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1. UVODNO POJASNILO
Letni program dela Univerze na Primorskem za leto 2013 (v nadaljevanju letni program dela) je
Upravni odbor Univerze na Primorskem sprejel na 9. dopisni seji, ki je potekala od 22. 7. 2013 do 26.
7. 2013, Senat Univerze na Primorskem pa podal soglasje na 5. dopisni seji, ki je potekala od 18. 7.
2013 do 23. 7. 2013. Letni program dela je pripravljen na podlagi navodil Ministrstva za
izobraževanjem znanost in kulturo z dne 6. 3. 2013 (št. dopisa: 410-134/2012/63) in ocene izhodišč za
pripravo finančnega načrta, ki jih je univerza pripravila na podlagi pisnega poziva pristojnega
ministrstva z dne 6. 3. 2013 (št. dopisa 410-134/2012/64). V času od prejema poziva za pripravo
izhodišč finančnega načrta do sprejetja letnega programa dela Ministrstvo za finance ni potrdilo
izhodišč finančnih načrtov javnih visokošolskih zavodov.
Univerza na Primorskem je letni program dela sprejela zaradi zakonskih obveznosti, ki jih tudi določa
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, Št. 104/12,
46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, v nadaljnjem besedilu ZIPRS1314) in posrednim uporabnikom
proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ nalaga pripravo polletnega poročila. V navodilih
Ministrstva za finance z dne 13. 6. 2013 (dopis št. 4102-85/2013/4 in Navodila) je navedeno, da
morajo posredni uporabniki proračuna pripraviti polletno poročilo, v katerem bodo izkazali:
- podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta,
- podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar-junij tekočega leta in
- oceno realizacije sprejetega finančnega načrta do konca tekočega leta.
Zaradi navedenih zakonskih določil (51. člen ZIPRS1314) je bil letni program dela (s pripadajočim
finančnim načrtom za tekoče leto) sprejet na osnovi nepotrjenih izhodišč za pripravo finančnega načrta
zavoda za leto 2013, saj šele na podlagi sprejeta finančnega načrta za tekoče leto je univerza lahko
ustrezno pripravila polletno poročilo o poslovanju.
V navodilih pristojnega ministrstva z dne 5. 9 2013 (obvestilo prejeto po elektronski pošti) za pripravo
Letnega programa dela oz. rebalansa za leto 2013 z izhodišči za finančni načrt za leto 2013 (št.
dopisa 410-134/2012/121 in priloge) je bila univerza seznanjena s sprejetimi izhodišč za finančni načrt
za leto 2013. Dne 19. 9. 2013 je pristojno ministrstvo pozvalo univerzo k dopolnitvi sprejetega letnega
programa dela za leto 2013 (dopis št. 410-134/2012/136).
Na podlagi potrjenih izhodišč za pripravo finančnega načrta za leto 2013 in poziva k dopolnitvam
sprejetega programa dela s strani pristojnega ministrstva je univerza pripravila Rebalans letnega
programa dela Univerze na Primorskem za leto 2013. Priprava rebalansa Letnega programa dela
Univerze na Primorskem za leto 2013 temelji na naslednjih veljavnih predpisih:
- Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju
ZIPRS1314),
- Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12; v nadaljevanju ZUJF),
- 26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU),
- Navodilih o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),
- Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10),
- 16. členu Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/10),
- Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11,
34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13; v nadaljevanju: uredba) in izhodiščih ministrstva za pripravo
finančnega načrta, ki so usklajena z Ministrstvom za finance.
Spremembe posameznih poglavij v rebalansu Letnem programu dela Univerze na Primorskem za leto
2013, kateremu je Senat podal soglasje 24. 10. 2013 in Upravni Odbor sprejel na 3. izredni seji, dne
6. 11. 2013, so podrobneje pojasnjene v nadaljevanju.
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2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH
2.1 – Poglavje 1. Povzetek letnega programa dela univerze za leto 2013
Na strani 1 v Letnem programu dela za leto 2013 se v tretjem odstavku črta naslednje navedbe:
- v drugi alineji naslov študijskega programa »Ergonomija« in oklepaj skupaj z besedno zvezo »UP
FENIKS članica v ustanavljanju«,
- v tretji alineji naslov študijskega programa »Športna vzgoja in Kinezioterapija« in oklepaj skupaj z
besedno zvezo »UP FENIKS članica v ustanavljanju«,
- v peti alineji naslov študijskega programa »športna vzgoja« in oklepaj skupaj z besedno zvezo
»UP FENIKS članica v ustanavljanju«.
Odstavek se po novem glasi:
»Razvoj študijskih programov: V letu 2013 so na članicah UP načrtovani naslednji programi:
- študijski programi za izpopolnjevanje: Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike (UP PEF);
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: eno- in dvopredmetni Angleški jezik in kultura (UP
FHŠ), Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica),
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Inoviranje in Transdisciplinarni študij politike (UP FM),
Biopsihologija (UP FAMNIT), Socialna pedagogika (UP PEF).
V medsebojnem sodelovanju med članicami UP so načrtovani naslednji interdisciplinarni programi:
- študijski programi za izpopolnjevanje: Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja
italijanščine (UP PEF v sodelovanju z UP FHŠ);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Management v zdravstvu (UP FM in UP FVZ).«
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2.2 - Poglavje 4.2 Izobraževalna dejavnost
Na strani 21 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod tabelo 9 »Študijska področja po
posameznih članicah UP, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega
sistema izobraževanja in usposabljanja« črta opomba, ki navaja študijska področja UP FENIKS.
Na strani 22 v Letnem programu dela za leto 2013 v tabeli 10 »Število akreditiranih dodiplomskih
študijskih programov« se vrednosti podatkov UP FENIKS prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT.
Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
UN. stopnja:
‐
Akreditirani (31.12.2012): 9 študijskih programov
‐
V izvajanju (2012/2013): 8 študijskih programov
Skupna vrednost:
- Akreditirani (31. 12. 2012): 9 študijskih programov
- V izvajanju (2012/2013): 8 študijskih programov
V tabeli 10 »Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov« se črta vrstica z navedbo
besedne zveze »UP FENIKS (članica v ustanavljanju)« in pripadajoče vrednosti podatkov ter besedilo
pod tabelo označena z asteriksom »UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo
študijskega programa Aplikativna kineziologija, ki pa je akreditiran na članici UP FAMNIT.«
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli.
Letni program dela za leto 2013
Tabela: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov

UP FAMNIT

8

7

-

-

8

7

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)

1

1

-

-

1

1

2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1.stopnja
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UP FAMNIT*

9

8

-

9

2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

-

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1.stopnja
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Opomba: *Skupaj vrednosti oziroma združena vsebina UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na strani 22 v Letnem programu dela za leto 2013 v tabeli 11 »Število akreditiranih podiplomskih
študijskih programov« se vrednosti podatkov UP FENIKS prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT.
Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
MAG. 2. stopnja:
‐
Akreditirani (31.12.2012): 7 študijskih programov
‐
V izvajanju (2012/2013): 4 študijskih programov
DR. 3. stopnja:
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‐
Akreditirani (31.12.2012): 3 študijskih programov
‐
V izvajanju (2012/2013): 3 študijskih programov
Skupna vrednost:
- Akreditirani (31.12.2012): 10 študijskih programov
- V izvajanju (2012/2013): 7 študijskih programov
V tabeli 11 »Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov« se črta vrstica z navedbo
besedne zveze »UP FENIKS (članica v ustanavljanju)« in pripadajoče vrednosti podatkov ter besedilo
pod tabelo označena z asteriksom »*UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo
študijskega programa Aplikativna kineziologija, ki pa je akreditiran na članici UP FAMNIT.«
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli.
Letni program dela za leto 2013
Tabela: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

UP FAMNIT

6

3

2

2

8

5

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)

1

1

1

1

2

2

2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

DR, 3. stopnja
2012/2013

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Tabela: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

UP FAMNIT*

7

4

3

10

2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

3

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

DR, 3. stopnja
2012/2013

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja
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Opomba: * Skupaj vrednosti oziroma združena vsebina UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na strani 23 v Letnem programu dela za leto 2013 se v tabeli 13 »Število diplomantov v letu 2012« se
vrednosti podatkov UP FENIKS prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT. Nove vrednosti podatkov
UP FAMNIT:
- število diplomantov na 2. stopnji: 12
- skupaj diplomanti: 43
V tabeli se črta vrstica z vrednostmi UP FENIKS (članica v ustanavljanju) in besedilo pod asteriksom
»UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo študijskega programa Aplikativna
kineziologija, ki pa je akreditiran na članici UP FAMNIT.«
Navedeno spremembo vrednosti kazalnika prikazuje spodnja tabela.
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Letni program dela za leto 2013
Tabela: Število diplomantov v letu 2012

Specialistični

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

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

74

67

55

17

30

8

-

-

1

4

-

4

-

-

-

43

30

12

-

-

1

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

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

1048

835

UP FAMNIT

39

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)
UP FAMNIT*

UP

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Tabela: Število diplomantov v letu 2012

UP
UP FAMNIT*

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

1048

835

74

67

55

17

43

30

12

-

-

1

Opomba: * Skupaj vrednosti oziroma združena vsebina UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).
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2.3 – Poglavje 5 Zakonske in druge pravne podlage
Vsebina poglavja 5 »Zakonske in druge pravne podlage (str. 40-45) se nadomesti s čistopisom
pregleda veljavnih predpisov in načina njihovega navajanja kot sledi:
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko
šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja
idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/1234, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF ),
- 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 ),
- 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),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l.RS, št. 21/2013),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE;
Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.), 109/2012),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB5,
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13,
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,
126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5),
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US:
U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 47/2013 Odl.US: U-I-240/10-15)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012, 35/2013)
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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)
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. 127/2004, 107/2008)
Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004)
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004)

b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in
109/2012)
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 83/2003-UPB1, 61/2006,
87/2011, in (97/2011 popr.))
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012)
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013)
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012)
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006)
- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005)
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012, 7/2013)
- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
- Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
- Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010)
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)
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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
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006,
112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, )
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (
Ur.l.RS, št. 40/2013).
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/2006, 51/2008)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013)
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012)
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
- Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013
- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
- Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013
f)

PRAVNE PODLAGE UP
Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012)
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Interni pravni akti
Splošno
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 Centra za šport Univerze na Primorskem
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravila o povračilu stroškov
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o 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 za zaposlene na Univerzi na Primorskem
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
Kadrovsko področje
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
Študij
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
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Akt o delovanju univerzitetnih kateder
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"

Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem in Seznam področij za izvolitev v naziv

Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- 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
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Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem

Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
Članice UP imajo v skladu Statutom in internimi pravni akti tudi svoje interne pravne akte.
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2.4 – Poglavje 6.1 Dolgoročni strateški cilji
Na str. 57 v Letnem programu dela za leto 2013 se v tretjem stolpcu tabele dolgoročni cilji določi leto
ciljne vrednosti kazalnika v letu 2015.
Sprememba je navedena v spodnji tabeli.
Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

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

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

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

Zagotavljanje spodbudnega
raziskovalnega okolja

Ustvariti infrastrukturne in
druge pogoje za ustrezno
raziskovalno delo

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

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

Povečanje števila objav za
5%

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

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

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

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
ustrezno raziskovalno okolje

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

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

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

Obravnava in sprejem
internega predpisa za
izvajanje sobotnega leta.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

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

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

Širitev mreže s strateškimi
partnerji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

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

Vzpostavljen sistem
obveščanja članic in drugih
zainteresiranih

Sistemsko obveščanje članic

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

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

Implementacija priporočil in
uskladitev ter priprava
metodologije

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Spodbujanje prijavljanja
projektov
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
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Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

Spodbujanje in priznavanje
različnih oblik poklicne
mobilnosti raziskovalcev
(mednarodna, nacionalna in
medsektorska mobilnost)*

Nadaljevanje dobrih praks
spodbujanja in priznavanja
in uvajanje novih oblik, ki še
niso implementirane
(nacionalna in mednarodna
primerjava)

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Enake naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu UP

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

Združevanje enakih nalog za
članice na nivoju UP

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

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

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter izboljšano
stanje na obstoječih ležiščih

Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2011/2012:

Povečanje izbirnosti med
članicami – komplementarne
izbirnosti na 10%

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

Ureditev financiranja
raziskovalne dejavnosti
univerz na državni ravni*

Stabilno financiranje
raziskovalne dejavnosti

Sprejem ustreznih predlogov
in ukrepov

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

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

Priprava in uskladitev
predpisov

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

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

Priprava predpisa glede
intelektualne lastnine

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2011:

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2015: ohranitev deleža

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

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

Spodbujanje števila prijav

- 12 študentov na 1. stopnji,
ki so si izbrali predmete iz
drugih članic UP.

Evalvacija in analiza ter
vpeljava dobrih praks
(nacionalna in mednarodna
raven)

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

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

- 40% od vseh zaposlenih

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

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

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami v tujini

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

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

Analiza stanja in priprava
strategije

Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

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

Povečanje vpisa tujih
študentov na 10%

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

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10
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Izvedba aktivnosti
pridobivanja
najperspektivnejših tujih
študentov, ki se bodo
vpisovali na študijske
programe članic UP in se
vključevali v raziskovalno
dejavnost.

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

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

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

Posamezne članice UP
izvajajo posamezne
predmete v angleškem
jeziku:

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

- študijsko leto 2011/2012:
47 predmetov

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

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

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

Nuditi štipendije za študij
tujih študentov na UP s
poudarkom na študentih z
območja Jugovzhodne
Evrope:
- v sodelovanju s Sektorjem
za pravne zadeve UP
določiti pravno formalne
pogoje za ustanovitev
sklada oz. za vključitev v
obstoječi Štipendijski sklad
UP
- nabor informacij o
možnostih štipendiranja tujih
študentov
- sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih študentov
s partnerskimi univerzami
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2.5 – Poglavje 7.1.1 Študijska dejavnost
Na strani 56 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod naslovom »Načrtovani novi študijski
programi« črtajo naslednje navedbe
- v prvi alineji naslov študijskega programa »Ergonomija« in oklepaj skupaj z besedno zvezo »UP
FENIKS članica v ustanavljanju«,
- v drugi alineji naslov študijskega programa »Športna vzgoja in Kinezioterapija in oklepaj skupaj z
besedno zvezo »UP FENISK članica v ustanavljanju«.
Odstavek se po novem glasi:
»Načrtovani novi študijski programi članice
V letu 2013 so na članicah UP načrtovani novi programi:
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: eno- in dvopredmetni Angleški jezik in kultura (UP
FHŠ), Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica),
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Inoviranje in Transdisciplinarni študij politike (UP FM),
Biopsihologija (UP FAMNIT), Socialna pedagogika (UP PEF).
Na strani 56 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod naslovom »Načrtovani interdisciplinarni
študijski programi v sodelovanju s članicami UP« črtajo naslednje navedbe:
- v prvi alineji naslov študijskega programa »Športna vzgoja« in oklepaj skupaj z besedilom
»program načrtuje UP FENIKS članica v ustanavljanju v sodelovanju z UP PEF«.
Odstavek se po novem glasi:
»V letu 2013 so v medsebojnem sodelovanju med članicami UP načrtovani novi interdisciplinarni
programi:
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Management v zdravstvu (UP FM in UP FVZ).«
Na strani 59 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod naslovom »Kratkoročni cilji za leto 2013«
dopolni tabela pod dolgoročnim ciljem 2 »Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v
učenju in poučevanju«, in sicer:
pod kratkoročnim ciljem »Kakovostno izvajanje študijskih programov«, kazalnik »Prehodnost
študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih (ločeno: za 1., 2. in 3. stopnjo ter ločeno za redni
in izredni študij«, se v drugem stolpcu »Ukrepi (naloge) za dosego oz. ohranitev« črta zadnji
odstavek, ki navaja ukrepe UP FENIKS članice v ustanavljanju; besedilo ukrepov pod UP FENIKS
se vključi pod v besedilo ukrepov UP FAMNIT,
pod kratkoročnim ciljem »Kakovostno izvajanje študijskih programov«, kazalnik »Predmeti, ki se
delno ali v celoti izvajajo s sodobnimi oblikami in metodami«, se v drugem stolpcu »Ukrepi
(naloge) za dosego oz. ohranitev« črta zadnji odstavek, ki navaja ukrepe UP FENIKS članice v
ustanavljanju; besedilo ukrepov UP FENIKS se vključi v besedilo ukrepov UP FAMNIT.
Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Predmeti, ki se delno ali v celoti izvajajo s
sodobnimi oblikami in metodami« se prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT. Nove vrednosti
podatkov UP FAMNIT:
- izhodiščna vrednost kazalnika: 92%.
- ciljna vrednost kazalnika: 94%.
Spremembe pod prvo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Na UP FAMNIT bodo
zaposlovali
uveljavljene
visokošolske učitelje
in sodelavce

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

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

2013/2014:
Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik na
ravni UP je:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
povezovali teoretične
koncepte in njihove
praktične uporabe;
vključevali študente v
raziskovanje;
organizirali
tekmovanja.
Koordinatorji se bodo
sestajali s študenti,
načrtno sledili
uspešnosti študentov
na izpitnih rokih.

Ime kazalnika
redni in izredni študij)

UP FENIKS članica v
ustanavljanju bo
vzpodbujala študente
k hitrejšemu
zaključevanju študija z
vzpostavljanjem stikov
z morebitnimi
bodočimi delodajalci;
semestrsko izvajala
predmete z namenom,
da študenti že tekom
leta opravijo več
izpitov, podeljevala
nagrade Santorio
Santorio za študijsko
uspešnost.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

1. stopnja
(dodiplomski):

1. stopnja
(dodiplomski):

- redni:

- redni:

VS programi: 52%,

VS programi: 63%,

UN programi: 72%,

UN programi: 69%,

- izredni VS: 79%;

- izredni VS: 70%;

2. stopnja
(magistrski):

2. stopnja
(magistrski):

- redni: 61%,

- redni: 73%,

- izredni 68%;

- izredni 58%;

3. stopnja (doktorski):
83%

3. stopnja (doktorski):
74%

Podatki o prehodnosti
po študijskih
programih so
prikazani v Excel
prilogi

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Za doseg načrtovane
prehodnosti se bodo
na članicah UP
izvajale sledeče
aktivnosti:
Na UP FAMNIT bodo
zaposlovali
uveljavljene
visokošolske
učitelje in sodelavce
povezovali
teoretične koncepte
in njihove praktične
uporabe; vključevali
študente v
raziskovanje;
organizirali
tekmovanja.
Koordinatorji se
bodo sestajali s
študenti, načrtno
sledili uspešnosti
študentov na izpitnih
rokih.
Fakulteta bo
vzpodbujala
študente k
hitrejšemu
zaključevanju študija
z vzpostavljanjem
stikov z morebitnimi
bodočimi
delodajalci;

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

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

1. stopnja
(dodiplomski):

1. stopnja
(dodiplomski):

- redni:

- redni:

VS programi: 52%,

VS programi: 63%,

UN programi: 72%,

UN programi: 69%,

- izredni VS: 79%;

- izredni VS: 70%;

2. stopnja
(magistrski):

2. stopnja
(magistrski):

- redni: 61%,

- redni: 73%,

- izredni 68%;

- izredni 58%;

3. stopnja (doktorski):
83%

3. stopnja (doktorski):
74%

Podatki o prehodnosti
po študijskih
programih so
prikazani v Excel
prilogi
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
semestrsko izvajala
predmete z
namenom, da
študenti že tekom
leta opravijo več
izpitov, podeljevala
nagrade Santorio
Santorio za
študijsko
uspešnost.*

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Opomba: *Skupaj vrednosti oziroma združena vsebina UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Za uvajanje sodobnih
obliki in metod v
predmete bodo
članice izvajale:

Predmeti, ki se delno
ali v celoti izvajajo s
sodobnimi oblikami in
metodami

UP FAMNIT bo
organizirala sestanke
koordinatorjev s
študenti, načrtno
sledila uspešnosti
študentov na izpitnih
rokih.
UP FENIKS (članica v
ustanavljanju) pri
izvedbi predmetov v
študijskih programih
vseh treh stopenj
uporablja sodobne
oblike in metode
poučevanja, kot so :
e-učilnica, uporaba
različne merilne,
raziskovalne in
programske opreme;
uporaba e-virov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2011/2012: Delež
predmetov na UP, ki
so se delno ali v celoti
izvajali s sodobnimi
oblikami in metodami
je 70%. (UP
FHŠ: 20% (eučilnica), UP FM:
100%, UP FAMNIT:
100%, UP FTŠ
TURISTICA: 70%, UP
FVZ: 75%, UP
FENIKS članica v
ustanavljanju: 56%)

2012/2013: Delež
predmetov, ki se
delno ali v celoti
izvajajo s sodobnimi
oblikami in metodami
je 76 %. (UP FHŠ:
30%, UP FM se
ohranja na 100%, UP
FAMNIT: se ohranja
na 100%, UP FTŠ
TURISTICA: 80%, UP
FVZ: 80%, UP
FENIKS članica v
ustanavljanju: 67%)

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Za uvajanje sodobnih
obliki in metod v
predmete bodo
članice izvajale:

Predmeti, ki se delno
ali v celoti izvajajo s
sodobnimi oblikami in
metodami

UP FAMNIT:
nadaljevanje z
izvedbo predmetov s
sodobnimi oblikami
in metodami.
Fakulteta pri izvedbi
predmetov v
študijskih programih
vseh treh stopenj
uporablja sodobne
oblike in metode

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2011/2012: Delež
predmetov na UP, ki
so se delno ali v celoti
izvajali s sodobnimi
oblikami in metodami
je 70%. (UP
FHŠ: 20% (eučilnica), UP FM:
100%, UP FTŠ
TURISTICA: 70%, UP
FVZ: 75%, UP
FAMNIT: 92%*)

2012/2013: Delež
predmetov, ki se
delno ali v celoti
izvajajo s sodobnimi
oblikami in metodami
je 76 %. (UP FHŠ:
30%, UP FM se
ohranja na 100%, UP
FTŠ TURISTICA:
80%, UP FVZ: 80%,
UP FAMNIT: 94 %*)

2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH

2.5 – Poglavje 7.1.1 Študijska dejavnost

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
poučevanja, kot so :
e-učilnica, uporaba
različne merilne,
raziskovalne in
programske opreme;
uporaba e-virov.*

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na strani 64 v Letnem programu dela za leto 2013 se dopolni drugi odstavek pod naslovom »Število
let trajanja študija« na način, da se v oklepaju, za naslovom študijskega programa »Aplikativna
kineziologija«, črta besedno zvezo »izvaja UP FENIKS v ustanavljanju« in jo nadomesti z besedno
zvezo »UP FAMNIT«.
Drugi odstavek pod naslovom »Število let trajanja študija« se po novem glasi:
»Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje so študenti najhitreje diplomirali na programih
Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) in Aplikativna kineziologija (UP FAMNIT), in sicer manj kot
v dveh letih.«
Dopolnitve tabel v Excelovi prilogi »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE_REBALANS«
V tabelah Excelove priloge »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE« se spremenijo naslednje vrednosti
podatkov oziroma kazalnikov:
‐
Zavihek »Tabela1A_študijski-pr.«, tabela 1: Število študijskih programov, ki se izvajajo v
študijskem letu 2012/2013 in NAČRT za študijsko leto 2013/2014: vrednosti podatkov UP
FENIKS, vrstica 25 (rubrika »Univerzitetni študijski programi 1. stopnje«), vrstica 33 (rubrika
»Študijski programi 2. stopnje«) in vrstica 48 (rubrika »Študijski programi 3. stopnje«) se prišteje k
vrednosti podatkov UP FAMNIT; navedene vrstice »UP FENIKS v ustanavljanju« se v tabeli črtajo.
‐
Zavihek »Tabela1B_VŽU«, tabela 1B: Ponudba vseživljenjskega učenja na UP in načrt za
študijsko leto 2012/2013: vrednosti podatkov UP FENIKS, vrstica 126 (rubrika »Tečaji, seminarji,
delavnice«), vrstica 135 (rubrika »Predavanja in druge javne prireditve«) in vrstica 144 (rubrika
»Konference«), se prištejejo k vrednosti podatkov UP FAMNIT; navedene vrstice »UP FENIKS v
ustanavljanju« se v tabeli črtajo.
‐
Zavihek »Tabela2A_študenti-vpisani«, tabela 2A: Število vpisanih študentov v študijske programe
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2012/2013 (podatki na dan 30. 10. 2012) in
NAČRT vpisa v študijskem letu 2013/2014: v stolpcu A, vrstica 58 (rubrika »Študenti univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje – SKUPAJ«), vrstica 82 (rubrika »Študenti študijskih programov 2.
stopnje – SKUPAJ«), vrstica 112 (rubrika »Študenti študijskih programov 3. stopnje – SKUPAJ«),
vrstica 123 (rubrika »Študenti s posebnimi potrebami - 1. STOPNJA SKUPAJ«) in vrstica 131
(rubrika »Študenti s posebnimi potrebami - 2. STOPNJA SKUPAJ«), se za besedno zvezo »UP
FAMNIT« črta oklepaj z navedbo besedila »prenos na UP FENIKS«.
‐
Zavihek »Tabela2B_diplomanti«, tabela 2B: Število diplomantov v koledarskem letu 2012 in
NAČRT za leto 2013: v stolpcu A, vrstica 44 (rubrika »Diplomanti univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje -SKUPAJ«), vrstica 54 (rubrika »Diplomanti študijskih programov 2. stopnje SKUPAJ«) in vrstica 83 (rubrika »Diplomanti študijskih programov 3. stopnje - SKUPAJ«), se za
besedno zvezo »UP FAMNIT« črta oklepaj z navedbo besedila »prenos na UP FENIKS«.
‐
zavihek »Tabela2C_delež«, tabela 2C: Kazalniki študijske dejavnosti - delež študentk in
diplomantk: vrednosti podatkov UP FENIKS, vrstice 34-35 (rubrika »Delež ŠTUDENTK na UP
SKUPAJ«) in vrstice 71-74 (rubrika »Delež DIPLOMANTK na UP SKUPAJ«) se prištejejo k
vrednosti podatkov »UP FAMNIT«; navedene vrstice »UP FENIKS v ustanavljanju« se v tabeli
črtajo.
‐
Zavihek »Tabela3A prehodnost«, tabela 3A: Kazalniki študijske dejavnosti - prehodnost v
študijsko leto 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014: v stolpcu A, vrstica 32 (rubrika
»Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ
UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), vrstica 53 (rubrika »Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v
študijskih programih 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«) in vrstica 69 (rubrika
»Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih 3. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA
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PRIMORSKEM«), se črta besedno zvezo »UP FENIKS« in vpiše besedno zvezo »UP FAMNIT«; v
stolpcu A, vrstica 115 (rubrika »Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko
leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje
SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«) in vrstica 132 (rubrika »Delež študentov, ki so se
vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na
študijskih programih 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), se za besedno zvezo
»UP FAMNIT« črta oklepaj z navedbo besedila »prenos na UP FENIKS«.
Zavihek »Tabela3A prehodnost«, tabela 3A: Kazalniki študijske dejavnosti - prehodnost v
študijsko leto 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014: popravi se formula za izračun
vrednosti kazalnikov: »Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso
niti nadaljevali s študijem niti ponavljali na visokošolskih študijskih programih 1. stopnje«, »Delež
študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti nadaljevali s študijem niti
ponavljali na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM« in »Delež študentov, ki so se vpisali v 1. letnik in naslednje študijsko leto niso niti
nadaljevali s študijem niti ponavljali na študijskih programih 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM«; popravljene vrednosti prikazuje čistopis tabele 3A: Kazalniki študijske dejavnosti
- prehodnost v študijsko leto 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014.
Zavihek »Tabela3B_povpr. št. let«, tabela 3B: Kazalniki študijske dejavnosti - povprečno število let
trajanja študija in načrt za študijsko leto 2013/2014: v stolpcu A, vrstica 39 (rubrika »Povprečno
število let trajanja študija na študenta v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje SKUPAJ
UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), vrstica 58 (rubrika »Povprečno število let trajanja študija na
študenta v študijskih programih 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«) in vrstica 76
(rubrika »Povprečno število let trajanja študija na študenta za pridobitev doktorata znanosti, po
programih 3. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), se za besedno zvezo »UP
FAMNIT« črta oklepaj z navedbo besedila »prenos na UP FENIKS«.
Zavihek »Tabela3C_št. na VS-uč.«, tabela 3C: Kazalniki študijske dejavnosti s področja študija in
kadrov: vrednosti podatkov »UP FENIKS (za program Aplikativna kineziologija)«, vrstica 12
(rubrika »Število študentov na visokošolskega učitelja v študijskih programih 1. in 2. stopnje
SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), vrstica 20 (rubrika »Število študentov na
visokošolskega sodelavca v študijskih programih 1. in 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA
PRIMORSKEM«) in vrstica 28 (rubrika »Število diplomantov na visokošolskega učitelja v študijskih
programih 1. in 2. stopnje SKUPAJ UNIVERZA NA PRIMORSKEM«), se prišteje k vrednosti
podatkov UP FAMNIT; navedene vrstice »UP FENIKS (za program Aplikativna kineziologija)« se v
tabeli črtajo.
zavihek »Tabela4_tuji-št.«, tabela 4: Kazalniki študijske dejavnosti - tuji študenti in diplomanti v
študijskem letu 2012/2013 in načrt za študijsko leto 2013/2014:
‐
tabela 4A »Vpisani tuji študenti«:
vrednosti podatkov »UP FENIKS (Aplikativna
kineziologija)«, vrstica 16 (rubrika »Število TUJIH ŠTUDENTOV, ki so vpisani na UP
SKUPAJ«) se prišteje k vrednosti podatkov »UP FAMNIT«; navedena vrstica »UP FENIKS
(Aplikativna kineziologija)« se v tabeli črta,
‐
tabela 4B »Tuji državljani med diplomanti«: vrednosti podatkov »UP FENIKS (Aplikativna
kineziologija)«, vrstica 28 (rubrika »Število tujih DRŽAVLJANOV MED DIPLOMANTI na UP
SKUPAJ«) se prišteje k vrednosti podatkov »UP FAMNIT«; navedena vrstica »UP FENIKS
(Aplikativna kineziologija)« se v tabeli črta,
‐
tabela 4C »Izvedba predmetov v tujem jeziku«: vrednosti podatkov »UP FENIKS (Aplikativna
kineziologija)«, vrstica 41 (rubrika »Število PREDMETOV, ki se izvajajo v tujem jeziku na UP
SKUPAJ«) se prišteje k vrednosti podatkov »UP FAMNIT«; navedena vrstica »UP FENIKS
(Aplikativna kineziologija)« se v tabeli črta.
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2.6 – Poglavje 7.3 Mednarodno sodelovanje
Na str. 77 v Letnem programu dela za leto 2013 se v poglavju 7.3 Mednarodno sodelovanje dopolni
tabela »Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem
prostoru«:
1. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število sklenjenih medfakultetnih sporazumov«
se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti
podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Prva alineja – VŽU-Erasmus
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 27
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 32
Druga alineja – Splošni sporazumi:
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 2
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Ime kazalnika
Število sklenjenih
medfakultetnih
sporazumov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 259

2013 skupaj: 302

- VŽU-Erasmus: 248
(UP FHŠ: 73, UP FM:
95, UP FAMNIT: 23,
UP PEF: 5, UP FTŠ
URISTICA: 43, UP
FVZ: 5, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 4)

- VŽU-Erasmus: 285
(UP FHŠ: 80, UP
FM:9 8, UP FAMNIT:
27, UP PEF: 20, UP
FTŠ TURISTICA: 48,
UP FVZ: 7, UP ZRS:
0, UP IAM: 0, UP
FENIKS: 5)

- Splošni sporazumi:
11 (UP FHŠ: 4, UP
FM: 0, UP FAMNIT:3,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

- Splošni sporazumi:
17 (UP FHŠ: 5, UP
FM: 1, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 2, UP
FENIKS: 2)

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Ime kazalnika
Število sklenjenih
medfakultetnih
sporazumov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 259

2013 skupaj: 302

- VŽU-Erasmus: 248
(UP FHŠ: 73, UP FM:
95, UP FAMNIT: 27*,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 43, UP
FVZ: 5, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- VŽU-Erasmus: 285
(UP FHŠ: 80, UP FM:
98, UP FAMNIT: 32*,
UP PEF: 20, UP FTŠ
TURISTICA: 48, UP
FVZ: 7, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0)

- Splošni sporazumi:
11 (UP FHŠ: 4, UP
FM: 0, UP
FAMNIT:3*, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 0)

- Splošni sporazumi:
17 (UP FHŠ: 5, UP
FM: 1, UP FAMNIT:
2*, UP PEF: 3, UP
FTŠ TURISTICA: 2,
UP FVZ: 0, UP ZRS:
2, UP IAM: 2)
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Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

2. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število včlanitev v združenja in mreže oziroma
članstev« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče
vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Druga alineja – Mreže
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 1
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 2
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Ime kazalnika
Število včlanitev v
združenja in mreže
oziroma članstev

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 27

2013 skupaj: 28

- Združenja: 15

- Združenja: 15

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

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

- Mreže: 12

- Mreže: 13

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

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

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Ime kazalnika
Število včlanitev v
združenja in mreže
oziroma članstev

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 27

2013 skupaj: 28

- Združenja: 15

- Združenja: 15

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

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

- Mreže: 12

- Mreže: 13

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).
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3. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število študentov, vključenih v izmenjave v
tujini« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče
vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Prva alineja – VŽU-Erasmus
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 5
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 4
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus

Ime kazalnika
Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 96

2013 skupaj: 114

- VŽU-Erasmus: 79
(UP FHŠ: 20, UP FM:
12, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 37, UP
FVZ: 4, UP FENIKS:
1)

- VŽU-Erasmus: 99
(UP FHŠ:26, UP
FM:13, UP FAMNIT:2,
UP PEF: 18, UP FTŠTURISTICA: 36, UP
FVZ: 2, UP
FENIKS:2)

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

- CEEPUS: 5 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 2, UP
FAMNIT:0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Bilaterale: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Bilaterale: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 13
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 5
(medn. Poletne šole),
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 8, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 9
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 9, UP FENIKS:
0)

Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in

Ime kazalnika
Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 96

2013 skupaj: 114

- VŽU-Erasmus: 79

- VŽU-Erasmus: 99

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

(UP FHŠ:26, UP
FM:13, UP FAMNIT:
4*, UP PEF: 18, UP
FTŠ TURISTICA: 36,
UP FVZ: 2)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
oblike mednarodne
mobilnosti

Ime kazalnika

Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

- CEEPUS: 3

- CEEPUS: 5

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

(UP FHŠ:2, UP FM:2,
UP FAMNIT:0*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA:

- Bilaterale: 1

Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente

(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:0*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA:

Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)

1, UP FVZ: 0)
- Drugi programi: 13
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:5 (medn.
poletne šole)*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 8)

Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
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1, UP FVZ: 0)
- Bilaterale: 1
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:0*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi:9
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:0*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA:0, UP
FVZ: 9)

Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

4. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število tujih študentov, vključenih v izmenjavo
na UP« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče
vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Četrta alineja – Drugi programi
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 2
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za

Ime kazalnika
Število tujih študentov,
vključenih v izmenjavo
na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 248

2013 skupaj:248

- VŽU-Erasmus:146
(UP FHŠ: 31, UP, FM:
54, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 10, UP FTŠTURISTICA: 38, UP
FVZ: 9, UP FENIKS:
0)

- VŽU-Erasmus:168
(UP FHŠ: 33, UP FM:
77, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 42, UP
FVZ: 3, UP FENIKS:
0)

- CEEPUS: 16 (UP
FHŠ: 7, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 8, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)

- CEEPUS: 10 (UP
FHŠ:3, UP FM:3, UP
FAMNIT:1
(Freemover), UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA:3, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)

- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM:0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:

- Bilaterale: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
tuje študente

Ime kazalnika

Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 86
(UP FHŠ:28 (META
2012), UP FM: 33
(poletna šola), UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 25, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
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Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«

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

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti

Ime kazalnika
Število tujih študentov,
vključenih v izmenjavo
na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 248

2013 skupaj:248

- VŽU-Erasmus:146
(UP FHŠ: 31, UP, FM:
54, UP FAMNIT: 4*,
UP PEF: 10, UP FTŠTURISTICA: 38, UP
FVZ: 9)

- VŽU-Erasmus:168
(UP FHŠ: 33, UP FM:
77, UP FAMNIT: 4*,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 42, UP
FVZ: 3)

- CEEPUS: 16 (UP
FHŠ: 7, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 8, UP
FVZ: 0)

- CEEPUS: 10 (UP
FHŠ:3, UP FM:3, UP
FAMNIT:1
(Freemover)*, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA:3, UP
FVZ: 0)

- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM:0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 86
(UP FHŠ:28 (META
2012), UP FM: 33
(poletna šola), UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 25, UP
FVZ: 0)

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

Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

5. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev (npr. asistentov) UP na izmenjavah v tujini« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta
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se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP
FAMNIT:
Prva alineja – VŽU-Erasmus
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 7
Četrta alineja – Drugi programi
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 3
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 1
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus

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

Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 79

2013 skupaj: 91

- VŽU-Erasmus: 39
(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
0)

Porast za 10%

- CEEPUS: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus

- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)

- Drugi programi: 39
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:32, UP
FENIKS:3)

Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«

- VŽU-Erasmus: 62
(UP FHŠ: 15, UP FM:
13, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 6, UP FENIKS:
1)
- CEEPUS: 2 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 27
(UP FHŠ:0, UP FM:1,
UP FAMNIT:0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:22, UP
FENIKS:1)

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 79

2013 skupaj: 91

- VŽU-Erasmus: 39
(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6*,
UP PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5)

Porast za 10%
- VŽU-Erasmus: 62
(UP FHŠ: 15, UP FM:
13, UP FAMNIT: 7*,
UP PEF: 5, UP FTŠ
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
- CEEPUS: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)

Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente

- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)

Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)

- Drugi programi: 39
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT: 3*, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:32)

Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 6)
- CEEPUS: 2 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 27
(UP FHŠ:0, UP FM:1,
UP FAMNIT: 1*, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:22)

Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

6. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število tujih visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) na izmenjavah na UP« se prišteje k vrednosti UP
FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti
podatkov UP FAMNIT:
Četrta alineja – Drugi programi
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 8
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 25
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽU-

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 83

2013 skupaj: 96

- VŽU-Erasmus: 37
(UP FHŠ: 5, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 2, UP FTŠTURISTICA: 13, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
0)

Porast za 10%

- CEEPUS: 4 (UP
FHŠ:0, UP FM:2, UP
FAMNIT:0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)

- VŽU-Erasmus: 43
(UP FHŠ: 8, UP FM:
15, UP FAMNIT: 1,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 12, UP
FVZ: 2, UP FENIKS:
0)
- CEEPUS: 6 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 3, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Erasmus

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)

- Drugi programi: 42
(UP FHŠ: 14 (META
2012; 13 (ostale
poletne šoledokum.film,
muzeologija,PSD,
podiplomski program),
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
8)

Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 47
(UP FHŠ: 12 (META
2013), UP FM: 0, UP
FAMNIT: 11, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
14)

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 83

2013 skupaj: 96

- VŽU-Erasmus: 37
(UP FHŠ: 5, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4*,
UP PEF: 2, UP FTŠTURISTICA: 13, UP
FVZ: 5)

Porast za 10%

- CEEPUS: 4 (UP
FHŠ:0, UP FM:2, UP
FAMNIT:0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 42
(UP FHŠ: 14 (META
2012; 13 (ostale
poletne šoledokum.film,
muzeologija,PSD,
podiplomski program),
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 8*, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 0)

- VŽU-Erasmus: 43
(UP FHŠ: 8, UP FM:
15, UP FAMNIT: 1*,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 12, UP
FVZ: 2)
- CEEPUS: 6 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 3, UP
FVZ: 0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0*, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0)
- Drugi programi: 47
(UP FHŠ: 12 (META
2013), UP FM: 0, UP
FAMNIT: 25*, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5)

Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).
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7. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število diplomantov, ki so v času študija del
študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna
zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 7
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus

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

Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 41 (UP FHŠ:
20, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 4, UP PEF:
1, UP FTŠTURISTICA: 16, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

2013: 45
Porast za 5% (UP
FHŠ: 21, UP FM: 0,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 3, UP FTŠTURISTICA: 14 , UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
2)

Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 41 (UP FHŠ:
20, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 4*, UP PEF:
1, UP FTŠTURISTICA: 16, UP
FVZ: 0)

2013: 45
Porast za 5% (UP
FHŠ: 21, UP FM: 0,
UP FAMNIT: 7*, UP
PEF: 3, UP FTŠTURISTICA: 14 , UP
FVZ: 0)

2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH

2.6 – Poglavje 7.3 Mednarodno sodelovanje

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
mobilnosti

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«
Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

8. Pod kazalnikom »Število tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli
raziskovat na visokošolski zavod UP in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu« se v stolpcu
»Izhodiščna vrednost kazalnika v letu 2012«, v 1. in 2. alineji, ter v stolpcu »Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013«, v 1. in 2. alineji, črta dikcijo: »UP FENIKS: podatki podani pod Ikarus UP
ZRS«;
9. Pod kazalnikom »Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na
visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu« se v
stolpcu »Izhodiščna vrednost kazalnika v letu 2012«, v 1. in 2. alineji, ter v stolpcu »Ciljna
vrednost kazalnika v letu 2013«, v 1. in 2. alineji, črta dikcijo: »UP FENIKS: podatki podani pod
Ikarus UP ZRS«;
Na str. 82 v Letnem programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 se pod »Komentar«, pod
obstoječe besedilo pod »UP FAMNIT« doda naslednje besedilo:
»Na področju kineziologije se bo v letu 2013 nadaljevalo članstvo v mreži INSHS, International
network of Sport and Health Science, ki združuje preko 20 evropskih fakultet s področja kineziologije
in zdravja, ter sodelovanje s Fakulteto z Mediterana, načrtuje pa se tudi začetek sodelovanja s
sorodno mrežo fakultet iz Južne Amerike. V 2013 se bo nadaljevalo sodelovanje s Fakulteto za
športne študije Masarykove univerze iz Brna na projektu Metabolni sindrom, začeto v študijskem letu
2012/2013, v sklopu katerega se načrtuje obisk 2 doktorandov in učitelja iz Brna ter gostovanje
našega učitelja na tamkajšnji fakulteti. V študijskem letu 2012/2013 se načrtuje obisk 2 gostujočih
učiteljev iz ZDA in 11 iz Evrope. Predvideni sta 2 izmenjavi Erasmus študentov Aplikativne
kineziologije in izmenjava učitelja. Načrtovana je tudi prijava (kot partner; vodilni partner Univerza v
Bologni iz Italie)) na italijanski razpis LLP Erasmus 2013 za organizacijo intenzivne poletne šole za
študente kineziologije v Riminiju 2014. Pridobitev projekta bo omogočila odhod 4 študentov in učitelja
na intenzivno poletno šolo v Rimini junija 2014.«.
Na str. 85 v Letnem programu za leto 2013 se pod »Komentar« črta besedilo, ki je navedeno pod »UP
FENIKS – v ustanavljanju«.
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Dopolnitve tabel v Excelovi prilogi »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST_REBALANS«
V tabelah Excelove priloge »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE« se v tabeli »Kazalniki študijske dejavnosti s
področja mednarodne mobilnosti« se spremenijo naslednjih vrednosti podatkov oziroma kazalnikov:
‐
Kazalnik »Število študentov, ki opravijo del študija v tujini«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »REALIZACIJA v
študijskem letu 2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V
USTANAVLJANJU« prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 3. stopnja« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko leto
2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« prišteje k
vrednosti podatkov UP FAMNIT;
‐
Kazalnik »Število tujih študentov, ki opravijo del študija na visokošolskem zavodu«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »2« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
‐
Kazalnik »Število diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1KT«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »2« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
‐
Kazalnik »Število tujih gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »REALIZACIJA v
študijskem letu 2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »2« iz vrstice »UP FENIKS V
USTANAVLJANJU« prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »5« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 2. stopnja redni študij« se v podstolpcu »REALIZACIJA v
študijskem letu 2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »6« iz vrstice »UP FENIKS V
USTANAVLJANJU« prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 2. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »6« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 3. stopnja« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko leto
2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »3« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« prišteje k
vrednosti podatkov UP FAMNIT;
‐
Kazalnik »Število visokošolskih učiteljev z visokošolskega zavoda, ki kot gostujoči visokošolski
učitelji sodelujejo v pedagoškem procesu v tujini«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »REALIZACIJA v
študijskem letu 2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V
USTANAVLJANJU« prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 1. stopnja redni študij« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko
leto 2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU«
prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 2. stopnja redni študij« se v podstolpcu »REALIZACIJA v
študijskem letu 2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V
USTANAVLJANJU« prišteje k vrednosti podatkov UP FAMNIT;
- v stolpcu »Študijski programi 3. stopnja« se v podstolpcu »REALIZACIJA v študijskem letu
2011/2012 (Leto 2012)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« prišteje k
vrednosti podatkov UP FAMNIT;
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v stolpcu »Študijski programi 3. stopnja« se v podstolpcu »NAČRT za študijsko leto
2012/2013 (Leto 2013)« vrednost »1« iz vrstice »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« prišteje k
vrednosti podatkov UP FAMNIT;
Kazalnik »Število tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli na
visokošolski zavod in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu«:
- vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta;
Kazalnik »Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli na visokošolski ali
raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu«:
‐
vrstica »UP FENIKS V USTANAVLJANJU« se črta.
-

‐
‐

2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH

2.6 – Poglavje 7.3 Mednarodno sodelovanje

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA ZA LETO 2013

32

2.7 – Poglavje 7.5 Knjižnična dejavnost
Na strani 93 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod rubriko Komentarji doda opis za
Univerzitetno knjižnico Univerze na Primorskem. Besedilo opisa Univerzitetne knjižnice Univerze na
Primorskem se umesti pred prvim odstavkom.
Nov, prvi odstavek se glasi:
»UP UK
S 1. marcem 2012 je UP UK pričela s formalnim delovanjem in pričele so se aktivnosti delovanja UP
UK, zapisane v Elaboratu o ustanovitvi Univerzitetne knjižnice. UP UK ima lastni podračun in status
članice UP, vendar nima materialnih pogojev, da bi delovala kot ostale samostojne članice UP. Zato je
knjižnična dejavnost zaenkrat še v okviru posamezne članice.
Formirani so bili vsi trije organi vodenja (direktor, Strokovni svet UP UK, Sveta uporabnikov UP UK)
zato je UP UK tudi pričela s formalnim delovanjem. 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). Aktivnosti delovanja UP UK na
področju združevanja lokalnih baz gradiva v enotno bazo v sistemu COBISS so se pričela v 2012.
Zaradi zahtevnosti in obsega združevanja, le 0,5 zaposlitve ter poenotenja obstoječega stanja v
knjižnicah UP se bodo aktivnosti nadaljevale v 2013.
Zaradi omejenih prejetih sredstev, upravne naloge, ki obsegajo upravno-administrativne in tehnične
naloge, za UP UK izvajajo splošne službe rektorata in članice UP.«
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2.8 – Poglavje 7.7 Promocijska dejavnost
Na str. 100-101 v Letnem programu dela za leto 2013 se v podpoglavju 1 »Promocija na področju
izobraževalne dejavnosti« poglavja 7.7 »Promocijska dejavnost« dopolni tabela pod dolgoročni cilj 2
»Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja«:
1. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Uspešna promocija vpisa za študijsko leto
2013/2014« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče
vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Število dijakov na informativnih dnevih dodiplomskega študija:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 370
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 450
Število kandidatov na informativnih dnevih podiplomskega študija:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 70
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 90
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Promocija
informativnih dnevov
(dodiplomski,
podiplomski)

Ime kazalnika
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Povečana promocija
prevoza na
informativni dan na
srednjih šolah

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1478

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1685

(UP FENIKS: 90, UP
FHŠ: 100, UP FM:
150, UP FAMNIT:
280, UP PEF: 278,
UP FTŠ – Turistica:
280, UP FVZ: 300)

(UP FENIKS: 100, UP
FHŠ: 110, UP FM:
170, UP FAMNIT:
350, UP PEF: 305,
UP FTŠ – Turistica:
300, UP FVZ: 350 )

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 438

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 473

(UP FENIKS: 30, UP
FHŠ: 20, UP FM: 200,
UP FAMNIT: 40, UP
PEF: 53, UP FTŠ –
Turistica: 45, UP FVZ:
50, UP ZRS:, UP
IAM:)

(UP FENIKS: 30, UP
FHŠ: 25, UP FM: 150,
UP FAMNIT: 60, UP
PEF: 58, UP FTŠ –
Turistica: 50, UP FVZ:
100, UP ZRS: , UP
IAM: )

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

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

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Promocija
informativnih dnevov
(dodiplomski,
podiplomski)
Povečana promocija

Ime kazalnika
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1478

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1685

(UP FHŠ: 100, UP

(UP FHŠ: 110, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
prevoza na
informativni dan na
srednjih šolah

Ime kazalnika

34

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

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

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 438

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 473

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

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

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

2. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število predstavitev UP dijakom« se prišteje k
vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov.
Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Število predstavitev na sejmih:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 132
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 151
Število predstavitev na SŠ:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 21
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 21
Število dijakov, ki aktivno obiščejo predstavitve na sejmih:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 350
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 360
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Sodelovanje na sejmu
»Informativa« in
drugih nacionalnih
sejmih
Predstavitve fakultet
na srednjih šolah

Ime kazalnika
Število predstavitev
UP dijakom

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

Število predstavitev
na sejmih: 15

(UP FENIKS: 130, UP
FHŠ: 6, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
2, UP FTŠ – Turistica:
4, UP FVZ: 1, UP
ZRS: , UP IAM:)
Število predstavitev
na SŠ: 1 skupna - s
posvetovalnimi
službami, preostalo so
pedagoške članice

(UP FENIKS: 150, UP
FHŠ: 8, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 1, UP PEF:
10, UP FTŠ –
Turistica: 3, UP FVZ:
1, UP ZRS: , UP IAM)
Število predstavitev
na SŠ: 2 skupni (ena
z ravnatelji, ena s
posvetovalnimi
službami SŠ)
(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 55, UP FM: 35,
UP FAMNIT: 11, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

35

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

obiskovale SŠ

PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: 9, UP FVZ:
3, UP ZRS: , UP IAM:)

(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 52, UP FM: 30,
UP FAMNIT: 11, UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
2)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 5000
(UP FENIKS: 300, UP
FHŠ: 80, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
50, UP PEF: 40, UP
FTŠ – Turistica: 310,
UP FVZ: 200, UP
ZRS: , UP IAM: , )

Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 6000
(UP FENIKS: 300, UP
FHŠ: 100, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
60, UP PEF: 100, UP
FTŠ – Turistica: 390,
UP FVZ: 300, UP
ZRS: , UP IAM: , )

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Sodelovanje na sejmu
»Informativa« in
drugih nacionalnih
sejmih
Predstavitve fakultet
na srednjih šolah

Ime kazalnika
Število predstavitev
UP dijakom

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

Število predstavitev
na sejmih: 15

(UP FHŠ: 6, UP FM:
1, UP FAMNIT: 132*,
UP PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 4, UP FVZ:
1, UP ZRS: , UP IAM:)
Število predstavitev
na SŠ: 1 skupna - s
posvetovalnimi
službami, preostalo so
pedagoške članice
obiskovale SŠ
(UP FHŠ: 52, UP FM:
30, UP FAMNIT: 21*,
UP PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
2)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 5000
(UP FHŠ: 80, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
350*, UP PEF: 40, UP
FTŠ – Turistica: 310,
UP FVZ: 200, UP
ZRS: , UP IAM: , )

(150, UP FHŠ: 8, UP
FM: 1, UP FAMNIT:
150*, UP PEF: 10, UP
FTŠ – Turistica: 3, UP
FVZ: 1, UP ZRS: , UP
IAM)
Število predstavitev
na SŠ: 2 skupni (ena
z ravnatelji, ena s
posvetovalnimi
službami SŠ)
(UP FHŠ: 55, UP FM:
35, UP FAMNIT: 21*,
UP PEF: 10, UP FTŠ
– Turistica: 9, UP
FVZ: 3, UP ZRS: , UP
IAM:)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 6000
(UP FHŠ: 100, UP
FM: 5000, UP
FAMNIT: 360*, UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: 390, UP
FVZ: 300, UP ZRS: ,
UP IAM: , )

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

3. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Povečanje prepoznavnosti UP na slovenskih
srednjih šolah« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in
pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
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Število predstavnikov SŠ, ki so obiskali srečanje:
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 10
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Organizacija srečanja
s predstavniki
svetovalnih služb
srednjih šol

Povečanje
prepoznavnosti UP na
slovenskih srednjih
šolah

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 8

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 12

(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 8, UP FM: /, UP
FAMNIT: /, UP PEF:
15, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
/, UP ZRS: , UP IAM: ,
)

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

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Organizacija srečanja
s predstavniki
svetovalnih služb
srednjih šol

Povečanje
prepoznavnosti UP na
slovenskih srednjih
šolah

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 8

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 12

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

4. V tabeli pod dolgoročni cilj 3 »Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV
Evrope« se vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Promocijske aktivnosti za podporo
pridobivanja tujih študentov za vpis v študijske programe UP« prišteje k vrednosti UP FAMNIT;
črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov
UP FAMNIT:
Število dijakov, ki aktivno obiščejo predstavitve na sejmih:
‐
Izhodiščna vrednost: 1
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 1
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava
predstavitvene ebrošure
Sodelovanje na
predstavitvah UP v
tujini

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

Število prejemnikov ebrošure: 300

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: 5, UP PEF:

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: 5, UP PEF:
750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

37

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

0, UP FTŠ – Turistica:
/, UP FVZ: 141 (21
partnerskih institucij
ERASMUS, 120
(gradivo razdeljeno na
stojnici na dogodku, ki
ga v zamejstvu
organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )

141 (21 partnerskih
institucij ERASMUS,
120 (gradivo
razdeljeno na stojnici
na dogodku, ki ga v
zamejstvu organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )

Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 250
(UP FENIKS: 1, UP
FHŠ: 10, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 50, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 300
(UP FENIKS: 1, UP
FHŠ: 15, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava
predstavitvene ebrošure
Sodelovanje na
predstavitvah UP v
tujini

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

Število prejemnikov ebrošure: 300

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na str. 102 v Letnem programu dela za leto 2013 se v podpoglavju 2 »Promocija na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti poglavju« poglavja 7.7 »Promocijska dejavnost« dopolni tabela
pod dolgoročni cilj 1 »Postati odlična raziskovalna univerza«:
1. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Promocijske aktivnosti za povečanje
prepoznavnosti znanstvene produkcije UP« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna
zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
Število udeležencev:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 10
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‐
Ciljna vrednost kazalnika: 10
Število objav:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 2
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 2
Število intervjujev in individualnih objav z zaposlenimi vezano na posebne dosežke:
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 2
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 3
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
znanstvenih
konferenc, srečanj,
okroglih miz in
publikacij
Promocija večjih
znanstvenoraziskovalnih uspehov

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti
znanstvene produkcije
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število udeležencev
skupaj: cca. 2500

Število udeležencev:
cca. 3000

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

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

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

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 6
objav na
pomembnejše
dogodke
(UP FENIKS: 2 (UP
FENIKS: 2, UP FHŠ:
200, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 5,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: 9 (7 – ciklus
raziskovalnih
predavanj Ad
Salutem, 2 –
promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 100, UP IAM: 6
(1 objava ob večjem
dogodku in 5 objav)
Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
70
(UP FENIKS: 3, UP
FHŠ: 40, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
2, UP ZRS: 15, UP
IAM: 1
intervju/dosežek)
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Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
znanstvenih
konferenc, srečanj,
okroglih miz in
publikacij
Promocija večjih
znanstvenoraziskovalnih uspehov

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti
znanstvene produkcije
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število udeležencev
skupaj: cca. 2500

Število udeležencev:
cca. 3000

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

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

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 5
objav na
pomembnejše
dogodke

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

(UP FHŠ: 150, UP
FM: /, UP FAMNIT:
2*, UP PEF: 3, UP
FTŠ – Turistica: /, UP
FVZ: 5 (2 – dve
konferenci, 1 – ciklus
raziskovalnih srečanj
Ad Salutem, 2 –
promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 80, UP IAM: /)

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

Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
65

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

(UP FHŠ: 36, UP FM:
/, UP FAMNIT: 2*, UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
1 (prispevek/oddaja
na RTV SLO glede
raziskovalnega dela
UP FVZ), UP ZRS:
10, UP IAM: /)

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na str. 103 v Letnem programu dela za leto 2013 se v podpoglavju 2 »Promocija na področju
raziskovalne in razvojne dejavnosti poglavju« poglavja 7.7 »Promocijska dejavnost« dopolni tabela
pod dolgoročni cilj 6 »Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja«:
1. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Promocijske aktivnosti za povečanje
prepoznavnosti v lokalnem okolju in gospodarstvu« se prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se
besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov. Nove vrednosti podatkov UP
FAMNIT:
Število prejemnikov e-predstavitve in odzivov:
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‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 150
‐
Ciljna vrednost kazalnika: 150
Št. objav v lokalnih in nacionalnih medijih o rezultatih raziskovanja::
‐
Izhodiščna vrednost kazalnika: 4,2=6
‐
Ciljna vrednost kazalnika:5,3=8
Spremembe prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava epredstavitve
raziskovalnega dela
na UP in adreme
(mediji in
gospodarstvo)
Predstavitve
pomembnejših
raziskovalnih
rezultatov v lokalnih in
nacionalnih medijih
Promocijska podpora
organizaciji Noči
raziskovalcev

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti v
lokalnem okolju in
gospodarstvu

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 / obvestilo –
v odvisnosti od
področja

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 /obvestilo

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

(UP FENIKS: 150, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 30, UP IAM:
100)
- Št. objav v lokalnih
(86) in nacionalnih
medijih (79) o
rezultatih
raziskovanja: 190
(UP FENIKS: 5,3=8,
UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
6,1=7, UP ZRS:
55,45=100, UP IAM:
20,30=50)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev:
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: 2, UP IAM:
skladno s cilji
dogodka)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 24
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 2,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: -, UP ZRS:
2, UP IAM: 20)
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Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava epredstavitve
raziskovalnega dela
na UP in adreme
(mediji in
gospodarstvo)
Predstavitve
pomembnejših
raziskovalnih
rezultatov v lokalnih in
nacionalnih medijih
Promocijska podpora
organizaciji Noči
raziskovalcev

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti v
lokalnem okolju in
gospodarstvu

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 / obvestilo –
v odvisnosti od
področja

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 /obvestilo

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

(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 150*,
UP PEF: 750, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
/, UP ZRS: 30, UP
IAM: 100)
- Št. objav v lokalnih
(86) in nacionalnih
medijih (79) o
rezultatih
raziskovanja: 190
(UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT:
5,3=8*, UP PEF: 10,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: 6,1=7, UP
ZRS: 55,45=100, UP
IAM: 20,30=50)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev:
(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: 2, UP IAM:
skladno s cilji
dogodka)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 24
(UP FHŠ: /, UP FM: /,
UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: -,
UP ZRS: 2, UP IAM:
20)

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na str. 103-104 v Letnem programu dela za leto 2013 se v podpoglavju 3 »Promocija na področju
mednarodnega sodelovanja« poglavja 7.7 »Promocijska dejavnost« dopolni tabela pod dolgoročni cilj
7 »Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem ni širšem prostoru«:
‐
Pod kazalnikom »Promocijske aktivnosti za uspešno izpeljavo dogodka« se črta besedna zveza
UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov za naslednje vrednosti kazalnika: »Število
udeležencev« in »Število medijskih objav o dogodku«.
‐
Pod kazalnikom »Povečanje prepoznavnosti UP na področju medna rodnega sodelovanja« se črta
besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov za naslednje vrednosti kazalnika:
»Št. študentov, ki aktivno obiščejo predstavitve na sejmih«, »Število medijskih objav o dosežkih«:
Vrednosti podatkov UP FENIKS za navedena kazalnika ne spreminjajo vrednosti podatkov UP
FAMNIT.
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Spremembe pod prvo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
»International week
UP«

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za uspešno izpeljavo
dogodka

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev:

- Število udeležencev:

Dogodek v letu 2012
ni bil organiziran.
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 3, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS: ,
UP IAM: , )
- Število medijskih
objav o dogodku: (UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 5, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS: /,
UP IAM: /)

30
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 5, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 5,
UP FTŠ – Turistica: 7
(gostujoči
predavatelji), UP FVZ:
2 (gostujoča
predavatelja; dogodek
organiziran na ravni
univerze), UP ZRS: ,
UP IAM: , )
- Število medijskih
objav o dogodku: 5
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 7, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 4,
UP FTŠ – Turistica: 1,
UP FVZ: / (št. načrtuje
UP, ker gre za
dogodek na ravni
univerze), UP ZRS: /,
UP IAM: /)

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
»International week
UP«

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za uspešno izpeljavo
dogodka

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev:

- Število udeležencev:

Dogodek v letu 2012
ni bil organiziran.
(UP FHŠ: 3, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: , UP IAM: , )
- Število medijskih
objav o dogodku: (UP FHŠ: 5, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /, UP IAM: /)

30
(UP FHŠ: 5, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: 7 (gostujoči
predavatelji), UP FVZ:
2 (gostujoča
predavatelja; dogodek
organiziran na ravni
univerze), UP ZRS: ,
UP IAM: , )
- Število medijskih
objav o dogodku: 5
(UP FHŠ: 7, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 4, UP FTŠ –
Turistica: 1, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: /, UP IAM: /)
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Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Promocija
mednarodne
dejavnosti na sejmih
Promocija dosežkov
udeležencev
mednarodne
mobilnosti

Ime kazalnika
Povečanje
prepoznavnosti UP na
področju
mednarodnega
sodelovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

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

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

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

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

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

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

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Promocija
mednarodne
dejavnosti na sejmih
Promocija dosežkov
udeležencev
mednarodne
mobilnosti

Ime kazalnika
Povečanje
prepoznavnosti UP na
področju
mednarodnega
sodelovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

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

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

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

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

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).
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Na str. 104-105 v Letnem programu dela za leto 2013 se v podpoglavju 4 »Promocija na področju
umetniške dejavnosti« poglavja 7.7 »Promocijska dejavnost« dopolni tabela pod dolgoročni cilj 7
»Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem ni širšem prostoru«:
‐
pod kazalnikom »Promocijske aktivnosti za povečanje sodelovanja s kulturnim okoljem in
promocije umetnosti UP« se črta besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti podatkov za
naslednje vrednosti kazalnika: »Število udeležencev na organiziranih dogodkih na UP« in »Število
objav o dogodkih s področja kulture in umetnosti«
Vrednosti podatkov UP FENIKS za naveden kazalnik ne spreminjajo vrednosti podatkov UP FAMNIT.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocija umetnosti

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP: glej
leto 2012

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 200, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 180, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:
90 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 50, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 3, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 250, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 200, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:
120 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 55, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 8, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocija umetnosti

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP: glej
leto 2012

(UP FHŠ: 200, UP
FM: /, UP FAMNIT: ,
UP PEF: 180, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
, UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:

(UP FHŠ: 250, UP
FM: /, UP FAMNIT: ,
UP PEF: 200, UP FTŠ
– Turistica: /, UP FVZ:
, UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

90 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

kulture in umetnosti:
120 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

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

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

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).
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2.9 – Poglavje 7.8 Skupne upravne naloge
Na str. 109 v Letnem programu dela za leto 2013 se v poglavju 7.8 »Skupne upravne naloge« črta
beseda »Komentar« in besedilo komentarja.
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2.10 – Poglavje 7.11.3 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih
domovih
Na strani 119 v Letnem programu dela za leto 2013 se v prvem odstavku dopolni drugi stavek, ki se
po novem glasi:
»Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti študentov bodo študentje poskušali pridobivati s strani
stanovalcev doma, sponzorjev in donatorjev.«
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2.11 – Poglavje 7.12.1 Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ)
Na strani 122 v Letnem programu dela za leto 2013 v tabeli pod dolgoročnim ciljem 1 »Postati odlična
raziskovalna univerza« se pod ciljem »Sodelovanje z gospodarstvom« spremeni opredelitev kazalnika
v četrti vrstici.
Novo opredelitev kazalnika prikazuje spodnja tabela:
Dolgoročni/strateški cilj1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in
prenos znanja UP

Oblikovanje osnovnih
mehanizmov za
ustanavljanje spin-off
podjetij.

Ime kazalnika
Spin off podjetje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

Vzpostavljeni
organizacijski in
procesni pogoji za
ustanovitev spin off
podjetja

Pojasnilo: Ustanovitev spin off podjetja ni predvidena. Predvidena je ureditev organizacijskih in
procesnih pogojev za njegovo ustanovitev. Trenutno univerza ne razpolaga s sredstvi za ustanovitev
in delovanje spin off podjetja.

2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH

2.11 – Poglavje 7.12.1 Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ)

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA ZA LETO 2013

49

2.12 – Poglavje 7.12.5 Univerzitetni vrtec
Na strani 128 v Letnem programu dela za leto 2013 se dopolni besedilo pod komentarjem:
»Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) (Uradni list RS, št. 12/1996,
23/1996 - popr., 22/2000 - ZJS, 64/2001, 101/2001 - Odl. US, 108/2002, 79/2003, 34/2003, 65/2005,
129/2006, 118/2006 - ZUOPP-A, 36/2008, 58/2009, 64/2009 - popr., 65/2009 - popr., 20/2011,
40/2012 - ZUJF, 57/2012 - ZPCP-2D) v 7. členu določa možne načine organiziranja vrtca. Vrtec se v
skladu z navedenim členom lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali gospodarska družba ali
pa se organizira kot organizacijska enota zavoda, družbe ali druge pravne osebe, če z zakonom ni
drugače določeno. Tem zakonskim pogojem in ustreznem postopku ustanovitve oziroma organiziranja
bo sledila tudi Univerza na Primorskem pri ustanavljanju univerzitetnega vrtca.
O vprašanjih, povezanih z določitvijo najprimernejše pravno-organizacijske oblike univerzitetnega
vrtca in izbiro primernih prostorov zanj, potekajo usklajevanja med vodstvom Univerze na Primorskem,
Mestne občine Koper in nekaterih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem na območju Mestne
občine Koper.
Pričakovati je, da bo dogovor glede najustreznejše pravno-organizacijske oblike Univerzitetnega vrtca
Univerze na Primorskem in primerne lokacije zanj dosežen do konca leta 2013. Tako bo Univerza na
Primorskem lahko pričela s postopki za ustanovitev univerzitetnega vrtca v letu 2014. Za te namene
bo pridobila vsa potrebna soglasja s strani pristojnih državnih ali občinskih organov, potrdila pa bo
lahko tudi vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo.«
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2.13 – Poglavje 7.13 Razvoj in skrb za kakovost
Na straneh 129-130 v Letnem programu dela za leto 2013 se v poglavju 7.13 »Razvoj in skrb za
kakovost« dopolni tabela »Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo
v učenju in poučevanju«:
1. Vrednosti podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število tutorjev učiteljev in študentov« se
prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti
podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
a. Izhodiščna vrednost kazalnika:
Število tutorjev učiteljev: 11
Število tutorjev študentov: 10
b. Ciljna vrednost kazalnika:
‐
Število tutorjev učiteljev: 13
‐
Število tutorjev študentov: 11
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in
študenti.

Ime kazalnika
Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število tutorjev
učiteljev: cca 81 (FHŠ:
np; UP FM: 14; UP
FAMNIT:9; UP
PEF:11; FTŠ
Turistica:20; UP FVZ:
25; UP FENIKS: 2).

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

- Število tutorjev
študentov: cca 40 (UP
FHŠ: np; UP FM:15;
UP FAMNIT:8; UP
PEF:1; UP FTŠ
Turistica:8; UP FVZ:
6; UP FENIKS: 2)

- tutorji učitelji: 103
(UP FHŠ: 20; UP
FM:14; UP
FAMNIT:10; PEF:17;
UP FTŠ Turistica:14;
UP FVZ: 25; UP
FENIKS: 3)
- Tutorji študenti: 53
(UP FHŠ:20; UP
FM:17; UP FAMNIT:8;
UP PEF:3; UP FTŠ
Turistica:12; UP FVZ:
18; UP FENIKS: 3)

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

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in
študenti.

Ime kazalnika
Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število tutorjev
učiteljev: cca 81 (FHŠ:
np; UP FM: 14; UP
FAMNIT:11*; UP
PEF:11; FTŠ
Turistica:20; UP FVZ:
25).

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

- Število tutorjev
študentov: cca 40 (UP
FHŠ: np; UP FM:15;
UP FAMNIT:10*; UP
PEF:1; UP FTŠ
Turistica:8; UP FVZ:
6)

- tutorji učitelji: 103
(UP FHŠ: 20; UP
FM:14; UP
FAMNIT:13*; PEF:17;
UP FTŠ Turistica:14;
UP FVZ: 25)
- Tutorji študenti: 53
(UP FHŠ:20; UP
FM:17; UP FAMNIT:
11*; UP PEF:3; UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
FTŠ Turistica:12; UP
FVZ: 18)

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

2. Pod ciljno vrednost kazalnika »Analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov« se spremni
načrtovana vrednost: pripravljenih 5 analiz; črta se besedna zveza UP FENIKS.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Ime kazalnika
Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 1 (na ravni UP)

2013: 6 (na ravni UP
se analiza skladno z
dogovorom na KDD
ne izvede. Anketiranje
načrtujejo: UP FHŠ,
UP FAMNIT, UP PEF,
UP FTŠ Turistica, UP
FVZ, UP FENIKS).

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Ime kazalnika
Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 1 (na ravni UP)

2013: 6 (na ravni UP
se analiza skladno z
dogovorom na KDD
ne izvede. Anketiranje
načrtujejo: UP FHŠ,
UP FAMNIT, UP PEF,
UP FTŠ Turistica, UP
FVZ).

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

Na straneh 130-132 v Letnem programu dela za leto 2013 se v poglavju 7.13 »Razvoj in skrb za
kakovost« dopolni tabela »Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem prostoru«:
1. Pod ciljno vrednost kazalnika »Število posvetov in delavnic s področja kakovosti« se črta besedna
zveza »UP FENIKS« in nadomesti z besedno zvezo »UP FAMNTI«.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Ime kazalnika
Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število posvetov: 3
(rektorat:1; FTŠ: 2)

- Število posvetov UP:
5 (rektorat: 1 UP FTŠ
Turistica: 3; UP PEF:
1; UP FENIKS: 1)

- Število delavnic: 0

- Število delavnic: 3
(rektorat: 1; UP
ZRS:1; UP PEF:1).
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Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Ime kazalnika
Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število posvetov: 3
(rektorat:1; FTŠ: 2)

- Število posvetov UP:
5 (rektorat: 1 UP FTŠ
Turistica: 3; UP PEF:
1; UP FAMNIT: 1)

- Število delavnic: 0

- Število delavnic: 3
(rektorat: 1; UP
ZRS:1; UP PEF:1).

2. Izhodiščna in ciljna vrednost podatkov UP FENIKS pod kazalnikom »Število izvedenih
izobraževanj za zaposlene (formalna, neformalna, v delovnem okolju) ter število udeležence« se
prišteje k vrednosti UP FAMNIT; črta se besedna zveza UP FENIKS in pripadajoče vrednosti
podatkov. Nove vrednosti podatkov UP FAMNIT:
a. Izhodiščna vrednost kazalnika:
‐
Izvedena izobraževanja in število udeležencev: 2, 36
b. Ciljna vrednost kazalnika:
‐
Izvedena izobraževanja in število udeležencev: 2, 84
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Število izvedenih
izobraževanj za
zaposlene (formalna,
neformalna, v
delovnem okolju,) ter
število udeležencev.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedena
izobraževanja in
število udeležencev:
10 izobraževanj; cca
220 udeležencev (UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:
1, 6 udeležencev; UP
PEF: 1, 30
udeležencev; UP FVZ;
7, cca 140
udeležencev skupno;
UP IAM: /; UP ZRS:
1, np o številu
udeležencev; UP ŠD:
0; UP FENIKS: 1, 30
udeležencev).

Izvedena
izobraževanja ter
število udeležencev:
14 izobraževanj; cca
350 udeležencev (UP
FHŠ: 2, 30
udeležencev; UP
FAMNIT: 1, 68
udeležencev; UP
PEF: 1, 75
udeležencev; UP
FVZ: 7, 140
udeležencev; UP IAM:
1; 30 udeležencev;
UP ZRS: 2, np o
številu udeležencev;
UP ŠD: 0; UP FENIKS
1, 16 udeležencev)

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Število izvedenih
izobraževanj za
zaposlene (formalna,
neformalna, v
delovnem okolju,) ter
število udeležencev.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedena
izobraževanja in
število udeležencev:
10 izobraževanj; cca
220 udeležencev (UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:

Izvedena
izobraževanja ter
število udeležencev:
14 izobraževanj; cca
350 udeležencev (UP
FHŠ: 2, 30
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
2, 36 udeležencev*;
UP PEF: 1, 30
udeležencev; UP FVZ;
7, cca 140
udeležencev skupno;
UP IAM: /; UP ZRS:
1, np o številu
udeležencev; UP ŠD:
0).
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
udeležencev; UP
FAMNIT: 2, 84
udeležencev*; UP
PEF: 1, 75
udeležencev; UP
FVZ: 7, 140
udeležencev; UP IAM:
1; 30 udeležencev;
UP ZRS: 2, np o
številu udeležencev;
UP ŠD: 0)

Opomba: *Skupaj vrednosti UP FAMNIT in UP FENIKS (članica v ustanavljanju).

3. Pod Izhodiščno in ciljno vrednost kazalnika »Anketiranje zaposlenih« se črta besedna zveza »UP
FENIKS«. Vrednosti kazalnikov se ne spremenijo.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Anketiranje
zaposlenih.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedba anketiranja: 4
(UP FM, UP FVZ, UP
ZRS, UP FENIKS; UP
ŠD).

Izvedba anketiranja: 7
(UP FM, UP FAMNIT,
UP PEF, UP FVZ, UP
IAM, UP ZRS, UP
FENIKS; UP ŠD).

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Anketiranje
zaposlenih.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedba anketiranja: 4
(UP FM, UP FVZ, UP
ZRS, UP ŠD).

Izvedba anketiranja: 7
(UP FM, UP FAMNIT,
UP PEF, UP FVZ, UP
IAM, UP ZRS, UP
ŠD).

4. Pod ciljno vrednostjo kazalnika »Priprava Analize anketiranja zaposlenih ter sprejem na ustreznih
organih UP« se v oklepaju črta dikcija »UP FENIKS je analizo za študijsko leto 2011/2012 pripravil
v letu 2013.«. Nova skupna ciljna vrednost kazalnika: 7.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Priprava Analize
anketiranja zaposlenih
ter sprejem na
ustreznih organih UP.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Priprava analize o
anketiranju: 4 (glej
zgoraj)

Priprava analize o
anketiranju: 8 (glej
zgoraj; UP FENIKS je
analizo za študijsko
leto 2011/2012
pripravil v letu 2013))
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Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Priprava Analize
anketiranja zaposlenih
ter sprejem na
ustreznih organih UP.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Priprava analize o
anketiranju: 4 (glej
zgoraj)

Priprava analize o
anketiranju: 7 (glej
zgoraj)

5. Pod izhodiščno vrednostjo kazalnika »Na osnovi Analize anketiranja zaposlenih priprava ukrepov,
njihova implementacija in izvedba izboljšav« se črta besedna zveza »UP FENIKS« in pripadajoča
vrednost »1«. Nova izhodiščna vrednost kazalnika: 1.
Pod ciljno vrednostjo istega kazalnika se črta besedna zveza »UP FENIKS« in pripadajoča
vrednost »1«. Nova ciljna vrednost kazalnika: 14.
Spremembe pod drugo alinejo prikazujeta spodnji tabeli:
Letni program dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Na osnovi Analize
anketiranja zaposlenih
priprava ukrepov,
njihova
implementacija in
izvedba izboljšav.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 2 (UP
FENIKS: 1; UP ŠD: 1)

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 15 (UP
FAMNIT:1; UP PEF:1;
UP FVZ:1; UP IAM:
10;UP FENIKS: 1; UP
ŠD: 1)

Rebalans letnega programa dela za leto 2013
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Ime kazalnika
Na osnovi Analize
anketiranja zaposlenih
priprava ukrepov,
njihova
implementacija in
izvedba izboljšav.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 1 (UP ŠD:
1)

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 14 (UP
FAMNIT:1; UP PEF:1;
UP FVZ:1; UP IAM:
10; UP ŠD: 1)
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2.14 – Poglavje 8. Kadrovski načrt in kadrovska politika
Poglavje 8 »Kadrovski načrt in kadrovska politika« (str. 133-136) v Letnem programu dela za leto 2013
se nadomesti z novim.
UP
V letu 2013 se na UP planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število vseh
zaposlenih na dan 31.12.2012 je bilo 723 oseb oziroma 604,22 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira
povečanje na 758 oseb, kar je povečanje za 4,80%, oziroma na 630,39 FTE, kar je povečanje za
4,33%. 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 kar 24,35 FTE. Tako bo na dan
31.12.2013 predvideno število 606,04 FTE.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (plačna skupina D) na dan 31.12.2012 je bilo
319 oseb, oziroma 245,40 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 352 oseb, kar je
povečanje za 10,34 % oziroma na 271,03 FTE, kar je povečanje za 10,45%. Nove zaposlitve so
planirane na UP FAMNIT in UP PEF.
Število zaposlenih raziskovalcev (plačna skupina H) na dan 31.12.2012 je bilo 181 oseb oziroma
135,63 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira zmanjšanje na 173 oseb, kar je zmanjšanje za 4,42 %
oziroma na 133,06 FTE, kar je zmanjšanje za 1,89 %.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih ( plačna skupina J) na dan 31.12.2012 je bilo 214
oseb oziroma 211,60 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 223 oseb, kar je povečanje
za 4,21% oziroma na 215,55 kar je povečanje za 1,87 %. 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 kar 20 oseb (20 FTE). Tako bo na dan 31.12.2013 predvideno število 195,50 FTE.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31.12.2012 je bilo pogodbenih izvajalcev 218 oseb oziroma 42,54
FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 256 oseb, oziroma na 58,90 FTE.
Vseh izvajalcev skupaj, tako zaposlenih kot pogodbeni je na dan 31.12. 2013 predvidenih 1014
(689,29 FTE).
UP REKTORAT
Število zaposlenih na rektoratu na dan 31.12.2012 je bilo 33 oseb oziroma 35,05 FTE, na dan
31.12.2013 pa se planira povečanje na 41 oseb, kar je povečanje za 24,25% oziroma na 45,28 FTE),
kar je povečanje za 29,19%. Povečanje je tudi posledica reorganizacije, tako se je matičnost nekaterih
zaposlenih prenesla na rektorat. Istočasno pa je povečanje posledica izvajanje projektov Living
Landscape, UP Univerzitetni karierni center ter projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti UP.
UP FHŠ
V letu 2013 se na UP FHŠ načrtuje enako število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število
vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 poveča iz 76 oseb na 77 oseb
oziroma iz 61,25 FTE na 61,3 FTE, kar predstavlja minimalno povečanje, vendar povečanje izhaja iz
povečanja obremenitev v plačni skupini H, torej na raziskovalni dejavnosti, ter zaradi nadomeščanja
porodniških in daljših bolniških odsotnosti.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini D načrtuje zmanjšanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 zniža iz 56 oseb na 54
oseb, oziroma iz 42,7 FTE na 39,6 FTE, kar predstavlja znižanje za 7%. Poleg tega predstavlja 0,5
FTE porodniške dopuste ter približno 0,5 FTE daljše bolniške odsotnosti, ki ne predstavljajo stroška
dela. Predvidene zaposlitve iz LPD za leto 2013 se v tekočem letu torej ne bodo izvedle, UP FHŠ pa
načrtuje izvedbo nekaterih sprememb in zaposlitev v začetku leta 2014 zaradi nemotene in
kakovostne izvedbe študijskega procesa v tekočem študijskem letu.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini H načrtuje zvečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 poveča iz 0,9 FTE na 1,5
FTE.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini J načrtuje povečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2013 sicer poveča iz 18 oseb na
21 oseb, oziroma iz 17,2 FTE na 19,2 FTE, kar sicer predstavlja zvišanje, vendar se stroški dela ne
povečujejo, ker povečanje izhaja iz nadomeščanja porodniških dopustov (v obsegu 2 FTE).
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UP FM
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 109 oseb na
101 osebo oziroma iz 99,64 FTE na 90,41 FTE. Na dan 31.12.2013 se planira 97 oseb, kar pomeni
zmanjšanje za 3,96 % oziroma zmanjšanje na 88,30 FTE, kar je zmanjšanje za 2,34 % v primerjavi z
letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini D načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 60
oseb na 52 oseb oziroma iz 50,06 FTE na 43,66 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se planira enako število
oseb, to je 53 oziroma 46,32 FTE, kar pa je povečanje za 6,09 % v primerjavi z letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini H načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 13
oseb na 14 oseb oziroma zmanjšalo v FTE iz 13,6 FTE na 13,10 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se
planira enako število oseb to je 14, oziroma 12,60 FTE, kar je zmanjšanje za 3,82 % v primerjavi z
letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini J načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 35
oseb na 34 oseb oziroma zmanjšalo v FTE iz 34,98 FTE na 32,35 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se
planira 30 oseb, kar pomeni zmanjšanje za 11,77 % oziroma 28,38 FTE, kar je zmanjšanje za 12,27 %
v primerjavi z letom 2012. V letu 2013 je na UP FM v plačni skupini J 6 uslužbenk na porodniškem
dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka. Na dan 31.12.2013 bo delo predvidoma opravljalo 26
ljudi skupaj 24,38 FTE
UP FAMNIT
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 je bilo 78 oseb oziroma 60,26 FTE, na dan 31.12.2013 pa
se planira povečanje na 112 oseb, kar je povečanje za 43,58 % oziroma na 91,14 FTE, kar je
povečanje za 51,25%. V število zaposlenih so všteti tudi izvajalci študijskih programov 1. 2. in 3.
stopnje Aplikativna kineziologija.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2012 je bilo 60 oseb, oziroma
40,12 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 89 oseb, kar je povečanje za 48,33 %
oziroma na 64,85 FTE, kar je povečanje za 61,27%.
Na delovnih mestih raziskovalcev so bile na dan 31.12.2012 zaposlene 3 osebe, oziroma 4,25 FTE,
na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 7 oseb.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na dan 31.12.2012 je bilo 15 oseb oziroma 14,85
FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 16 oseb, kar je povečanje za 6,66 % oziroma na
16,25 kar je povečanje za 9,42 %.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31.12.2012 je bilo pogodbenih izvajalcev 33 oseb oziroma 9,43 FTE,
na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 65 oseb, oziroma na 16,41 FTE.
UP PEF
Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 s 105 oseb na 96 oseb,
od tega je 75 pedagoških, 1 raziskovalec, 1 vodilni delavec in 19 nepedagoških delavcev oziroma z
81,20 FTE na 77,07 FTE. Na dan 31. 12. 2013 pa se planira 108 oseb, kar je povečanje za 12,50 %,
oziroma 84 FTE kar je povečanje za 9 %. Povečanje števila zaposlenih in FTE-jev je predvideno
zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do porodniškega
dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.
UP PEF planira v letu 2013 povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini
D na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo z 88 oseb na 75 oseb oziroma z 68,2
FTE na 55,9 FTE, na dan 31. 12. 2013 pa se planira 80 oseb, kar je povečanje za 6,6 % oziroma 53,7
FTE, kar je zmanjšanje za 4%.
UP PEF planira v letu 2013 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev plačna skupina H v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 0 oseb na 1 osebo oziroma z 1 FTE na 1,6 FTE,
na dan 31. 12. 2013 pa se planira 1 oseba, kar pomeni da ostaja število nespremenjeno, 4,3 FTE pa
pomeni povečanje za 269 %, iz naslova novo pridobljenih raziskovalnih projektov.
Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom
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2011 povečalo iz 17 oseb na 23 oseb, od tega 19 visokošolskih učiteljev in 4 visokošolski sodelavci,
oziroma s 7,5 FTE na 8,4 FTE. Na dan 31. 12. 2013 se planira 27 oseb s 7,7 FTE.
UP FTŠ Turistica
Tudi v letu 2013 se na UP FTŠ Turistici planira zmanjšanje števila zaposlenih. Na dan 31.12.2012 je
bilo na FTŠ Turistici zaposlenih 74 oseb oz. 70,10 FTE. Do konca leta 2013 se planira zmanjšanje
števila na 67 oseb s 64,2 FTE, kar predstavlja zmanjšanje števila zaposlenih za 9,5% in zmanjšanje
števila FTE za 8,4 %.
Število vseh zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se v primerjavi z letom 2011 ni
spremenilo (42). Število FTE v tej plačni skupini se je v tem obdobju zmanjšalo iz 41,80 (31.12.2011)
na 39,36 (na 31.12.2012). Na dan 31.12.2013 se planira 40 oseb (38,6 FTE), kar pomeni zmanjšanje
za 5%, oziroma 2 % v FTE
Število vseh zaposlenih v plačni skupini J je bilo na dan 31.12.2011 in 31.12.2012 enako – 31
zaposlenih. Na dan 31.12.2011 je bilo 29,75 FTE, na dan 31.12.2012 pa 30,30FTE. Na dan
31.12.2013 je planiranih 26 zaposlenih s 25 FTE, kar pomeni 16% zmanjšanje v osebah in 16%
zmanjšanje v FTE.
UP FVZ
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 61 oseb na 57
oseb in povečalo iz 46,45 FTE na 48,68 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira 57 oseb oz. 47,98
FTE.
V plačni skupini D,visokošolski učitelji in sodelavci, se planira povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se je v primerjavi
z letom 2011 zmanjšalo iz 41 oseb na 34 oseb in iz 24,78 FTE na 23,52 FTE, na dan 31.12.2013 pa
se planira 37 oseb, kar je povečanje za 9% oziroma na 28,45 FTE, kar je povečanje za 21%.
V plačni skupini H, raziskovalci, se planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Na dan 31.12.2012 so bile v plačni skupini H zaposlene 4 osebe, prav toliko kot v letu 2011,
vendar se je % zaposlitve iz 4,24 FTE povečal na 4,64 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planirajo 3
osebe, kar je zmanjšanje za 25% oziroma na 3,11 FTE, kar je zmanjšanje za 21%.
Število zaposlenih v plačni skupini J,spremljajoča delovna mesta, se je na dan 31.12.2012 v primerjavi
z letom 2011 povečalo iz 16 oseb na 18 oseb in iz 17,43 FTE na 20,12 FTE, na dan 31.12.2013 pa se
planira 16 oseb, kar je zmanjšanje za 13% oziroma na 16,22 FTE, kar je zmanjšanje za 23%.
Na dan 31.12.2012 je s fakulteto sodelovalo 75 pogodbenih izvajalcev oziroma 12,78 FTE, na dan
31.12.2013 pa se planira 73 izvajalcev oziroma 14,9 FTE. V tem številu niso vključeni mentorji
kliničnega usposabljanja, ki v učnih zavodih na podlagi pogodbe sklenjene med institucijami izvajajo
klinične vaje kot del študijskega programa. V 20 učnih zavodih 209 izvajalcev kliničnega usposabljanja
opravi klinične vaje v obsegu 21,23 FTE.
UP ZRS
V letu 2013 se na UP ZRS planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal iz 161 oseb na
138 oseb oziroma iz 133,1 FTE na 110,97 FTE. Na dan 31.12.2013 se planira zmanjšanje števila
zaposlenih na 125 oseb, kar je zmanjšanje za 9% oziroma 101,10 FTE, kar je zmanjšanje za 8% .
Na dan 31.12.2012 so bile na UP ZRS iz plačne skupine H zaposleni 102 osebi oziroma 75,22 FTE.
Na dan 31.12.2013 se planira zmanjšanje števila zaposlenih na 86 oseb, oziroma na 64,00 FTE, kar je
zmanjšanje za 15%.
Na dan 31.12.2012 je bilo na UP ZRS iz plačne skupini J zaposlenih 36 oseb oziroma 35,5 FTE. Na
dan 31.12.2013 se planira 38 oseb, kar je povečanje za 6% oziroma 37 FTE, kar je povečanje za
5%.Izkazano povišanje na plačni skupin J je posledica zaposlitve 3 strokovnih sodelavcev na Inštitutu
za oljkarstvo, kjer se izvaja akreditirana dejavnost analiz oljčnega olja. Omenjeni zaposleni so v
postopku pridobivanja ustreznega znanstvenega naziva, v naslednjem letu je zanje predvidena
sprememba delavnega mesta v plačno skupino H. Obenem pa je potrebno opozoriti, da je 10 oseb v
plačni skupini J oziroma 10 FTE-jev, ki se krijejo samo iz mednarodnih in tržnih projektov ( projektna
pisarna in arheologi).
UP IAM
V letu 2013 je na UP IAM načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini H, vendar
zmanjšanje števila FTE v primerjavi s preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 tako povečalo z 51 na 56 oseb oziroma zmanjšalo s 36,60
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FTE na 35,93 FTE. Na dan 31. 12. 2013 je načrtovanih 61 oseb, zaposlenih v plačni skupini H
(povečanje za 8,92 %) oziroma 34,52 FTE (zmanjšanje za 2,01 %).
V letu 2013 je na UP IAM načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih v plačni skupini J v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini J na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z
letom 2011 povečalo s 6 na 7 oseb, oziroma povečalo s 6 FTE na 7 FTE. Na 31. 12. 2013 je se
načrtovanih 6 oseb, zaposlenih v plačni skupini J, kar pomeni zmanjšanje za 14,29 % oziroma 5,41
FTE, kar je zmanjšanje za 22,71 %. Zmanjšanje števila zaposlenih oziroma FTE je posledica tega, da
posamezni zaposleni z UP IAM sodelujejo na UP FAMNIT.
UP ŠD
Tudi v letu 2013 se na UP ŠD planira enako (šest) število zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 v primerjavi z letom 2012 ostaja isto, in sicer 6 oseb
oziroma iz 6 FTE.
UP UK
Tudi v letu 2013 se na UP UK planira 0,5 števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma. Število
vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se v primerjavi z letom 2013 ne spreminja.
Pojasnila k tabelam v Excelovi prilogi »KADROVSKI NAČRT 2013_REBALANS«
V nadaljevanju so navedena pojasnila k posameznim tabelam Excelove priloge »KADROVSKI NAČRT
2013«:
Tabela 2: kadrovska struktura po letih ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih
Tabela izkazuje velik delež zaposlenih za določen čas od 784 oseb kar 322, od teh je 98 oseb z
dopolnilnim delovnim razmerjem. Od 253 visokošolskih učiteljev jih ima kar 121 DTPO, 26 sklenjeno
dopolnilno delo in 79 še avtorske in podjemne pogodbe, 34 oseb pa ima zmanjšano neposredno
pedagoško delo. Pri visokošolskih sodelavcih ima od 53 oseb 15 oseb DTPO in le 3 še podjemne
pogodbe.
Tabela 3: podatki o pogodbenih izvajalcih
Glede na preteklo leto je v letu 2013 planiranih več avtorskih in podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci
tako na prvi kot na drugi stopnji in manj zaposlenih, ki sodelujejo na podlagi pogodb. Povečali so se
tudi stroški za pogodbeno delo.
Tabela 4:Načrtovane upokojitve za leto 2013
V letu 2013 je v FTE planiranih 9, 4 upokojitve, od tega jih 8 izpolnjuje pogoje po 179. Člena ZUJF, 3
upokojitve so predvidene, da se nadomestijo, s 5 pa je predvidena sklenitev dogovora o nadaljevanju
dela.
Tabela 6: Število upravičencev do izplačila jubilejne nagrade v letu 2013
Pravico do jubilejne nagrade v letu 2013 bo imelo39 oseb, od tega 23 za 10 let, 12 za 20 let in 4 za 30
let delovne dobe v javnem sektorju.
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2.15 – Poglavje 9. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Na str. 137 v Letnem programu dela za leto 2013 se v tabeli pod dolgoročnim ciljem 4 »Dosegati
materialne standarde primerljive z UL in UM« pod kratkoročni cilj »Izboljšano razmerje študent/ležišče
ter izboljšano stanje na obstoječih ležiščih« doda nov ukrep, ki se glasi:
»Aktivnosti za nakup objekta Prisoje 9 in 9b, Koper«.
Ukrepu se doda kazalnik »Uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov« in določi naslednje
vrednosti:
izhodiščna vrednost: 0
ciljna vrednost: 1
Za kratkoročnim ciljem »Izboljšano razmerje študent/ležišče ter izboljšano stanje na obstoječih
ležiščih« se doda nov kratkoročni cilj »Izboljšano stanje na obstoječih objektih«.
Ukrep »Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na obstoječih objektih za ohranjanje objektov:
Energetska sanacija (FM in PEF)«, naveden pod kratkoročnim ciljem »Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter izboljšano stanje na obstoječih ležiščih«, se prenese pod kratkoročni cilj
»Izboljšano stanje na obstoječih objektih«. Zaradi izostanka sredstev MIZŠ in splošnega finančnega
stanja članic se spremeni ciljna vrednost kazalnika »Izboljšanje stanja obstoječih kapacitet«, in sicer
se črta vrednost 4 in določi nova vrednost 2.«
Navedene spremembe vrednosti kazalnikov prikazuje spodnja tabela.
Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Izboljšano stanje na
obstoječih objektih

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

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

2012: 0

2013: 2

Aktivnosti za nakup
objekta Prisoje 9 in
9b, Koper

Uvrstitev projekta v
Načrt razvojnih
programov

2012: 0

2013: 1

Izvedba investicijsko
vzdrževalnih del na
obstoječih objektih za
ohranjanje objektov:

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

2012: 1

2013: 2

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Gradbeno dovoljenje
in obnova objekta 3,
Cankarjeva 5
Gradbeno dovoljenje
za novogradnja treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli

Ime kazalnika

Energetska sanacija
(FM in PEF)
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2.16 – Poglavje 9.1.1 Gradnja, obnova in rekonstrukcija nepremičnin
Na strani 138 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod poglavjem 9.1.1 »Gradnja, obnova in
rekonstrukcija nepremičnin«, na koncu uvodne obrazložitve doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»UP je tako pripravila srednjeročni načrt investicij za obdobje 2012–2016. Z dokumentom je obravnavala
prostorsko problematiko članic, pri čemer je izhajala iz trenutnih potrebe kot tudi iz prognoz vpisa.
Posamezne članice, ki razpolagajo z lastniškimi prostori in jim prostorske kapacitete pokrivajo študijske
programe, niso vključene v Srednjeročni načrt investicij UP za obdobje 2012–2016 . Glede na prostorske
potrebe članic je izkazana največja potreba glede zagotavljanja študentskih postelj, študijskih
naravoslovnih programov, Aplikativne kineziologije in raziskovalnih programov kot je IKARUS in Center
mediteranskih kultur.«
Na strani 138 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod poglavjem 9.1.1 »Gradnja, obnova in
rekonstrukcija nepremičnin« v odstavku »NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK« za
zadnjim stavkom doda novo besedilo:
»Manjkajoča finančna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije v višini 2.820.000 EUR se bodo
zagotovila iz poroštvenega kredita na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti
Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetega za sofinanciranje razširitve in posodobitve
prostorskih pogojev (ZPUPSPP, Ur.l. RS, 29/2006) in kateremu je soglasje podal UO UP in resorno
ministrstvo. Sredstva se bodo črpala za namen dokončanje GOI del in pridobitve uporabnega
dovoljenja ter nabave notranje pohištvene, laboratorijske in informacijske opreme.«
Na strani 139 v Letnem programu dela za leto 2013, se pod poglavjem 9.1.1 »Gradnja, obnova in
rekonstrukcija nepremičnin« v odstavku »Objekta, locirana na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP
FM) - energetska sanacija« na doda nov, zadnji stavek:
»V letu 2013 se izvedejo aktivnosti za pridobitev izdelovalca projekte dokumentacije in izdelavo le-te.«
Na strani 139 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod poglavjem 9.1.1 »Gradnja, obnova in
rekonstrukcija nepremičnin« se besedilo odstavka »Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega
vrtca - izdelava projektne in investicijske dokumentacije« nadomesti z novim:
»UP PEF načrtuje, da bodo v letu 2013 zagotovljeni prostori za začetek delovanja Univerzitetnega
vrtca UP. V DIIP dokumentacije se bodo presojale vse možne potencialne lokacije, kot tudi možne
pravno-organizacijske oblike; izbrana varianta pa bo optimalna z vidika meril in njihovih utemeljitev.
Ocenjena vrednost investicije je 100.000,00 EUR, opreme 50.000,00 EUR, strošek dokumentacije
predvidoma 17.800,00 EUR. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 167.800,00 EUR; viri in model
financiranja bodo opredeljeni v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga bodo
pripravile strokovne službe UP in ne bo predstavljal dodatnega stroška.
Na strani 139 v Letnem programu dela za leto 2013, se pod poglavjem 9.1.1 »Gradnja, obnova in
rekonstrukcija nepremičnin« pred odstavkom Objekt Armerije in Foresterije s prizidkom ter UP FTŠ
Turistice - odplačilo obresti dolgoročnega kredita doda nov odstavek:
»Nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentih postelj
UP si prizadeva zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki bodo ustrezale razvoju univerze in zadoščale
potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti. Ena izmed prioritet je tudi dvig
pokritost vpisanih v visokošolske programe na Primorskem z javnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in
sicer s sedanjih 3,38% na 15%. Dodatne kapacitete se bo zagotavljalo s:
2
– odkupom in obnovo objekta »Prenočišča Prisoje« na naslovu Prisoje 9, Koper v izmeri 2.459,40 m ,
2
– Odkupom in obnovo objekta »Prenočišča Prisoje« na naslovu Prisoje 9b, Koper v izmeri 903,50 m
– Odkupom in ureditvijo površin na parcelnih št. 467/2, 459/3 in 467/11, vse k.o. Semedela, skupne
2
površine 8.064,00 m ;
celotna vrednost tako znaša 5.890.323 EUR, predvideni vir financiranja so koncesije po Zakonu o
dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov,
Ur.l. RS, št 24/07-Uradno prečiščeno besedilo). V letu 2013 se prične z izvajanjem vseh potrebnih
aktivnosti za uvrstitev projekta Proračun RS in sicer v Načrt razvojnih programov.«
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2.17 – Poglavje 9.1.2 Nakup ali odprodaja nepremičnin
Na strani 140 v Letnem programu dela za leto 2013 se pod poglavjem 9.1.2 »Nakup ali odprodaja
nepremičnin« za odstavkom Nakup objekta »GALEB« doda nov odstavek:
»Nakup objekta na naslovu Prisoje 9 in 9b za potrebe študentih postelj
1. »Prenočišča Prisoje« na naslovu Prisoje 9, 6000 Koper
- nestanovanjska raba v pritličju in petih nadstropjih ID dela stavbe 2606-00985-001,
- nestanovanjska raba v pritličju ID dela stavbe 2606-00985-002,
- nestanovanjska raba v kleti ID dela stavbe 2606-00985-003,
- vse stoječe na zemljišču parcele št. 467/2 k.o. Semedela.
2. »Prenočišča Prisoje« na naslovu Prisoje 9B, 6000 Koper
- nestanovanjska raba v pritličju in nadstropju ID dela stavbe 2606-00969-001,
- nestanovanjska raba v pritličju ID dela stavbe 2606-00969-002,
- vse stoječe na zemljišču parcele št. 459/3 k.o. Semedela.
3. zemljišče na parceli št. 467/11 k.o. Semedela;
2
2
skupaj 3.362,90 m površin v objektih in 8.064,00 m zemljišč.«
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2.18 – Poglavje 9.2 Nakup opreme
Na strani 140 v Letnem programu dela za leto 2013, se besedilo poglavja 9.2 »Nakup opreme«
nadomesti z novim:
»UP je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo za sofinanciranje
opreme, povezane s pedagoško dejavnostjo v višini 52.074,21 EUR iz NRP 3330-13-0023 – oprema v
visokem šolstvu, PP 573710 – dejavnost visokega šolstva, konto 4323 – investicijski transferi javnim
zavodom v letu 2013, ki so razdeljena med pedagoške članice razdelila ter namenjena tudi za
programsko opremo za podporo pedagoškemu procesu. Članice so tako načrtovale nabavo opreme iz
lastnih sredstev ter sredstev pridobljenih na projektih, v skupni višini 531.315,82 EUR.
Več je razvidno iz Tabele 6: Načrt nakupa opreme za leto 2013.«
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2.19 – Poglavje 9.3 investicijsko vzdrževanje
Na strani 141 v Letnem programu dela za leto 2013 se besedilo prvega odstavka pod poglavjem 9.3
»Investicijsko vzdrževanje« nadomesti z novim:
»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v tem letu ne bo namenilo nobenih sredstev za
investicijsko vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov in za investicijsko vzdrževanje študentskih
domov. Glede na finančno stanje posameznih članic bo sredstva za investicijsko vzdrževanje
namenila le članica UP FVZ, ki bo izvedla popravilo strehe na objektu, lociranem na naslovu Polje 42,
Izola.«
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2.20 – Poglavje 10. Finančni načrt
Poglavje 9 »Finančni načrt 2013« (str. 142-155) in vsebujoča podpoglavja v Letnem programu dela za
leto 2013 se v celoti nadomesti z novim poglavjem 9 »Rebalans finančnega načrta 2013«.
Rebalans finančnega načrta UP za leto 2013 je pripravljen ob upoštevanju naslednjih veljavnih
predpisov:
‐
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.,
104/2012, 46/2013; v nadaljevanju ZIPRS1314),
‐
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 –
ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A; v nadaljevanju ZUJF),
‐
26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009,
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF),
‐
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
‐
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010),
‐
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010),
‐
16. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 08/2007 in 102/2010),
‐
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011,
34/2011 – odl. US, 64/2012 in 12/2013; v nadaljevanju: uredba),
‐
Izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 410-134/2012/63 z dne 6. 3.
2013,
‐
Obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 410-134/2012/105 z dne 11. 7. 2013,
‐
Izhodišč in usmeritev za pripravo Letnega progama dela UP (programa dela in finančnega načrta)
za leto 2013.
Pri pripravi ocene stroškov dela so članice in rektorat UP upoštevale veljavne predpise in sklepe:
‐
Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009,
16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013)
‐
Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/1999 - ZMPUPR, 39/2000,
56/2001, 64/2001, 78/2001 - popr., 56/2002, 43/2006 - ZKolP, 52/2007, 61/2008, 60/2008,
33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 46/2013)
‐
Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992 - popr.,
5/1993, 18/1994 - ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 51/1998, 73/1998 - popr.,
39/1999 - ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001 - popr., 43/2006 - ZKolP,
61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 3/2013, 46/2013),
‐
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS,
38/2012),
‐
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF),
‐
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.
104/2012, 46/2013),
‐
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS. st. 104/2012) ter sklepa Vlade RS, št.
41012-4/2013/3 z dne 5. 2. 2013,
‐
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št.61/13 (62/13 popr.)),
‐
Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št.46/13)
‐
Sklep ministra št.333053-12-10027 o subvencioniranju bivanja študentov v študijskem letu
2012/2013, št.4402-2/2012/1 z dne 8.10.2012
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Sklep ministra, št. 333053-13-100140 merilih za razdelitev sredstev za nakup opreme, povezane z
izvajanjem študijske dejavnosti, in o dodelitvi sredstev za nakup opreme, povezane z izvajanjem
študijske dejavnosti, za leto 2013 z dne 5. 2. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/1),
Sklep ministra, št. 333053-13-10005 o določitvi dodatnih sredstev po 56. in 57. členu Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter o določitvi letnih sredstev za
temeljni steber financiranja za visokošolske zavode z dne 14. 2. 2013 (arhivska st. 41012/2013/9),
Sklep ministra, št. 333053-13-10002 o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev
za interesne dejavnosti študentov v letu 2013 z dne 19. 2. 2013 (arhivska st. 410-12/2013/13),
Sklep ministra št. 333053-13-10113 o določitvi sredstev za razliko za regres za letni dopust za leto
2012 s pripadajočimi zamudnimi obrestmi z dne 30. 5. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/41 – UL,
UM , UP, FIŠ),
Sklep ministra št. 333053-13-10114 o določitvi sredstev za razliko za regres za letni dopust za leto
2012 s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi z dne 30. 5. 2013 (arhivska št. 41012/2013/42 – UM UKM, UP UK, CTK),
Prvo točko sklepa Vlade RS št. 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013 v zvezi s številom zaposlenih,
Dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-326/2013/1 z dne 18. 6. 2013, v zvezi z
odpravninami ob upokojitvi,
Dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 0100-248/2013/45 z dne 12. 6. 2013, v zvezi z ukrepi
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1. 6.
2013 do 31. 12.2014,
Dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 100-317/2013/1 z dne 25. 7. 2013,
Dopis RS Ministrstva za notranje zadeve, št. 007-627/2013/3 z dne 9. 8. 2013, glede višine
regresirane prehrane med delom,
Dopis RS Ministrstva za finance, št. 430-2012/2013/4 z dne 24. 6. 2013, v zvezi z davkom na
dodano vrednost,
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Urani list RS, št.
46/2013),
Druge predpise, ki vplivajo na pripravo finančnega načrta.

V skladu z veljavno zakonodajo smo v FN 2013 pri načrtovanju stroškov dela upoštevali, poleg
zakonskih določil ZUJFa in ZIPRS1314, določbe Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do
31.12.2014, UL RS, št. 46/2013 in z dogovorom povezane spremembe zakonov in kolektivnih pogodb
(vse objavljeno v UL RS št. 46/2013 kot sledi:
‐
od 01.06.2013 se za določitev osnovnih plač uporablja nova plačna lestvica (44. a člen Zakona o
spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-R),
‐
javnim uslužbencem in funkcionarjem redna delovna uspešnost v letu 2013 ne pripada (44. č člen
ZSPJS-R),
‐
dogovori z zaposlenimi o povečanem obsega dela se sklepajo le izjemoma, skladno s sprejetimi
sklepi rektorja in v obsegu določenemu z ZUJFom in 44. d členom ZSPJS-R,
‐
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je možno izplačevati upoštevajoč
Spremembe in dopolnitve uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
(Uradni list RS, št 41/12). Najvišji dovoljen obseg sredstev, namenjenih za plačilo delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se je znižal s 60% na 50% dosežene razlike
med prihodki in odhodki; ker v računovodskem poročilu za leto 2012 nobena članica UP ni
razporedila sredstev v ta namen in ni priložila obrazca Elementi za določitev dovoljenega obsega
sredstev za delovno uspešnost iz trga se delovna uspešnost iz tega naslova ne načrtuje,
‐
ukine se povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto
nad 25. letom, ki je veljal za javne uslužbenke,
‐
višina dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat se zniža za 50% (2. člen
Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, UL RS, št. 46/2013),
‐
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se v obdobju do 31.12.2013
zmanjšajo za 80% (63. a člen ZSPJS-R in 7. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti UL RS, št. 46/2013),
‐
kot je določeno v 162. člen ZUJF, zaposleni, ki v letu 2013 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji
plačni razred in v višji naziv, ne napredujejo v višji plačni razred in v višji naziv. Glede zaposlenih,
ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv pa je v 2. odstavku 62. d člena
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ZIPRS1314-A določeno, da pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom s 1
.aprilom 2014,
regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,54 EUR na dan .
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu, če znaša razdalja od kraja
bivališča do delovnega mesta več kot 2 km. Praviloma se povrnejo stroški javnega prevoza
(najcenejša oblika / dnevna ali mesečna vozovnica); če zaposleni nima možnosti prevoza z
javnimi prevoznimi sredstvi pa stroški kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer. Določena je maksimalna višina povračil stroškov
prevoza na delo, ki ne sme presegati višine minimalne plače za mesečno delovno obveznost (5.,
6., 7. člen aneksa),
stroški službenih potovanj se načrtujejo v skladu z 8., 9., 10., in 11. členom aneksa, tako da se
obračuna dnevnica samo za službene poti v trajanju več kot 12 ur, za krajše poti pa se obračuna
regres za prehrano (dodaten regres za službeno pot v trajanju od 8 do 12 ur). Stroški
prenočevanja se načrtujejo za prenočišča ocenjena s 3 ali 4 zvezdicami oz. v višini 30% od cene
dnevnice). Kilometrina za uporabo lastnega vozila znaša 18% cene neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer, praviloma pa se povrnejo stroški prevoza z javnim
prevoznim sredstvom.
regres za letni dopust za leto 2012 z zamudnimi obrestmi se upošteva v višini že izplačanih
zneskov, za leto 2013 pa se poleg izplačanih zneskov upošteva še morebitna izplačila regresa
zaposlenim, ki do junija še niso pridobili pravice; v skladu z določili ZUJF.

Izdatki za blago in storitve se načrtujejo po dejanskih stroških. Pri načrtovanju so članice in rektorat
UP dolžne upoštevati varčevalne ukrepe UP in stroške prilagoditi razpoložljivim sredstvom.
Rebalans finančnega načrta UP za leto 2013 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
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10.1 Splošni del finančnega načrta
Splošni del rebalansa finančnega načrta UP za leto 2013 je sestavljen iz naslednjih izkazov:
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
‐
Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
‐
Načrta računa financiranja,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2011,
realizacija za leto 2012 in rebalans finančnega načrta za leto 2013. Zaradi primerjave med leti je v
izkazih dodana primerjava med rebalansom finančnega načrta 2013 in realizacijo 2012.
10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Realizacija
2011

Realizacija
2012

Rebalans
rebalans
finančnega
načrta 2013

Indeks rebal.
FN 2013/
Real. 2012

A.

SKUPAJ PRIHODKI

31.048.293

24.927.788

26.311.127

105,55

1.

Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj)

30.307.158

24.396.205

25.730.283

105,47

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

23.394.455

18.753.373

18.741.905

99,94

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

6.912.703

5.642.832

6.988.378

123,85

2.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

741.135

531.583

580.844

109,27

B.

SKUPAJ ODHODKI

29.118.822

28.015.546

28.606.578

102,11

1.

Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)

28.376.043

27.450.720

28.103.337

102,38

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

17.555.716

18.156.973

18.119.079

99,79

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

7.508.268

6.756.350

7.073.903

104,70

c.

Investicijski odhodki

3.292.037

2.477.394

2.897.710

116,97

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

2.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

20.022

60.003

12.645

21,07

742.779

564.826

503.241

89,10

1.929.471

-3.087.758

-2.295.451

74,34

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (glej prilogo 1) so
ločeno prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in prihodki in odhodki iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu.
Od načrtovanih 26.311.127 EUR skupnih prihodkov, znašajo načrtovani prihodki za izvajanje javne
službe 25.730.283 EUR in prihodki, ki jih članice Univerze na Primorskem načrtujejo na trgu iz
opravljanja tržne dejavnosti 580.844 EUR. Prihodki so v rebalansu FN 2013 višji za 5,55% od
realiziranih v letu 2012.
V prihodkih so iz naslova sredstev javnih financ načrtovani prihodki v skupni višini 18.741.905 EUR, in
sicer 17.597.173 EUR iz sredstev državnega proračuna RS, kar je za 2,49% manj kot v letu 2012,
82.545 EUR iz sredstev občinskih proračunov, 16.363 EUR iz sredstev javnih agencij in 1.045.824
EUR iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Od sredstev državnega proračuna
RS so za tekočo porabo načrtovana sredstva v višini 17.370.993 EUR in 226.180 EUR za investicije.
Prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo so v FN nižja za 2,08% od realiziranih v letu
2012, sredstva za investicije pa so nižja za 26,21%.
Sredstva MIZŠ za študijsko dejavnost so načrtovana v skladu s sklepom MIZŠ o višini sredstev za
študijsko dejavnost po Uredbi v višini 13.124.419 EUR. V ta znesek so vključena tudi sredstva za nove
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članice in programe v skladu s 57. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov. Poleg tega so v rebalans FN 2013 vključena tudi dodatna sredstva za izplačilo razlike
regresa za letni dopust 2012, v višini 218.075 EUR. Načrtovana sredstva MIZŠ za Univerzitetno
knjižnico UP znašajo 38.280 EUR, dodatna sredstva za izplačilo razlike regresa za leto 2012 pa 317
EUR.
Drugi prihodki za izvajanje javne službe se v rebalansu FN 2013 načrtujejo v višini 6.988.372 EUR, od
tega znašajo načrtovani prihodki iz proračuna EU 3.135.632 EUR, kar je 120,59% več kot od
realiziranih prihodkov v letu 2012 in načrtovani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev za
izvajanje javne službe 3.662.972 EUR, kar je 7,10% manj od realizacije v letu 2012. Porast prihodkov
EU po denarnem toku je posledica zamikov nakazil sredstev iz proračuna EU za leto 2012.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kamor sodijo tudi prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja, so v rebalansu FN 2013 načrtovani v skupni višini 580.844 EUR, kar je za
9,27% več od doseženih v letu 2012.
Na nivoju UP je v rebalansu FN 2013 načrtovanih 28.606.578 EUR skupnih odhodkov, kar je za
2,11% več kot znašajo odhodki za leto 2012, od tega znašajo odhodki za izvajanje javne službe
28.103.337 EUR in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 503.241 EUR.
Kljub temu, da se na UP izvaja varčevalni program za zniževanje stroškov in da so bila dosledno
upoštevana proračunska izhodišča glede znižanja stroškov dela, ostajajo stroški dela na ravni
realiziranih v letu 2012 saj so nižji le za 0,21%. Razlog je predvsem v povišanju izdatkov za plače na
UP FAMNIT in sicer za 33% glede na preteklo leto. Zaradi uvedbe novega študijskega programa je na
UP FAMNIT načrtovano povečanje zaposlenih za 10 FTE. Izdatki za blago in storitve znašajo
7.073.903 EUR in so za 4,70% višji od realiziranih v letu 2012.
Pri planiranju stroškov dela so bila dosledno upoštevana določila ZUJFa in ZIPRS1314, kar je
podrobno razvidno tudi v kadrovskem načrtu. V rebalansu FN 2013 je zajeto izplačilo razlike regresa
za leto 2012 v višini 280.484 EUR, od tega so znašale zamudne obresti 20.309 EUR ter izplačilo
regresa za leto 2013 v višini 161.442 EUR.
Strukturo predvidenih prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz prihodkov in odhodkov po
načelu denarnega toka v prilogi.
Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki UP znaša 2.295.451 EUR in je posledica načrtovanih
odhodkov za investicije, zamika koledarskega leta med prejetimi in porabljenimi sredstvi in
primanjkljaja sredstev za izvajanje študijske dejavnosti. Primanjkljaj se je glede na leto 2012 zmanjšal
za 25,66%.
Članice UP načrtujejo v rebalansu FN 2013 poslovni izid po denarnem toku v višini, kot je razvidna iz
naslednje tabele:
Poslovni izid članic UP po denarnem toku
Tabela: Poslovni izid članic UP po denarnem toku
Načrtovan poslovni izid po denarnem toku
Članica
UP REKTORAT

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012
-1.855.381

-1.555.365

UP FHŠ

-194.014

-202.608

UP FM

-274.630

-427.272

296.038

-139.275

61.169

256.752

-182.349

-153.302

-6.708

-34.628

UP FAMNIT*
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP FVZ
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Načrtovan poslovni izid po denarnem toku
Članica

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012

UP ZRS

-133.396

-145.366

UP IAM

-744.694

152.067

UP ŠD

-53.793

-46.454

-3.087.758

-2.295.451

Skupni izid:

Opomba: *V okviru UP Famnit je izkazan poslovni izid članice UP FENIKS v ustanavljanju.
Članica

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012

UP FAMNIT (brez UP Feniks v
ustanavljanju)
UP FENIKS

256.696

-145.583

39.342

6.308

Za kritje primanjkljaja sredstev rektorata za financiranje investicij bo UP porabila prejeta neporabljena
namenska sredstva za investicije v letih 2010, 2011 in 2012; za razliko pa pridobila dolgoročni kredit
(že odobreno poroštvo RS na podlagi Zakona o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov
najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev; Uradni list RS št. 29, z dne
21.03.2006) v načrtovani višini 2.280.000 EUR (predvidoma bo v letu 2013 porabljenih 501.867 EUR
iz naslova poroštvenega kredita).
Tabela: Viri primanjkljaja po denarnem toku
Viri primanjkljaja po denarnem toku:
Zamik med prejetimi in porabljenimi sredstvi
Presežek odhodkov iz naslova investicij (zamik med prejetimi
in porabljenimi sredstvi in primanjkljaj, ki bo krit iz
poroštvenega kredita)

Rebalans finančnega načrta 2013
-338.431
-1.844.128

Presežek celotnih odhodkov iz dejavnosti UP

-551.959

Presežek celotnih prihodkov iz dejavnosti UP

559.996

Nakup opreme iz presežkov preteklih let
SKUPAJ presežek odhodkov nad prihodki:

-120.929
-2.295.451

Primanjkljaj iz redne študijske dejavnosti, znaša 689.279 EUR kljub temu, da je v skladu s 57. členom
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov UP pridobila dodatna sredstva za financiranje
novih študijskih programov prve in druge stopnje. Presežek odhodkov nad prihodki iz redne študijske
dejavnosti bo UP krila v celoti iz tekočega presežka pri izvajanju izrednih programov 1. in 2. stopnje, ki
znaša 369.160 EUR in iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.
10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb
V obrazcu Načrt računa finančnih terjatev in naložb UP prikazuje dana posojila in prejeta vračila danih
posojil (glej prilogo 2).
Univerza na Primorskem ni v letu 2012 odobravala posojil in tudi v letu 2013 ne namerava dajati
posojil. Ravno tako se v obeh letih niso spreminjala stanja naložb.
10.1.3 Načrt računa financiranja
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov so prikazani najeti krediti in njihova vračila
(glej prilogo 3).
V letu 2012 UP ni najemala kreditov, ravno tako niso v plačilo zapadle obveznosti iz tega naslova. V
letu 2013 je načrtovan poroštveni kredit za potrebe sofinanciranja investicij v višini 501.867 EUR.
Občasni likvidnostni primanjkljaji članic se bodo obravnavali na podlagi pravilnika UP za uravnavanje
2. PREGLED SPREMEMB PO POGLAVJIH

2.20 – Poglavje 10. Finančni načrt

UP – REBALANS LETNEGA PROGRAM DELA ZA LETO 2013

70

likvidnosti in zunanje zadolževanje ni načrtovano, ker pričakujemo prejem sredstev za projekte EU. V
kolikor pa bodo prilivi še prihajali z več mesečno zamudo, se bo UP prisiljena zadolžiti tudi pri zunanjih
finančnih institucijah.
Univerza na Primorskem je leta 2007 najela v skladu z Zakonom o poroštvu RS za obveznosti
Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve
prostorskih pogojev, dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 2.845.694 EUR, katerega glavnica se bo
začela odplačevati leta 2014. Tudi načrtovan poroštveni kredit za investicije se bo v drugi polovici leta
2013 najel v skladu z navedenim zakonom.
10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka

NAZIV KONTA

Realizacija 2011

A) Prihodki od poslovanja

Rebalans
finančnega
načrta 2013

Realizacija 2012

Indeks reb. FN13/
real. 2012

26.404.091

25.729.962

25.888.965

100,62

B) Finančni prihodki

66.674

51.324

15.870

30,92

C) Drugi prihodki

29.897

39.556

4.976

12,58

148.762

72.151

14.003

19,41

26.649.424

25.892.993

25.923.814

100,12

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki
D) CELOTNI PRIHODKI
E) Stroški blaga, materiala in storitev

7.302.209

6.457.477

7.296.671

113,00

18.128.687

18.345.949

18.370.560

100,13

G) Amortizacija

269.766

291.863

256.052

87,73

H) Rezervacije

0

0

0

0,00

I) Davek od dobička

65.096

0

J) Ostali drugi stroški

350.222

484.997

545.419

112,46

K) Finančni odhodki

24.097

3.848

17.957

466,66

3.379

20.813

1.686

8,10

275.792

98.849

55.350

55,99

26.419.248

25.703.796

26.543.695

103,27

230.176

189.197

-619.881

-327,64

F) Stroški dela

L) Drugi odhodki
M ) Prevrednotovalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ

0,00

V rebalansu FN 2013 so, v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
bilančnega toka, prikazani načrtovani celotni prihodki v višini 25.923.814 EUR, kar je 0,12% več kot so
znašali prihodki v letu 2012 (glej prilogo 4). Celotni načrtovani odhodki v rebalansu FN 2013 znašajo
26.543.695 EUR, kar je za 3,27% več kot so znašali realizirani odhodki v letu 2012. Zvišanje stroškov
evidentiramo pri stroških blaga, materiala in storitev, ki so za 13,00% višji od realiziranih v letu 2012.
Stroški dela po bilančnem toku ostajajo na ravni leta 2012 in so kljub uvedbi novega študijskega
programa na UP FAMNIT višji le za 0,13% kar je posledica ukrepov v skladu z Zakonom za
uravnoteženje javnih financ in sanacijskih ukrepov na kadrovskem področju. Presežek odhodkov nad
prihodki znaša 619.881 EUR in se v celoti krije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let.
Načrtovani poslovni izidi po posameznih članicah so prikazani v spodnji tabeli.
Tabela: Načrtovan poslovni izid po bilančnem toku
Načrtovan poslovni izid po bilančnem toku
Članica
UP REKTORAT

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012
80.072

29.281

UP FHŠ

-233.465

-318.537

UP FM

-312.983

-287.425
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Načrtovan poslovni izid po bilančnem toku
Članica

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012

UP FAMNIT*

368.124

-19.557

UP PEF

412.605

89.600

UP FTŠ Turistica

-88.386

-113.243

UP FVZ

48.595

0

UP ZRS

-96.510

0

UP IAM

3.808

0

UP ŠD

7.337

0

189.197

-619.881

Skupaj:

Opomba: *V okviru UP Famnit je izkazan poslovni izid članice UP FENIKS v ustanavljanju
Članica
UP FAMNIT (brez UP Feniks v
ustanavljanju)
UP FENIKS

Rebalans finančnega načrta 2013

Realizacija 2012
339.745

-22.683

28.379

3.126

Presežek odhodkov nad prihodki načrtujejo na UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ in UP FAMNIT, kjer
načrtovani prihodki za študijsko dejavnost ne zadoščajo za vzdržno izvedbo študijskih programov.
Presežek prihodkov na UP PEF je dosežen iz izvajanja izrednega študija, presežek prihodkov na
rektoratu pa je posledica nerazporejenih sredstev za študijsko dejavnost po članicah. Ostale članice
imajo izravnane prihodke in odhodke po denarnem toku
Na nivoju UP se bo presežek odhodkov nad prihodki v celoti kril iz presežkov prihodkov nad odhodki
preteklih let. Posamezne članice (UP FHŠ in delno UP FM in UP FTŠ) pa nimajo vira za kritje
presežka odhodkov.
Presežek odhodkov bodo posamezne članice krile kot sledi:
‐
UP FAMNIT bo presežek odhodkov v višini 19.557 EUR v celoti krila iz presežkov preteklih let,
‐
UP FM bo krila presežek odhodkov v višini 178.395 EUR iz presežkov preteklih let, za razliko
109.030 pa nima vira,
‐
UP FTŠ bo krila presežek odhodkov v višini 58.324 EUR iz presežkov preteklih let, za razliko
54.919 pa nima vira,
‐
UP FHŠ nima vira za kritje presežka odhodkov v višini 318.537 EUR.
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10.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

NAZIV KONTA

Realizacija
2012 Javna
služba

Realizacija
2012 trg

Rebalans
Finančnega
načrta
javna
služba 2013

Rebalans
Finančnega
načrta
trg 2013

Rebalans
FN 13 JS /
realizacija
12 JS

Rebalans
FN 13 trg /
realizacija
12 trg

2

6

7

8

9

11=8/6

12=9/7

A) Prihodki od poslovanja

25.081.787

648.176

25.303.372

585.593

100,88

90,34

B) Finančni prihodki

50.784

540

13.870

0

27,31

0,00

C) Drugi prihodki

39.556

0

6.976

0

17,64

0,00

Č) Prevrednotovalni poslovni
prihodki

72.111

40

14.003

0

19,42

0,00

25.244.238

648.756

25.338.221

585.593

100,37

90,26

6.164.074

293.403

7.078.946

217.725

114,84

74,21

F) Stroški dela

18.129.622

216.328

18.168.394

202.166

100,21

93,45

G) Amortizacija

242.048

49.815

218.379

37.673

90,22

75,63

H) Rezervacije

0

0

0

0

0,00

0,00

J) Drugi stroški

469.537

15.460

544.401

1.018

115,94

6,58

3.829

19

17.138

819

447,58

4.310,53

L) Drugi odhodki

20.813

0

1.683

3

8,09

0,00

M) Prevrednotovalni poslovni
odhodki

88.340

10.509

55.094

256

62,37

2,44

25.118.263

585.534

26.084.035

459.660

103,84

78,50

125.975

63.222

0

125.933

0,00

199,19

745.814

0

0,00

D) CELOTNI PRIHODKI
E) Stroški blaga, materiala in
storitev

K) Finančni odhodki

N) Celotni odhodki
O) Presežek prihodkov
P) Presežek odhodkov

Tabela prikazuje prihodke in odhodke UP po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2012 in rebalans
finančnega načrta za leto 2013. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli izhaja (glej prilogo 5), da se bodo
načrtovani prihodki javne službe v letu 2013, v primerjavi z letom 2012 predvidoma zvišali za 2,34 %,
celotni odhodki javne službe pa bi se v letu 2013 in v primerjavi z letom 2012 zvišali za 5,77%. UP
načrtuje v letu 2013 znižanje prihodkov s trga glede na leto 2012 in sicer za 9,74%, posledično so tudi
nižji odhodki s trga za 21,50%.
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10.2 Posebni del finančnega načrta
Posebni del rebalansa finančnega načrta za leto 2013 sestavljajo naslednje tabele:
- Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1),
- Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu denarnega
toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3),
- Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela),
- Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN13 UK),
- Podroben načrt za študentske domove (PD-FN13 ŠD),
- Tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF vir MIZŠ),
- Financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF vsi viri).
Tabele »Rebalans finančnega načrta 2013, Posebni del« sestavljajo prihodki in odhodki za študijsko in
obštudijsko dejavnost, razvojne naloge, nacionalno pomembne naloge, raziskovalno in razvojno
dejavnost, knjižnično dejavnost, dejavnost študentskih domov, investicije in investicijsko vzdrževanje
ter drugi prihodki in odhodki javne službe, ki se primarno financira iz proračunskih sredstev.
Pri načrtovanju izdatkov so bila upoštevana splošna ekonomska izhodišča zapisana na začetku tega
poglavja.
Prihodki za študijsko dejavnost, pedagoško opremo, interesne dejavnosti študentov in ustanoviteljska
sredstva za inštitute so planirani na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov (s spremembami) in dopisa MIZŠ glede rebalansa proračuna RS z dne 11.7.2013.
Tako so razporejena dodeljena sredstva državnega proračuna s strani MIZŠ za študijsko dejavnost za
leto 2013; PP 573710 - Dejavnost visokega šolstva, v skupni vrednosti 13.124.419 EUR, za namene
in v višini, kot sledi:
- za neposredna sredstva članic za študijsko dejavnost, po študijskih programih 1. in 2. stopnje in
sredstva za inštituta v višini 11.534.474 EUR;
- za univerzitetni šport v višini 100.000 EUR,
- za razvojna sredstva UP in rektorjev sklad je razdeljenih 367.762 EUR
- za najemnine 215.000 EUR;
- neposredna sredstva za delovanje rektorata UP so načrtovana za leto 2013 v višini 907.183 EUR.
Način in kriteriji dokončne razporeditve teh sredstev se bodo opredelili naknadno, po sprejetju
rebalansa FN za leto 2013, sredstva pa bo razdelil rektor s sklepom. Ravno tako je akontativno
določen tudi posreden prispevek članic za skupne naloge UP, dokončna razporeditev prispevka po
članicah in virih bo opredeljena naknadno z novimi Merili za razporejanje javnih sredstev in za
financiranje dejavnosti Univerze na Primorskem.
V rebalansu FN 2013 so upoštevana tudi sredstva MIZŠ za izplačilo razlike regresa za leto 2012 v
višini 218.076 EUR za UP in 317 EUR za Univerzitetno knjižnico UP.
10.2.1 Rebalans finančnega načrta 2013 posebni del (PD FN13-2.1)
Vsi načrtovani prihodki v tabeli znašajo 26.311.127 EUR, odhodki pa 28.606.578 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki znaša 2.295.451 EUR in ga beležimo pri študijski dejavnosti v višini 312.607
EUR, pri obštudijki dejavnosti 2.027 EUR, pri raziskovalni dejavnosti 86.662 EUR pri drugi dejavnosti
44.840 EUR in investicijah in investicijskem vzdrževanju v višini 2.010.574 EUR (glej prilogo 1). Pri
ostalih dejavnostih načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki.
V rebalansu FN za leto 2013 načrtovana sredstva po Uredbi (TSF-Z) znašajo 13.124.419 EUR,
sredstva za izplačilo regresa za leto 2012 pa 218.393 EUR
Dodeljena sredstva so v primerjavi z letom 2011, ko so znašala 13.501.865 EUR, nižja za 2,8% od
leta 2012, ko so znašala 12.757.186 EUR pa so višja za 2,9%.
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Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 1. stopnje znašajo 11.467.046 EUR, odhodki pa
12.703,142 EUR. Negativno razliko v skupni višini 1.236.096 EUR izkazujejo vse pedagoške članice.
Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 2. stopnje znašajo 1.775.450 EUR, odhodki pa
1.843.699 EUR, presežek odhodkov nad prihodki znaša 68.249 EUR. Največji primanjkljaj izkazujeta
UP FM in UP PEF.
Skupen primanjkljaj sredstev UP za študijsko dejavnost na viru MIZKŠ znaša po denarnem toku 1.
236.096 EUR.
Za potrebe interesnih dejavnosti študentov so načrtovana sredstva MIZŠ v višini 3.577 EUR, za
univerzitetni šport pa 100.000 EUR.
Primanjkljaj na redni študijski dejavnosti financirani iz sredstev po Uredbi se bo delno kril iz izredne
študijske dejavnosti vendar planirani prispevki študentov ne bodo zadoščali za izvedbo študijskih
programov v skladu z letnim programom dela, zato je v posebnem delu izkazan skupen primanjkljaj na
študijski dejavnosti v višini 689.279 EUR.
UP načrtuje kritje celotnega presežka odhodkov nad prihodki iz presežkov preteklih let. Morebitne
likvidnostne težave članic pa se bodo obravnavale v skladu z internim pravilnikom za uravnavanje
likvidnosti.
Načrtovani prihodki MIZŠ za investicije znašajo 65.360 EUR, od tega 52.074 EUR znašajo sredstva za
pedagoško opremo in 13.286 EUR sredstva za obresti dolgoročnega kredita. Načrtovani odhodki na
viru MIZŠ znašajo 206.577 EUR in so višji od načrtovanih prihodkov zaradi prejetih sredstev za
investicije v letu 2011, ki bodo porabljena v letu 2013.
UP načrtuje v letu 2013 pridobitev in porabo poroštvenega kredita v višini 501.867 EUR (predviden
znesek celotnega poroštvenega kredita znaša 2.820.000 EUR).
V rebalansu FN 2013 načrtovani celotni odhodki za investicije v kampusa Sonce in Livade, Borilnico
in za nakup prostorov za izvajanje študijske dejavnosti znašajo 2.374.219 EUR, za nakup opreme
528.116 EUR, za investicijsko vzdrževanje 15.000 EUR in odhodki za pripravo investicijske
dokumentacije 31.566 EUR.
Za investicijsko vzdrževanje so načrtovani le odhodki v višini zagotovljenih sredstev, kar pa ne
zadošča v primeru potrebnih interventnih posegov, saj je v REBALANS FN 2013 že vključenih 9.091
EUR stroškov intervencijskega posega po odločbi inšpektorja.
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10.2.2 Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku, vir
MIZŠ (PD FN13-2.2)
Tabela: Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem toku, vir MIZŠ (PD FN13-2.2)

Realizacija za leto 2012
Namen

v EUR

Pedagoška dejavnost

Struktura

Rebalans FN
13/ Realizacija
2012

Rebalans FN za leto 2013
v EUR

Struktura

9.054.901

69,41

10.120.419

69,57

111,77

591.251

4,53

614.222

4,22

103,89

405.714

3,11

368.958

2,54

90,94

Knjižničarska dejavnost

381.069

2,92

346.414

2,38

90,91

Informacijska dejavnost

370.404

2,84

343.370

2,36

92,70

2.243.121

17,19

2.753.458

18,93

122,75

0

0,00

0

0,00

-

13.046.460

100,00

14.546.841

100,00

111,50

Znanstvenoraziskovalna in umetniška
dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo
Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško
dejavnostjo

Organizacijska in upravna dejavnost
Druga infrastrukturna dejavnost
TSF-Z

Tabela prikazuje strukturo odhodkov študijske dejavnosti po denarnem toku za vir MIZŠ. Iz tabele je
razvidno, da največji delež odhodkov, kar 69,57 % odpade na pedagoško dejavnost, najmanj pa na
knjižničarsko in informacijsko dejavnost (glej prilogo 2).
Zvišanje odhodkov je predvideno pri pedagoški, znanstvenoraziskovalni in umetniški dejavnosti ter pri
organizacijsko upravni dejavnosti, pri drugih dejavnostih pa je predvideno znižanje odhodkov. Zvišanje
odhodkov pri organizacijsko upravni dejavnosti za 22,75% je posledica zamud pri nakazilu posrednih
sredstev članic za skupne naloge rektorata, tako je na primer UP ZRS celotni posredni prispevek za
skupne naloge rektorata za leto 2012 poravnala v letu 2013. V strukturi vseh odhodkov po denarnem
toku predstavljajo načrtovani odhodki za organizacijsko in upravno dejavnost 18,93% vseh odhodkov,
kar je za 1,74% več kot v letu 2012.
10.2.3 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3)
Tabela: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3)

Vir
Javna služba skupaj
MIZKS
ARRS, TIA, JAPTI
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU
Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz pror.
EU

Delež
Razlika med
odhodkov v Sestava
Sestava
prihodki in
prihodkih prihodkov odhodkov
odhodki
(indeks)
(indeks)
(indeks)
-2.373.054
109,2
97,80
98,20
-1.473.788
110,8
51,80
52,80
-10.519
100,3
13,90
12,80
-42.982
113,8
1,20
1,20
0
100
0,30
0,30

Prihodki
25.730.283
13.624.579
3.660.861
311.733
82.545

Odhodki
28.103.337
15.098.367
3.671.380
354.715
82.545

1.045.824

689.302

356.522

65,9

4,00

2,40

3.662.972

2.844.286

818.686

77,6

13,90

9,90

3.135.632

4.104.326

-968.694

130,9

11,90

14,30

206.137
580.844

1.258.416
503.241

-1.052.279
77.603

610,5

0,80

4,40

86,6

2,20

1,80

26.311.127

28.606.578

-2.295.451

108,70

100,00

100,00

Drugi viri
Trg
Skupaj
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Za leto 2013 načrtujemo, da bomo za izvajanje javne službe pridobili sredstva v višini 25.730.283
EUR in iz trga sredstva v višini 580.844 EUR. Skupaj znašajo načrtovani prihodki UP 26.311.127
EUR. Od tega znaša delež sredstev MIZŠ 51,80% (glej prilogo 3).
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 28.103.337 EUR in iz trga v višini 503.241
EUR. Skupaj znašajo odhodki 28.606.578 EUR.
10.2.4 Načrt strukture stroškov dela (PD FN13 – C DELA)
Tabela: Načrt strukture stroškov dela (PD FN13 – C DELA)
Povzetek načrtovana struktura
stroškov dela

Realizacija 2012

Rebalans FN 2013

Rebalans FN 2013/
Realizacija 2012

SKUPAJ VSI VIRI

18.163.784

18.112.473

99,72

MIZŠ

10.890.447

12.000.610

110,19

3.189.861

2.553.555

80,05

104.268

184.652

177,09

21.273

56.501

265,60

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

418.876

349.509

83,44

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

2.188.706

1.358.052

62,05

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

1.071.713

1.306.100

121,87

70.411

111.365

158,16

208.199

192.129

92,28

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

Drugi viri
Trg

Tabela prikazuje načrt strukture stroškov dela po virih (brez UP UK in UP ŠD).
Načrtovani stroški dela za leto 2013 so nižji v primerjavi z letom 2012 za 0,28%.
Načrtuje se znižanje stroškov dela financiranih iz trga, cenika storitev univerze, agencij (ARRS) in
drugih virov.
V porastu pa so stroški dela financirani iz vira MIZŠ; sredstev drugih ministrstev, občinskih
proračunskih virov in proračuna EU.
Dejansko so se najbolj povišali stroški dela iz vira MIZŠ (izvedba študijske dejavnosti) za 10,19% oz.
za 1.110.163 EUR, od tega so se stroški za izvajanje študijske dejavnosti povečali za 14,67% (glej
spodnjo tabelo) predvsem zaradi UP PEF, ki je dosledno alocirala stroške izvedbe rednih
dodiplomskih študijskih programov na vir MIZŠ (v preteklih letih so se stroški dela, delno krili iz
prispevkov študentov na izrednem študiju ) in UP FAMNIT, ki načrtuje povišanje stroškov dela.
Načrtovani stroški dela so višji glede na realizirane za leto 2012 na naslednjih pedagoških članicah
(predvsem zaradi izvajanja študijske dejavnosti): UP FAMNIT za 41,74%, UP FHŠ za 4,00% in UP
PEF za 3,84% in na Rektoratu UP za 17,61%. Ostale članice imajo nižje stroške od realiziranih v letu
2012: UP ZRS za 17,53%, UP FM za 8,6%, UP FTŠ za 6,25%, UP IAM za 4,59%, UP FVZ za 4,25%
in UP ŠD za 1,26%.
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Tabela: Pregled stroškov dela za vira MIZŠ in Cenik storitev; sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe za študijsko dejavnost
Rebalans Finančnega načrta 2013

Realizacija 2012

SKUPAJ vir
MIZŠ in Cenik
storitev univerze

Cenik storitev
univerze

MIZŠ

SKUPAJ vir
MIZŠ in Cenik
storitev univerze

Indek s MIZŠ
reb.FN13/
realizacija
2012

Cenik storitev
univerze

MIZŠ

Indek s
Cenik
reb.FN13/
realizacija
2012

A I dodiplomski redni programi

9.190.164

8.786.561

403.603

10.543.741

10.531.392

12.349

119,86

A II redni prograni 2.stopnje

1.767.252

1.636.473

130.779

1.423.498

1.423.498

0

86,99

0,00

A III izredni programi 1. in 2. stopnje
A IV programi za stare podiplomske
in novo 3.stopnjo

1.472.732

0

1.472.732

1.156.544

0

1.156.544

0,00

78,53

Skupaj študijska dejavnost

3,06

54.309

2.835

51.474

90.493

0

90.493

0,00

175,80

12.484.457

10.425.869

2.058.588

13.214.276

11.954.890

1.259.386

114,67

61,18

Članice so podale glede načrtovanega zvišanja stroškov dela naslednja pojasnila:
UP FAMNIT
V letu 2013 UP FAMNIT načrtuje porast števila zaposlenih za 10 FTE (v letu 2012 je bilo povprečno
zaposlenih 50 FTE, v letu 2013 pa fakulteta načrtu 60 FTE zaradi povečanega obsega izvajanja
študijske dejavnosti).
V letu 2013 se prvič izvajajo naslednji študijski programi oz. letniki obstoječih študijskih programov:
- prva bolonjska stopnja:
o v študijskem letu 2012/13 se je prvič izvajal 3. letnik študijskega programa
Biopsihologija (10 mesecev),
- druga bolonjska stopnja:
o v študijskem letu 2012/13 se je prvič izvajal 1. letnik magistrskega študijskega
programa Varstvo narave (10 mesecev);
o v študijskem letu 2013/14 se prvič izvajata 1. letnika magistrskih študijskih programov
Biopsihologija in Matematika v ekonomiji in financah (2 meseca) in 2. letnik
magistrskega študijskega programa Varstvo narave (2 meseca).
UP PEF
Tabela: Povzetek načrtovane strukture stroškov dela UP PEF
Viri

Realizacija 2012

FN 2013/ Realizacija
2012

FN 2013

SKUPAJ VSI VIRI

2.535.046

2.632.493

1,04

MIZŠ

1.496.947

2.026.377

1,35

35.246

50.273

1,43

Druga ministrstva

0

1.566

-

Občinski proračunski viri

0

0

-

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU

24.147

23.396

0,97

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

947.843

498.972

0,53

30.863

31.909

1,03

Drugi viri

0

0

-

Trg

0

0

-

ARRS, TIA, JAPTI, JAK

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

Tabela prikazuje načrt strukture stroškov dela po virih za članico UP PEF.
Predvideni stroški dela so v letu 2013 višji v primerjavi z letom 2012 za 4%.
Dejansko so se stroški dela iz vira MIZŠ povečali za 6 %, in ne za 35% kot izhaja iz tabele, saj je bil v
posebnem delu Finančnega načrta UP PEF za leto 2012, del vseh odhodkov krit v breme vira Cenik
storitev univerze, v Finančnem načrtu UP PEF za leto 2013 pa so vsi odhodki prikazani v stolpcu
MIZŠ, in v breme vira Cenik storitev univerze niso preneseni stroški dela iz redne študijske dejavnosti.
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Tudi primerjava za Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja
javne službe ni realna, saj so bili v realizaciji za leto 2012 v tem stolpcu tudi stroški dela in vsi ostali
stroški, za katere UP PEF ni prejela dovolj sredstev za njihovo kritje s strani MIZŠ in so bili kriti kot je
že navedeno tudi iz vira Cenik storitev univerze in prikazani v stolpcu Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe. Dejanski stroški dela, pokriti iz vira
»Cenik storitev univerze« so za leto 2012 znašali 424.499 EUR. Primerjava dejanskih stroškov dela v
finančnem načrtu UP PEF z letom 2013 izkazuje le 4,66% zmanjšanje načrtovanih stroškov dela in ne
zmanjšanje za 47% kot je navedeno v zgornji tabeli.
UP FHŠ
Načrtovani odhodki za pedagoško dejavnost so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 višji za 4,10 %.
Razlog je v povišanju stroškov dela, in sicer zaradi izplačila regresa za letni dopust za leto 2012 v letu
2013 s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, kot tudi zaradi izplačila odpravnin ob upokojitvi. Število vseh
zaposlenih na dan 31. 12. 2013 se v primerjavi z letom 2012 poveča iz 76 oseb na 77 oseb oziroma iz
61,25 FTE na 61,3 FTE, kar predstavlja minimalno povečanje, vendar dodatno povečanje izhaja iz
povečanja obremenitev v plačni skupini H (na raziskovalni dejavnosti) ter zaradi nenadomeščanja
porodniških in daljših bolniških odsotnosti v letu 2012. Poleg tega UP FHŠ načrtuje v letu 2013
poravnavo internih računov za stroške dela za leto 2012 (zaradi slabe likvidnosti zamude pri plačilih
internih računov za stroške dela matično zaposlenih na drugih članicah UP).
Podrobnejše obrazložitve števila zaposlenih po vseh članicah pa v poglavju 8, Kadrovski načrt in
kadrovska politika.
Rektorat UP
Število zaposlenih na rektoratu na dan 31.12.2012 je bilo 33 oseb oziroma 35,05 FTE, na dan
31.12.2013 pa se planira povečanje na 41 oseb, kar je povečanje za 24,25% oziroma na 45,28 FTE,
kar je povečanje za 29,19%. Glede na navedeno povečanje števila zaposlenih so stroški dela na
rektoratu UP porasli za 17,61%. Povečanje je posledica načrtovane reorganizacije skupnih služb, tako
se je matičnost nekaterih zaposlenih prenesla na rektorat. V letu 2013 je načrtovano tudi povečanje
zaposlenih na projektih Living Landscape, UP Univerzitetni karierni center, Razvijanje kulture
kakovosti in odličnosti UP.
10.2.5 Rebalans finančnega načrta za leto 2013 – (PD) Univerzitetna knjižnica Univerze na
Primorskem
Tabela: Rebalans finančnega načrta za leto 2013 – (PD) Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

1

E

1
1a
1b
2
3
3a
3b
3c
3e
4

I

PROGRAMI / NAMENI

NAČRTOVANI
PRIHODKI /
ODHODKI

2

13

AOP PRIHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Plače
Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Regresirana prehrana
Prevoz na delo in z dela
Regres za letni dopust
Drugo (obresti regres)
Izdatki za blago in storitve

401

ARRS, TIA,
JAPTI

MIZKŠ

14

91.150
91.150
0
19.920
19.799
121
3.188
3.791

Cenik storitev
Ostala
univerze:
sredstva iz
sredstva od
proračuna
prodaje blaga
EU: 7. OP,
in storitev iz
Cmepius in
naslova
drugi projekti
izvajanja javne
iz pror. EU
službe

15

404
38.597
38.597
0
19.920
19.799

19

20

404
19.663
19.663
0
0
0

421
32.890
32.890
0
0
0

0
0

0
0

429
0
0
0
0

121

3.188
3.791

0
0

382
2.656
733
20

382
2.656
733
20

64.251

11.698

19.663

32.890

0

0
0

0
0

0
0

0
0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

0
0
0

Univerzitetna knjižnica UP deluje in se finančno evidentira v okviru rektorata UP, kljub temu da je
samostojna članica UP in ima tudi svoj podračun (glej prilogo 5). Razlog je predvsem v pomanjkanju
sredstev in drugih materialnih pogojev za delovanje samostojne članice.
Za leto 2013 načrtovani prihodki MIZŠ znašajo 38.597 EUR, od tega 317 EUR za izplačilo razlike
regresa za leto 2012. Načrtovani prihodki za elektronske publikacije (pogodba s CTK) znašajo 19.663
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EUR, ostala sredstva pa so iz naslova internih prihodkov (prefakturirani stroški članicam za
informatizacijo in publikacije).
V knjižnici je zaposlena direktorica knjižnice (0,5 FTE), ki koordinira in vodi knjižničarsko dejavnost v
okviru posameznih članic.
10.2.6 Rebalans finančnega načrta za leto 2013 – (PD) Študentski domovi Univerze na
Primorskem
Tabela: Rebalans finančnega načrta za leto 2013 – (PD) Študentski domovi Univerze na Primorskem
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

1

E

PROGRAMI / NAMENI

NAČRTOVANI
PRIHODKI /
ODHODKI

MIZKŠ

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

2

13

14

19

AOP PRIHODKI
401
DEJAVNOST ŠTUDENTSKI DOMOVI JS PRIHODKI
465.100
DEJAVNOST ŠTUDENTSKI DOMOVI JS ODHODKI
452.946
DEJAVNOSTŠTUDENTSKI DOMOVI - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
12.154

404
59.719
59.719
0

421
200.981
285.519
-84.538

Drugi viri

Trg

21

22

410+413+418+
422 DO
428+430

0
0

431
204.400
107.708
96.692

0
0

2.769
2.747

1
1a

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Plače

139.268
137.823

9.683
9.519

126.816
125.557

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v
decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške
obveznosti

137.823

9.519

125.557

1.445
23.286
20.392

164

1.259

1.533
659

20.241
12.906

4.354

412

3.869

73

5.369

0

5.279

90

4.073

247

3.758

68

6.596

0

0

6.596

270.000
0

47.844
0

125.556
0

270.000

47.844

125.556

1b
2
3
3a
3b
3c
3e
4
5
4a

I

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Regresirana prehrana
Prevoz na delo in z dela
Regres za letni dopust
Drugo
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za opremo
Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI
58.608
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED
-58.608
PRIHODKI IN ODHODKI
0
Investicije
Oprema
Investicijsko vzdrževanje
Priprava investicijske dokumentacije
Intervencijska sredstva

5.235
48.935
0
4.438
0

0
0
0

2.747
22

0
0

0
0

1.512
6.827

96.600
0
96.600

9.673
-9.673

0
48.935
-48.935

5.235
48.935
4.438

UP ŠD načrtuje 465.100 EUR prihodkov in 452946 EUR odhodkov iz dejavnosti študentskih domov.
Presežek odhodkov znaša 12.154 EUR (glej prilogo 6). Načrtovani investicijski odhodki znašajo
58.608 EUR, kar bodo krili iz presežka tržnih prihodkov prejšnjih let.
10.2.7 Rebalans FN 2013 tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF VIR
MIZŠ)
Rebalansu FN 2013 je priložena tabela, v kateri so prikazani tekoči transferi proračunskim
uporabnikom (priloga PD MF vir MIZKŠ). Na podlagi tabele, ki smo jo prejeli kot izhodišče za
planiranje tekočih transferov proračunskih sredstev univerzi in dopustnih sredstev, ki se lahko
namenijo za plače zaposlenih (glej prilogi 7/1 in 7/2), smo načrtovali tako proračunske prihodke kakor
tudi odhodke za stroške dela. Tabelo smo dopolnili z dejanskimi podatki. Razen v dveh primerih, ko
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smo v tabelo vključili dodatne transferje in dodatne stroške, stroški dela ne presegajo izhodiščnih
vrednosti iz tabele ministrstva.
10.2.8 Rebalans FN 2013 financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF VSI VIRI)
Tabela: Rebalans FN 2013 financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF VSI VIRI)
Po denarnem toku

Po denarnem toku

Realizacija za leto 2012 - tekoča poraba

Rebalans FN 2013 - tekoča
poraba

Skupaj sredstva

od tega
stroški dela

Delež
stroškov
dela v
skupnih
sredstvih

Skupaj
sredstva

od tega
stroški
dela

Delež
stroškov
dela v
skupnih
sredstvih

Primerjava
rebal.FN
2013 z
realizacijo
2012

Stroški
dela

UP Rektorat

1.816.586

1.105.121

61%

2.727.308

1.299.698

48%

117,61

UP FHŠ

2.228.531

1.891.585

85%

2.145.287

1.967.195

92%

104,00

UP FM

3.731.449

3.053.286

82%

3.055.580

2.790.618

91%

91,40

UP FAMNIT*

2.657.297

1.590.203

60%

3.030.540

2.253.950

74%

141,74

UP PEF

3.460.110

2.535.046

73%

3.581.087

2.632.493

74%

103,84

UP FTŠ TURISTICA

2.387.569

2.122.633

89%

2.278.286

1.983.190

87%

93,75

UP FVZ

2.364.791

1.548.299

65%

2.408.792

1.482.556

62%

95,75

UP ZRS

4.095.936

3.179.329

78%

3.944.891 32.622.068

66%

82,47

UP IAM

1.201.612

1.160.835

97%

1.726.838

1.107.606

64%

95,41

409.710

185.272

45%

465.100

182.946

39%

98,74

24.353.591

18.371.609

75% 25.363.709 18.322.320

72%

99,72

UP ŠD
Skupaj:

Opomba: *V okviru UP Famnit je izkazan poslovni izid članice UP FENIKS v ustanavljanju

Podatki so primerljivi in izrazni zgolj na ravni celotne UP (glej prilogo 8). Delež stroškov dela v celotnih
sredstvih po denarnem toku je v letu 2012 znašal 75% v rebalansu FN za leto 2013 pa 72%. Stroški
dela so v rebalansu FN 2013 nižji od realiziranih za leto 2012 za 0,28%. Na ravni članic na deleže
stroškov dela v celotnih sredstvih po denarnem toku v veliki meri vplivajo časovno neenakomerni prilivi
EU sredstev (UP IAM in UP ZRS). Na rektoratu UP so v sredstvih zajeta tudi nerazdeljena dodatna
sredstva MVZT po Uredbi, kar vpliva na nižji delež stroškov dela v skupnih sredstvih.
Stroške dela so znižale naslednje članice: UP ZRS za 17,53%, UP FM za 8,6%, UP FTŠ za 6,25%,
UP IAM za 4,59%, UP FVZ za 4,25% in UP ŠD za 1,26%. Stroški dela pa so višji na naslednjih
članicah: UP FAMNIT za 41,74%, UP Rektorat za 17,61%, UP FHŠ za 4,00% in UP PEF za 3,84%.
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10.3 Seznam prilog
Splošni del rebalansa finančnega načrta:
‐
Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
‐
Priloga 2: Načrt računa finančnih terjatev in naložb
‐
Priloga 3: Načrt računa financiranja
‐
Priloga 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
‐
Priloga 5: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Posebni del rebalansa finančnega načrta
‐
Priloga 1: Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1)
‐
Priloga 2: Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu
denarnega toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2)
‐
Priloga 3: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3)
‐
Priloga 4: Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela)
‐
Priloga 5: Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN13 UK)
‐
Priloga 6: Podroben načrt za študentske domove (PD-FN13 ŠD)
‐
Priloga 7/1: Tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF vir MIZŠ)
‐
Priloga 7/2: Tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF vir MIZŠ izhodišča
ministrstva
‐
Priloga 8: Financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF vsi viri)
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3. PRILOGE
Kazalci in podatki:
- Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE_REBALANS«,
- Mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST_REBALANS«,
- Kadrovski načrt 2013, oznaka »KADROVSKI NAČRT 2013_REBALANS«
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM 2013_REBALANS«,
- Finančni načrt 2013, oznaka »FINANČNI NAČRT 2013_REBALANS«.
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