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Sedanji čas je v marsičem prelomen za visokošolske institucije v Sloveniji kakor tudi širše, saj 

so se v zgolj nekaj letih korenito spremenile potrebe in pričakovanja študentov, kakor tudi izzivi, s 

katerimi se soočajo posamezna okolja, od ekonomskih do socialnih. Če želi Univerza na Primorskem 

(v nadaljevanju UP) pri tem odigrati vidnejšo vlogo, je potrebno doseči enotnost ključnih akterjev UP 

glede njenih strateških ciljev, obenem pa omogočiti in skrbno negovati raznolikost mnenj in stališč, 

da ta mirno sobivajo druga ob drugi. Le tako bo UP sposobna dati prostoru Slovenskega Primorja, 

kateremu pripada tisto, kar ta upravičeno pričakuje od nje, to je univerzo kot torišče ustvarjalnosti in 

narodne zavesti.  

UP je v 12 letih svojega obstoja dosegla sorazmerno veliko. Žal pa je izpustila pomembne 

priložnosti, s katerimi bi lahko zagotovila ustrezne materialne in prostorske pogoje za življenje in delo 

študentov in zaposlenih, povečala svojo vpetost in prispevek k razvoju lokalnega okolja ter izrabila 

sinergije med različnimi raziskovalnimi disciplinami in študijskimi programi. Naj omenim oba projekta 

v povezavi z univerzitetnima kampusoma Livade v Izoli in Sonček v Kopru. Ta dva projekta sta imela 

polno podporo lokalne skupnosti in ministrstva. Sedaj pa ostajamo z enim samim stolpičem v Izoli, z 

znatnimi stroški za poplačilo nerealiziranih arhitekturnih rešitev in kot kažejo prihodnji urbanistični 

načrti obeh občin, brez realnejših možnosti za nadaljevanje obeh projektov. Posledično nam 

zmanjkuje približno 600-700 ležišč za naše študente, da ne omenjam prostorov za gostujoče 

profesorje, tuje študente in univerzitetno knjižnico, ki jo nujno potrebujemo za zagotavljanje 

kakovosti študija. Žal v teh letih tudi nismo uspeli zagotoviti ustreznih prostorov za skupno druženje 

študentov UP. Posledično ima univerza le marginalen vpliv na življenjski utrip in revitalizacijo 

mestnega jedra, saj se življenje študentov odvija prvenstveno na obrobju mesta. Predvsem pa smo 

kot mlada univerza v precejšnji meri izpustili edinstveno priložnost, da ustvarimo odprto, kritično in 

dinamično skupnost učiteljev, raziskovalcev in študentov, ki bi nas pozitivno razlikovala od večjih, 

starejših in vplivnejših univerz.  

V želji, da se izboljša ugled UP v javnosti ter da se zaposlenim in študentom zagotovi materialne 

pogoje za življenje in delo, ki bodo mednarodno primerljivi, svoj program dela za obdobje 2015 do 

2019 utemeljujem na 3 načelih: 

1. Transparentnost delovanja; Odprt dostop do informacij in podatkov javnega značaja, dobro, 

pravočasno, zanesljivo in odprto komuniciranje z vsemi deležniki UP.  Transparentnost delovanja 

javnega zavoda je pogoj, zakonska zahteva in temelj, na katerem lahko in mora UP graditi odnose 

z javnostmi in zaupanje deležnikov, torej študentov, zaposlenih, lokalne skupnosti in 

davkoplačevalcev. Transparentnost univerze je pogoj in posledica zakonitega delovanja, na 

osnovi katere UP lahko pridobi tudi dodatna finančna sredstva in utemeljuje porabo obstoječih 

sredstev in človeških virov. 



 

2. Enake možnosti; Temelj delovanja UP morajo predstavljati enake možnosti za razvoj in delovanje 

vseh njenih članic, disciplin in področij ter enakovredno vključenost vseh akterjev razvoja. To 

načelo je potrebno udejanjati skozi vse aktivnosti in področja delovanja UP. Tako se na 

kadrovskem področju načelo enakopravnih možnosti izkazuje in udejanja skozi zaposlitveno 

politiko UP ter skozi spodbujanje kadrovskega potenciala, torej razvoja zaposlenih na Univerzi, ki 

bodo le z najboljšim znanjem lahko prispevali k uveljavitvi UP v lokalnem in mednarodnem 

okolju. Obenem se bo lahko na tak način uveljavila avtonomija članic in prevzemanje 

odgovornosti za svoje delo.   

To načelo se udejanja tudi skozi politiko razvoja študijskih programov ter aktivnim vključevanjem 

in sodelovanjem študentov pri razvoju univerze. Enakopravnost in enakomerno zastopanje 

študentov je zakonska zahteva, vendar mora biti poleg formalnega tudi vsebinsko udejanjena. 

Univerza so študenti in zaposleni kot akademska skupnost, v kateri se izmenjavajo izkušnje, 

znanje, pogledi in ideje.  

Enake možnosti se vežejo tudi na materialne pogoje za delovanje članic. Zagotoviti vsem 

študentom in zaposlenim primerne materialne pogoje v smislu prostorov, opremljenosti, 

materialnih sredstev za izvedbo izobraževalnih in raziskovalnih programov in projektov, pomeni 

udejanjanje enakih možnosti in zagotavljanje razvojno smotrne porazdelitve človeških in 

materialnih virov. 

 

3. Smotrna in zakonita raba virov in sredstev; V času omejevanja virov in zmanjševanja sredstev na 

javnih univerzah je poleg naporov, usmerjenih v pridobivanje več sredstev iz javnega in tržnega 

vira potrebno zagotoviti in udejanjati smotrno in obenem zakonito porabo virov, tako 

materialnih, finančnih, prostorskih in človeških. 

Strateški cilji, ki jih je potrebno uresničiti v obdobju 2015 -2019, so: 

 Graditi ugled UP v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru; Sodelavci in študenti 

UP dosegajo številne odlične raziskovalne, umetniške, športne in druge dosežke, ki pa se žal 

prevečkrat izgubijo med preštevilnimi negativnimi novicami o delovanju vodstva UP in njenih 

članic. Potrebno je celovito pristopiti k izgradnji skupne identitete UP, v kateri se bo izražala 

njena trajnostna usmeritev. Slednje pa z osebnim zgledom vseh, predvsem pa vodstva 

univerze, skomunicirati notranji in zunanji javnosti.     

 Zagotoviti materialne in prostorske pogoje za delovanje univerze; Uresničevanje poslanstva 

UP in njene vizije prihodnjega razvoja je neposredno odvisno od zagotavljanja ustreznih 

materialnih in prostorskih pogojev za delo. Razreševanje prostorske stiske univerze naj 

poteka z roko v roki s predstavniki obalnih občin v iskanju rešitev, ki bodo imele pozitiven 

vpliv na razvoj tukajšnje lokalne skupnosti in širšega območja. S sodelovanjem med univerzo, 

župani in pristojnimi ministrstvi bomo prišli tudi do evropskih sredstev za financiranje teh 

prepotrebnih projektov.  

 Zgraditi sistem kakovosti za zagotavljanje edinstvene študijske izkušnje; V univerzitetnem 

prostoru, ki zaradi vpliva različnih mednarodnih lestvic kakovosti univerz, nacionalnih in 

mednarodnih akreditacijskih postopkov postaja vse bolj homogen in na osnovni ravni 

ponudbe študijskih programov in vsebin primerljiv, je potrebno uveljaviti sistem kakovosti, ki 

bo zagotavljal edinstveno izkušnjo študenta kot posameznika, ki vstopa na univerzo z željo po 

znanju in osebnostni rasti. Tak sistem kakovosti bo omogočil, da bodo študenti po zaključku 



študija ohranili pozitiven odnos in pripadnost UP, s tem pa prispevali k uspešnemu razvoju 

univerze in njenih zaposlenih.                     

 Oblikovati politiko razvoja študijskih programov; UP je v 12 letih svojega obstoja razvila kar 

precejšnje število novih študijskih programov. Sedaj pa je upoštevajoč razmere v družbi, 

predvsem način in obseg financiranja visokega šolstva, potrebno na eni strani utrditi 

obstoječo strukturo študijskih programov, na drugi strani pa oblikovati smernice za razvoj 

novih študijskih programov in članic, ki bodo skladni z vizijo razvoja UP in s potrebami širšega 

okolja.  

 Oblikovati sistemske pogoje za zagotavljanje odličnosti raziskovalnega in razvojnega dela; 

Ob dejstvu, da obstajajo nacionalni (ARRS) in mednarodni standardi odličnosti raziskovalnega 

dela bo potrebno oblikovati razvojno politiko raziskovanja, ki bo omogočala, spodbujala in 

nagrajevala najuspešnejše raziskovalce ter še posebej mlade raziskovalce, ki šele začenjajo 

svojo raziskovalno pot. Pri tem pa je potrebno tudi udejanjiti aktivno politiko upravljanja in 

prenosa tehnologij ter tako povezati raziskovalno sfero univerze z gospodarstvom in lokalnim 

okoljem.    

 UP umestiti v mediteranski in širši evropski prostor; UP je del obmorskega geografskega in 

kulturnega prostora tromeje, ki je po svojih značilnostih povsem partikularen. Ta 

partikularnost predstavlja edinstvenost, ki jo premore le redka univerza na svetu. Na tem 

lahko UP gradi svojo razlikovalno prednost, ki se v polni meri odraža v institucionalnem 

povezovanju z ostalimi univerzami v mediteranskem prostoru in posredno z drugimi 

univerzami v širšem evropskem prostoru.          

Vsak od teh šestih ciljev je vpet v to, kar označujemo kot kakovost univerze. Na posameznih, 

ključnih področjih bo kakovostno delo pogoj za doseganje odličnih raziskovalnih, publicističnih in 

izobraževalnih rezultatov. Cilji pa se bodo po potrebi dopolnjevali skladno s prepoznanimi novimi 

priložnostmi ali potrebami zaposlenih, študentov in lokalnega okolja, v katerega je UP vpeta. Kot 

rektor bom spodbujal in podpiral predloge in izvedbo novih zamisli. Za uresničitev zgoraj navedenih 

ciljev pa bodo potrebni naslednji ukrepi po posameznih področjih delovanja univerze:    

Področje izobraževanja: 

 Oblikovana politika razvoja novih študijskih programov in novih pedagoških članic.  

 Vzpostavljen celovit sistem kakovosti in nična toleranca do plagiatorstva in drugih oblik 

prisvajanja intelektualne lastnine. 

 Uveljavljeni sodobni načini poučevanja in dela s študenti, kjer bo v okviru študijskih 

programov prihajalo do povezovanja med različnimi znanstvenimi disciplinami ter med 

teorijo in prakso. 

Področje raziskovanja: 

 Vzpostavljena notranja povezanost med članicami UP za boljši, učinkovitejši nastop na 

evropskih in mednarodnih projektih. 

 Finančne spodbude za prenos raziskovalnih dosežkov v industrijo ter priznavanje znanstvene 

odličnosti. 



 Uveljavitev koncepta odprtih inovacij z drugimi nosilci razvoja v lokalnem okolju, ki bo 

neposredno prispevalo k odpiranju novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in s tem 

ohranjanju intelektualnega potenciala v Slovenskem Primorju.      

Mednarodno sodelovanje in vpetost UP: 

 Povečana mednarodna izmenjava učiteljev in študentov. 

 Vzpostavljeno institucionalno sodelovanje z univerzami Mediterana na področju 

pedagoškega in raziskovalnega dela, poletnih šol, konferenc, umetniških, športnih in drugih 

aktivnosti.   

 Povečana mednarodna vpetost doktorskih programov UP in vključenost tujih nadarjenih 

študentov.  

Upravljanje in vodenje UP: 

 Decentralizacija procesov odločanja in koncentracija sredstev in virov. 

 Enakopravno sodelovanje z ostalimi javnimi univerzami v okviru rektorske konference za 

zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev za vzdržno in kvalitetno izvajanje izobraževalnih in 

raziskovalnih programov. 

 Razvoj univerze v prepoznavno, ugledno javno inštitucijo, na kateri želijo biti zaposleni 

pedagogi, raziskovalci in strokovni delavci ter jo kot svojo najbolj želeno možnost izbirajo 

študenti. 

 Implementacija sodobnih IT rešitev za podporo vodenju, evalviranju in transparentnosti 

delovanja UP. 

 Zagotovljen razvoj vseh članic, disciplin in posameznikov skladno z možnostmi in z enakim 

izhodiščnim položajem. 

 Okrepljen pomen, vloga in moč UP pri oblikovanju nacionalnih razvojnih, izobraževalnih in 

raziskovalnih politik. 

 

Menim, da lahko skupaj s sodelavci in študenti UP ter ob sodelovanju lokalne skupnosti svoj 

program dela uresničim in s tem UP povrnem ugled in vlogo, ki ji pripada. To je tudi bistven argument 

za mojo kandidaturo.   
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