo le za nujna investicijsko vzdrževalna
dela. Večina članic ni ne izvajala ne načrtovala investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme, ki
bi jo financirali iz lastnih virov. Trenutno stanje javnih financ torej ne omogoča pospešitve investicijskih
aktivnosti za reševanje prostorske problematike za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter
zagotavljanja študentskih ležišč, zato so tudi v letu 2014 bile upočasnjene vse investicijske aktivnosti –
nadaljevanje del na Univerzitetnem kampusu Sonce v Kopru in Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli.
3. Učinkih izvajanja ukrepov ZIPRS 1314, ZUJF, varčevalnih in sanacijskih ukrepov
UP je že pred začetkom veljave ZUJFa sprejela sanacijske programe UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ
Turistica in varčevalne ukrepe na nivoju UP, katerih izvajanje se je začelo že v letu 2010. Tako se
določeni ukrepi, ki jih je uveljavil ZUJF prekrivajo z ukrepi, ki so bili že načrtovani in v realizacije,
predvsem so to omejitve pri sklepanju pogodb in študentsko delo. Na nivoju UP je bilo v letu 2014
realiziranih 1.314.948 EUR prihrankov. Na podlagi določil ZUJFa je bilo realiziranih 1.069.336 EUR
prihrankov.
Pregled varčevalnih ukrepov je razviden iz preglednice št. 56 v poglavju 8.2.6.3. Poročilo o učinkih
izvajanja ukrepov ZIPRS 1314, ZUJF, varčevalnih in sanacijskih ukrepov.
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15. UNIVERZA V ŠTEVILKAH
Kazalci in podatki za univerzo so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
‐
izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«,
‐
vseživljenjsko učenje, oznaka »Kazalniki VŽU«
‐
raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki_RAZISKOVANJE«,
‐
mednarodno
sodelovanje,
oznaka
»Kazalniki_MEDNARODNA
MOBILNOST«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«,
‐
knjižnična dejavnost »Kazalniki_KNJIŽNICA«,
‐
skrb za slovenščino, oznaka »Kazalniki_SKRB ZA SLOVENŠČINO«,
‐
informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«,
‐
kadrovsko področje, oznaka »KADROVSKO POROČILO«,
‐
upravljanje stvarnega premoženja, oznaka »POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM«,
‐
področje financ in računovodstva, oznaka »PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU«.
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16. PRILOGE
‐
‐
‐
‐
‐

Organigram,
dopolnitve vmesnega poročila o uresničevanju zastavljenih ciljev univerze, ki so navedeni v prilogi
k pogodbi št. 3330-14-50003,
vmesno poročilo o uresničevanju zastavljenih ciljev univerze, ki so navedeni v prilogi k pogodbi št.
3330-14-50003,
Kazalci in podatki (Excelove priloge),
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.
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