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1 POROČILO DIREKTORJA 

V letu 2008 je GEA College – Visoka šola za podjetništvo na pedagoških in študijskih področjih dosegala zastavljene cilje. 

Tako kot v predhodnem letu, so se nas tudi v letu 2008 populacijski trendi le deloma dotaknili. V predmetnem letu smo zaznali malenkostni padec 

zanimanja za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija. Prav tako je tudi za to leto značilno spreminjanje odnosa mladih do izobraţevanja o in za 

podjetništvo. Izrazito se kaţe poznavanje strateških usmeritev druţbe v razvoj in podporo mikro, malih in srednjih podjetij.  

Celotno leto smo usmerjali znatne napore v ocenjevanje vseh izvajanih aktivnosti ter v dvig njihove kakovosti.  

Šola je tudi v letu 2008 nadaljevala z razvojem in izvajanjem mednarodnega sodelovanja. Oblike so zajemale predvsem izmenjavo študentov, 

izmenjavo pedagoških delavcev ter sodelovanje na čezmejnih razvojnih in raziskovalnih projektih. 

V letu smo prejeli akreditacijo za študijska programa prve in druge stopnje Podjetništvo v turizmu.  

Tudi leto 2008 bomo šteli med leta, v katerih je bil razvoj šole pozitiven v posameznih kot tudi celokupnem pogledu. 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  

Poslanstvo GEA College je dvigovanje splošne usposobljenosti ljudi za vstopanje v podjetništvo, razvijanje njihovih osebnostn ih in strokovnih 

kompetenc ter razvijanje in posredovanje znanj s področja podjetništva. 

Vizija GEA College je postati najboljša šola v regiji na področju usposabljanja in izobraţevanja podjetnikov ter najboljši Center podjetniške 

odločnosti, ki bo namenjen izmenjavi izkušenj in znanj s področja podjetništva. 

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

FIRMA, SEDEŢ IN NASLOV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA: 

GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Kidričevo nabreţje 2, 6330 Piran, Slovenija 

Skrajšano ime šole: GEA College – VŠP 

Tuji prevod imena: GEA College of Entrepreneurship 

 

MATIČNA ŠTEVILKA, ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA ŠIFRA DEJAVNOSTI: 
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Matična številka: 5939739  

Identifikacijska številka: SI65056345  

Davčna številka: 65056345, zavezanec za DDV 

Šifra dejavnosti: 80.302 

 

Številka vpisa v sodni register: 0066/10509100 (05. 04. 1996, Okroţno sodišče v Kopru) 

Ustanovitelj visokošolskega zavoda: GEA College, d.d., Ljubljana 

 

DATUM USTANOVITVE, VPISA V RAZVID VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV, VPISA V RAZVID RAZISKOVALNIH INSTITUCIJ, SKLEP O PRIDOBITVI KONCESIJE: 

Ustanovitev: 16. 02. 1996 

Vpis v razvid visokošolskih zavodov: 22. 04. 1996, Številka vpisa: 3; Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport 

Vpis v razvid raziskovalnih institucij: 02. 06. 1998, Številka raziskovalne organizacije: 1612, Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Odločba o dodelitvi koncesije: 23. 12. 1998, Vlada Republike Slovenije 

Pogodba o koncesiji št. 3211-07-000275 (datum 28.9.2007), Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

 

VERIFIKACIJE DODIPLOMSKEGA IN PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: 

 Dodiplomski program podjetništva: 25. 03.1996, Svet za visoko šolstvo , Ministrstvo za šolstvo in šport; 

 Dodiplomski program podjetništva: 24.3.2006, Svet RS za visoko šolstvo; 

 Podiplomski specialistični program podjetništva: 08.06.2000, Svet za visoko šolstvo, Ministrstvo za šolstvo znanost in šport; 

 Podiplomski magistrski program podjetništva: 24.05.2005, Svet RS za visoko šolstvo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

 Študijski program prve bolonjske stopnje (vs./3l.) Podjetništvo v turizmu: Odločba Sveta RS za visoko šolstvo, Senat za akreditacijo (številka 

6033-112/2007/2 (datum 6.10.2008) 

 Študijski program druge bolonjske stopnje (mag./2l.) Podjetništvo v turizmu: Odločba Sveta RS za visoko šolstvo, Senat za akreditacijo (številka 

6033-112/2007/2 (datum 6.10.2008)  

 

 

 

ORGANIZIRANOST GEA COLLEGE - VŠP: 

Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest VŠP, šola opravlja svoje naloge, določene v statutu, v organizacijskih 

enotah, ki so razdeljene po posameznih področjih. 

 

Na področju izobraţevalnega in znanstveno raziskovalnega dela: 

Katedre: 

 Katedra za ekonomiko poslovanja malih podjetij, 

 Katedra za finance in računovodstvo, 

 Katedra za management, 
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 Katedra za marketing, 

 Katedra za poslovno etiko, organizacijsko kulturo in razvoj, 

 Katedra za izven poslovno-organizacijske kompetence. 

 

Pedagoško razvojne enote, ki jih vodijo vodje PRE v skladu z usmeritvami in nalogami, ki jih dodeli dekan; 

 Znanstveno – raziskovalni inštitut, 

 Knjiţnica, 

 Referat za študijske in študentske zadeve. 

 

Na področju zaloţniške dejavnosti: 

 zaloţništvo 

 

Na področju materialno – administrativnih in poslovnih funkcij: 

 tajništvo z notranjimi organizacijskimi enotami. Tajništvo vodi tajnik. 

 

ORGANI ZAVODA: 

Upravni odbor – je organ upravljanja šole, ki poleg nalog, ki jih določata Zakon o visokem šolstvu in statut GEA College – Visoke šole za podjetništvo, 

odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje šole. 

Direktor – je poslovodni organ šole, ki zastopa in vodi šolo. 

Dekan, ki je strokovni vodja šole. 

Predstojniki kateder vodijo katedre in so za svoje delo in delo organizacijske enote odgovorni dekanu. 

Senat – je strokovni organ šole. Sestavljen je tako, da so v njem enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja šole. V 

senatu imajo študentje 2 predstavnika. 

Akademski zbor, ki ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji in znanstveni sodelavci na šoli ter predstavniki študentov. 

Študentski svet, kot organ študentov šole. 

 

PODATKI O PREMOŢENJU: 

Visoka šola za podjetništvo kot samostojni visokošolski zavod nima v lasti svojih prostorov za opravljanje dejavnosti. Potrebne prostore na sedeţu v 

Piranu in v Ljubljani, si VŠP zagotavlja s pogodbo o najemu prostorov z matičnim podjetjem (druţba mati) GEA College d.d.  Za zagotavljanje 

nemotene izobraţevalne in raziskovalne dejavnosti VPŠ dodatno najema prostore tudi od drugih pravnih oseb v Ljubljani in Mariboru. Vse najemne 

pogodbe v zvezi s prostori so dosegljive na lokaciji VŠP Ljubljana, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. 
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4 USMERITVE IN CILJI  

4.1 Zakonske in druge pravne podlage 

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje visokošolskega zavoda: 

 

Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Ur. l. RS, št. 119/06), 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/05), 

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06), 

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraţevanja (Ur. list RS, št. 73/04), 

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03), Uredba o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. list RS, št. 132/2006), 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04), 

Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, 

umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, št. 63/04 in 124/04), 

Pravila o delu Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo ( www.svs.gov.si) 

Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. list RS, št. 45/94, 78/98), 

Pravilnik o evidenci visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 21-22/94), 

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 117/02, 1/04, 34/05, 4/06, 76/06), 

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 64/04), 

Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 40/94, 45/98), 

Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. list RS, št. 46/05), 

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 12/05 in 122/06), 

Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v znanstveno - raziskovalne in raziskovalno - razvojne nazive na Znanstveno – raziskovalnem inštitutu GEA 

College – Visoke šole za podjetništvo (13. 12. 2007),   

Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. list RS, št. 77/04), 

Statut GEA College – Visoke šole za podjetništvo (št. AKT – VŠP_ 40/06, 22.9.2006), 

Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest (št. PRA - VŠP – 29/06), 

Pravilnik o napredovanju na delovnem mestu, VŠP julij 2000,  

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju na delovnem mestu (št. VŠP – 004/05), 

Pravilnik o plačah (št. PRA – VŠP_ 44/06), 

Pravilnik o zaloţniški dejavnosti (št. PRA – VŠP – 27/06), 

Pravilnik o sofinanciranju strokovnega razvoja zaposlenih visokošolskih učiteljev – sobotno leto (št. PRA – VŠP – 26/06), 

Pravilnik o tutorstvu (št. VŠP – 009/05). 

Drugi pravni akti, ki urejajo področje visokega šolstva, izobraţevalne in raziskovalne dejavnosti ter delovanja samostojnih visokošolskih zavodov v 

Sloveniji.  
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4.2 Dolgoročni cilji 

Strateški razvojni cilji GEA College - VŠP: 

 Nadaljevanje razvoja zavoda v smeri specializacije za podjetništvo, 

 Razvijati jasno diferenciran in prepoznaven visokošolski program s področja podjetništva na obeh bolonjskih stopnjah (vsako stopnjo v 

slovenskem kot tudi angleškem jeziku), 

 Pridobiti koncesijo za drugo stopnjo programa Podjetništvo, 

 Pridobiti koncesiji za študijska programa prve in druge stopnje Podjetništvo v turizmu, 

 Razviti in vpeljati mednarodni magistrski študijski program s področja podjetništva, 

 Razvijati raziskovalno in razvojno dejavnost, 

 Statusno preoblikovanje iz Visoke šole v Fakulteto za podjetništvo, 

 Povečati kvoto vpisanih študentov na rednem dodiplomskem študiju  iz 100 na 150 na  generacijo, 

 Povečati kvoto vpisanih študentov na podiplomskem študiju s 100 na 150 študentov, 

 Trajno dvigovanje kvalitete vseh procesov in izpolnitev pogojev za mednarodno akreditacijo, 

 Internacionalizacija aktivnosti skozi regionalno mreţo strateških partnerjev – izobraţevalnih institucij s katerimi bomo sodelovali na razvojnih in 

raziskovalnih projektih ter pri razvijanju in izvajanju izobraţevalnih programov GEA College; 

 Nadaljevanje razvoja programov v smeri povečevanja uporabnosti kompetenc in znanj, tako da bodo naši diplomanti med najuspešnejšimi 

pri opravljanju svojega poklica v svojem okolju; 

 Trajna rešitev prostorskih razmer na lokaciji Ljubljana z izgradnjo novega izobraţevalnega središča ali pa njegovega najema. 

Globalno strategijo za realizacijo strateških ciljev GEA College - VŠP sestavljajo sledeče delne strategije: 

 Strategija internega razvoja, ki se nanaša na področja ključnih kompetenc (specializacije), za katere mora GEA College - VŠP zagotoviti 

polno zaposlene kadre (predavatelje) ter izvajati ustrezne raziskovalne in razvojne aktivnosti in vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za nadaljnji 

razvoj. 

 Strategija poslovnega povezovanja – povezave z ostalimi izobraţevalnimi in raziskovalno-razvojnimi inštitucijami ter gospodarstvom. 

 Strategija skupnih vlaganj – s poslovnimi partnerji razvijanje obstoječih in novih programov ter dejavnosti. 

 Strategija internacionalizacije – iskanje in razvijanje dolgoročnih povezav s tujimi raziskovalno-razvojnimi in izobraţevalnimi organizacijami. 

Na podlagi razvoja šole v preteklosti, analize trenutnih razmer v sektorju visokega šolstva in gospodarstva Republike Sloveni je ter v skladu z ocenami 

razvoja v prihodnjih 10 letih ter strateškimi opredelitvami vlade RS ocenjujemo, da se kot najbolj smiselna usmeritev šole kaţe izobraţevanje mladih s 

potencialom razvoja njihove nagnjenosti do podjetniškega delovanja ter razvoja njihovih kompetenc in znanj za uspešno samostojno in inovativno 

delo v podjetniškem sektorju.  
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V praksi to pomeni, da ţelimo izobraţevati tisto skupino mladih, ki ima sposobnost in predpostavke samostojnega in uspešnega podjetniškega 

delovanja v tistih sektorjih, ki zagotavljajo najvišje dodane vrednosti, visoko uspešnost in promocijo slovenskega gospodarstva v regiji in širše. 

Šola bo nadaljevala s posameznimi promocijami podjetništva tudi med srednješolci in osnovnošolci. 

Te strateške cilje bomo dosegali na naslednji način: 

 Vzpostavitev stalnih komunikacijskih in prodajnih kanalov do vseh ciljnih skupin, 

 Zagotavljanje stalne kakovosti in izboljšav pedagoškega procesa in vseh podpornih aktivnosti (referat, recepcija, informacijski sistem), 

 Nadaljnje uvajanje sodobnih načinov poučevanja z jasnimi cilji (npr. e-učenje z namenom še večje fleksibilnosti podajanja študijskih vsebin), 

 Povečanje prepoznavnosti šole in pedagoškega procesa skozi javno prepoznavanje izobraţevalnih programov in ključnih pedagoških 

sodelavcev, 

 Kadrovska konsolidacija predvsem v pedagoškem delu (razvoj obstoječih sodelavcev, zaposlovanje ali sodelovanje s predavatelji z višjimi 

habilitacijami), 

 Izboljšanje in širitev raziskovalno-razvojne dejavnosti z namenom izboljšanja akademske in strokovne prepoznavnosti, 

 Tesno sodelovanje z bazo podjetnikov in delodajalcev ter potencialnih delodajalcev naših diplomantov (Alumni, AES, SIFE), 

 Vključevanje gostov praktikov in tudi diplomantov naše šole v pedagoški proces, 

 Povezovanje s tujimi šolami, 

 Razvojno in strateško povezovanje s komplementarnimi domačimi šolami. 

 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 

 

V letu 2008 smo izvajali: 

 v letnem semestru 2008 

1. Dodiplomski program Podjetništvo redni in izredni, bolonjski 1. stopnja,  (Piran, Ljubljana, Maribor), 

2. Dodiplomski program Podjetništvo v angleškem jeziku IBA, bolonjski 1. stopnja,  (Ljubljana), 

3. Magistrski program Podjetništvo, bolonjski 2. stopnja, (Piran, Ljubljana, Maribor). 

 

 v zimskem semestru (okt. 2008) 

4. Dodiplomski program Podjetništvo redni in izredni, bolonjski 1. stopnja,  (Piran, Ljubljana, Maribor), 

5. Dodiplomski program Podjetništvo v angleškem jeziku IBA, bolonjski 1. stopnja, (Ljubljana), 

6. Magistrski program Podjetništvo, bolonjski 2. stopnja, (Piran, Ljubljana, Maribor). 
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VŠP je v letu 2008 zasledovala naslednje planske cilje: 

 

 pozitiven poslovni rezultat, 

 rast skupnega števila študentov na vseh programih, ki jih izvajamo, 

 zagotovitev osnovnih pogojev poslovanja z ustreznim vlaganjem v razvoj, izvedbo in marketing, 

 obvladovanje stroškov dela v smislu konkurenčnosti in honorarjev ter obsega izvedenih ur po programih, 

 nadaljevanje izgradnje strateškega povezovanja in sodelovanja z vodilnimi poslovnimi subjekti v regiji 

 vzpostavljanje sistema izvajanja RR dejavnosti, ki bo povezan z razvojno-raziskovalnimi področji, ki predstavljajo ključno kompetence 

GEA College – VŠP,  

 nadaljevanje z RR dejavnostmi na področjih, ki predstavljajo ključno kompetenco GEA College VŠP, 

 vzpostaviti  jedro habilitiranih, mednarodno prepoznavnih in kompetentnih strokovnjakov, ki bodo zaposleni na GEA College in bodo 

vir delovanja in razvoja GEA College, 

 zasnova in pričetek izgradnje mednarodne mreţe GEA College. 

 

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti 

5.1 Izobraževalna dejavnost  

 

Redni študij: (bolonjski, 1. stopnja) 

 

GEA College – Visoka šola za podjetništvo je v letu 2008 izvajala: 

 redni dodiplomski študij Podjetništva v Piranu in Ljubljani, 

 redni dodiplomski študij Podjetništva v angleškem jeziku IBA – lokacija Ljubljana.  

 

Izvedene naloge v letu 2008 so bile  naslednje: 

 

 Preureditev prostorov referata za študijske in študentske zadeve na lokaciji Ljubljana, 

 Zaokroţitev predavalnice in izvedbo študija na 3 lokacijah v Ljubljani (WTC - Dunajska , AMZS - Dunajska, Poslovni center - Vodovodna cesta), 

 Povečanje knjiţničnega fonda  in zakup dostopov do novih poslovnih informacijskih baz, 

 Dograditev študijskega informacijskega sistema PRIS, 

 Dodatne strokovne prakse za študente v tujini in povečanje števila študentskih izmenjav, 

 Povečane aktivnosti na področju tutorstva za redne študente, 

 Povečanje  število diplomantov rednega študija. 
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Izredni študij: (bolonjski, 1. in 2. stopnja) 

GEA College – Visoka šola za podjetništvo je izvajala: 

 dodiplomski izredni študij Podjetništva v Ljubljani, Piranu in Mariboru, 

 magistrski študij podjetništva v Piranu, Ljubljani in Mariboru. 

 

V letu 2008 so bile izvedene naloge naslednje: 

 

 Dokončna preselitev študija iz  Slovenskih Konjic v Maribor.  Izvajanje študija na lokaciji Obrtne zbornice Maribor,  

 Izboljšanje delo študentov preko informacijskega sistema PRIS, E-storitve, 

 Povečanje števila diplomantov na izrednem študiju dodiplomska stopnja in podiplomska stopnja. 
 

 

5.1.1 Dodiplomski in podiplomski študij 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2008 

Pričakovani rezultati 

v letu 2008 

Realizacija v 

letu 2008 z 

obrazložitvijo 

razlik 
1. Izboljšati pedagoški 

proces 

  

Priprava prenovljenega 

študijskega programa 

Podjetništvo za študijsko 

leto 2009/2010 (1. 

stopnja bolonjskega 

študija): 

- večja usmerjenost 

programa v prakso 

- vključitev novih 

aktualnih poslovnih 

vsebin 

- večja naravnanost 

v interaktivno delo s 

študenti 

 

Pozitivno mnenje 

Sveta RS za visoko 

šolstvo 

 

Razpis prenovljenega 

študijskega programa 

Podjetništvo za 

študijsko leto 

2009/2010 

Prenova 

programa je še 

vedno v pripravi. 

 

Prenovljen 

program še ni bil 

posredovan na 

Svet RS za visoko 

šolstvo 

 

Razpis novega 

programa se 

predvideva za 

leto 2010/2011.    
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Informatizacija: 

vzpostavitev izboljšanih 

spletnih strani z vsemi 

informacijami in gradivi 

za študente  v 

slovenskem in 

angleškem jeziku 

Nakup dodatne strojne 

in programske opreme 

za laţje in hitrejše 

dostopanje do baz 

podatkov, ki podpirajo 

študijski proces 

Najmanj 10 obiskov 

spletne strani na dan 

ob koncu leta 2008 

 

Povečati enostavnost 

in hitrost dostopanja v 

informacijski sistem 

PRIS 

Izdelana je bila 

nova celotna 

podoba GEA 

College in Visoke 

šole za 

podjetništvo 

 

Izdelana je bila  

popolnoma nova 

domača stran 

VŠP in izboljšan 

informacijski 

sistem za 

podporo študiju 

PRIS 

2. Izboljšati evalvacijo 

pedagoškega 

procesa 

Redno spremljanje 

kvalitete pedagoškega 

dela visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev, 

referata za študijske in 

študentske zadeve, 

knjiţnice, oddelka za 

informatiko  – anketni 

vprašalniki za študente s 

katerimi merimo 

zadovoljstvo s 

pedagoškim procesom 

in sluţbami za podporo 

pedagoškega procesa  

Izbor najboljših 

visokošolskih učiteljev 

 

Boljša organizacija 

Referata za študijske in 

študentske zadeve 

 

Boljša informacijska 

podpora 

pedagoškemu 

procesu 

 

Povečanje 

knjiţničnega fonda in 

izboljšanje dostopnosti 

do študijske literature 

Uveden je bil nov 

sistem 

anketiranja 

študentov – nov 

anketni 

vprašalnik 

 

Izvedena je bila 

reorganizacija 

referata za 

študijske in 

študentske 

zadeve (tudi 

nova zaposlitev) 

 

Izboljšan dostop 

študentom do 

knjiţničnega 

fonda 
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3. Priprava novega 

dodiplomskega 

študijskega programa 

Študijski program 

Podjetništvo in turizem 

(1. bolonjska stopnja)  - 

komuniciranje s 

partnerji, ki sodelujejo  

pri programu 

Potrditev programa 

na Svetu RS za visoko 

šolstvo 

 

Razpis novega 

študijskega programa 

za študijsko leto 

2009/2010 

Nov študijski 

program je  bil 

akreditiran pri 

Svetu RS za 

visoko šolstvo. 

 

Program bo 

razpisan za novo 

študijsko leto 

2009/2010.  

4. Priprava novega 

podiplomskega 

študijskega  

programa 

Priprava novega 

študijskega programa 

Podjetništvo in turizem 

(2. stopnja bolonjskega 

študija)  v sodelovanju z  

drugimi institucijami ter 

mednarodnimi partnerji 

Potrditev - pozitivno 

mnenje Sveta RS za 

visoko šolstvo 

 

Razpis novega 

študijskega  programa 

za študijsko leto 

2009/2010 

Nov študijski 

program je bil 

akreditiran pri 

Svetu RS za 

visoko šolstvo. 

 

Program bo 

razpisan za novo 

študijsko leto 

2009/2010 

5. Izboljšati sistem 

izvajanja RR 

dejavnosti, ki bo 

povezan z razvojno-

raziskovalnimi 

področji, ki 

predstavljajo ključno 

kompetence GEA 

College - VŠP in  

prenosom RR 

rezultatov v 

pedagoški proces   

Nadaljujejo se aktivnosti 

iz leta 2007 

Poglabljanje RR 

aktivnosti in izvajanje RR 

projektov 

Izvedba vsaj 2 RR 

projektov v 

sodelovanju z 

gospodarstvom 

 

Pridobitev in izvedba 2 

RR projektov po 

mednarodnih razpisih 

 

Organizacija 

mednarodne 

konference na temo 

»Podjetništvo med 

mladimi – odločanje 

mladih za lastno 

podjetniško kariero«  

Vsi cilji so bili v 

letu 2008 

realizirani. 
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6. Vzpostaviti sistem 

strateških povezav in 

permanentnega 

sodelovanja s 

predstavniki vodilnih 

gospodarskih 

dejavnosti v Obalni 

regiji in 

Osrednjeslovenski 

regiji  z namenom 

večje vključenosti 

prakse v 

izobraţevalno 

dejavnost 

 

Poglabljanje 

sodelovanja z vodilnimi 

gospodarskimi subjekti v 

posameznih regijah in v 

Sloveniji kot celoti. 

Pridobivanje 

aplikativnih projektov 

 

Pridobivanje 

sponzorskih in drugih 

sredstev 

 

Sodelovanje gostov – 

podjetnikov in 

managerjev iz 

gospodarstva pri delu 

z študenti 

Cilji niso bili 

realizirani v celoti 

ampak delo 

predvsem na 

področju 

pridobivanja 

sponzorjev in 

pridobivanja 

aplikativnih 

projektov. 

 

Sodelovanje 

podjetnikov in 

managerjev iz 

gospodarstva kot 

gostujočih 

predavateljev je 

bilo odlično.  

Načrt v celoti 

realiziran. 
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7. Povečati število 

habilitiranih, 

mednarodno 

prepoznavnih in 

kompetentnih 

strokovnjakov – 

visokošolskih učiteljev, 

ki bodo polno 

zaposleni na VŠP in 

bodo predstavljali 

osnovno gibalo za 

delovanje in nadaljnji 

razvoj dejavnosti GEA 

College VŠP v smeri 

nove organiziranosti 

zavoda 

Poglabljanje stikov z 

tujimi izobraţevalnimi 

institucijami predvsem 

preko skupnih projektov 

 

Izmenjava učiteljev in 

pridobivanje izkušenj pri 

izvajanju pedagoškega 

procesa v sorodnih tujih 

izobraţevalnih 

institucijah 

 

Izboljševanje kvalitete 

visokošolskih učiteljev, ki 

se verificira s pridobitvijo 

višjih habilitacijskih 

nazivov 

Vključitev  

visokošolskih učiteljev 

iz tujine iz partnerskih 

univerz in poslovnih šol 

 

Izboljšanje kvalitete RR 

in publicistične 

dejavnosti 

visokošolskih učiteljev 

 

Pridobitev novih 

izvolitev v nazive 

visokošolskih učiteljev 

(skupaj 10) 

Cilji so bili v celoti 

realizirani. 

 

Izpeljane so bile 

nove izvolitve v 

nazive 

visokošolskih 

učiteljev 

predvsem za 

potrebe 

akreditacije 

novega 

dodiplomskega 

in 

podiplomskega 

programa 

Podjetništvo v 

turizmu  

 

Za potrebe 

izvajanja 

programa 

Podjetništvo so 

bile obnovljene 

habilitacije, ki so 

potekle v letu 

2008. 
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8. Izboljšati pedagoški 

proces, ki poteka v 

angleškem jeziku – 

delo mednarodnih 

oddelkov  

Poglabljanje kontaktov 

s partnerskimi tujimi 

univerzami in drugimi 

institucijami 

(izobraţevalnimi in RR) 

 

Izmenjava profesorjev in 

študentov 

 

Sodelovanje na skupnih 

mednarodnih projektih 

Povečano število 

vpisanih tujih 

študentov (iz  20 na 

30)  

 

Večje število tujih 

gostujočih 

predavateljev  

 

Večje število tujih 

študentov, ki prihajajo 

na študij in strokovno 

prakso v GEA College 

in slovenska podjetja     

Cilji v letu 2008 

niso bili doseţeni 

in se prenašajo v 

leto 2009. 

 

VŠP ni uspelo 

realizirati 

povečanega 

vpisa tujih 

študentov na 

program IBA. 

 

Izmenjava 

gostujočih 

profesorjev je 

potekala 

normalno.  
 
 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 

(Leto 2007) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

 

95% 

 

100% 

 

85% 

 

75% 

 

70,5 

 

78,70 
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Odstotek ponavljavcev v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Odstotek ponavljavcev v 

študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

 

0,9% 

 

0% 

 

10% 

 

2% 

 

10% 

 

2% 

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

5 

 

4,5 

 

4,5 

 

5 

 

6 

 

5,7 

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Povprečno število let trajanja 

študija v  študijskih programi prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

 

5 

 

4,5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

 

/ 

 

/ 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

podiplomskih študijskih 

programih  

 

/ 

 

2 

 

/ 

 

2  

 

/ 

 

2 
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Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih 

programih 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

1 

 

 

 

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 
Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2008/2009 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev 

magisterija 

znanosti v % 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

5.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseţivljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in 

posodabljanje znanja. To so programi, h katerim da mnenje Svet RS za visoko šolstvo.  

V GEA College Visoki šoli za podjetništvo smo v letu 2006 v okviru projekta Phare – Projekt PING – program vseţivljenjskega učenja PING razvili Model 

GEA College za oblikovanje in izvedbo programov izpopolnjevanja po kreditnem sistemu ECTS. V letu 2007 smo izdelali Pravila GEA College za 

oblikovanje in izvedbo programov izpopolnjevanja po kreditnem sistemu ECTS ter postopka pri mednarodnem priznavanju kreditnih točk.  Programe 

za izpopolnjevanje bomo razvijali skladno z veljavno zakonodajo na področju vseţivljenjskega učenja in internimi pravili GEA College - VŠP. 
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V letu 2008 je bil razvit nov program za izpopolnjevanje EU MBA študij Socialno podjetništvo in trening program Social Entrepreneurship v okviru 

mednarodnega projekta Leonardo da Vinci Pilot Project (EU TESES – EU Training Exellence for Social Entrepreneurship Sector).  

 

5.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2008 

Pričakovani rezultati 

v letu 2008 

Realizacija v 

letu 2008 z 

obrazložitvijo 

razlik 
Poletna šola 

podjetništva   

Izvedba 2 poletnih šol 

podjetništva – 1 za 

dodiplomske in 1 za 

podiplomske 

študente na sedeţu 

šole v Piranu v 

mesecih julij in avgust 

2008  

20 udeleţencev na 

vsaki poletni šoli skupaj 

40 udeleţencev. 

Namen šol je ponuditi 

podjetniška znanja tudi 

študentom tehničnih, 

naravoslovnih in 

humanističnih fakultet 

in visokih šol. 

Poletne šole 

podjetništva v letu 

2008 niso bile 

izvedene. 

 

Program izvedbe 

poletnih šol se 

prenaša v leto 

2009. 

Podjetništvo in obrt za 

mlade 

Izvedba 8 petdnevnih 

delavnic za 

srednješolce, v 

sodelovanju s 

srednjimi šolami 

160 udeleţencev, ki na 

delavnicah osvojijo 

osnovna podjetniška 

znanja, znanja 

poslovnega 

načrtovanja in 

preverijo lastne 

poslovne zamisli 

Izvedenih je bilo 5 

podjetniških 

delavnic za 

mlade v 

sodelovanju in 

sofinanciranju 

Javne agencije 

za podjetništvo in 

tuje investicije 

JAPTI. Delavnic se 

je udeleţilo 120 

mladih. Pri izvedbi 

so sodelovale 

srednje šole. 
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Šola inovativnosti in 

kreativnosti 

V letu 2008 bomo 

izvedli 6 enodnevnih 

delavnic inovativnosti 

in kreativnosti za 

srednješolce in 2 daljši 

3 dnevni šoli 

Šole bodo 

organizirane na 

srednjih šolah po 

Sloveniji 

120 udeleţencev 

enodnevnih delavnic 

in 30 udeleţencev 

tridnevnih delavnic 

Udeleţenci spoznajo 

razlike med invencijo in 

inovacijo, se spoznajo 

s procesom 

kreativnosti in 

vrhunskimi slovenskimi 

raziskovalci in inovatorji  

 

Izvedenih je bilo 7 

enodnevnih 

delavnic, ki se jih 

je udeleţilo 135 

srednješolcev. 

 

GEA College VŠP 

je organizirala tudi  

tekmovanje Mladi 

podjetnik. 

Tekmovanja se je 

udeleţilo 120 

mladih.   

 

 

Poslovni večeri na GEA 

College VŠP 

Predvidevamo 

izvedbo 6 poslovnih 

večerov na poslovne 

aktualne teme: 

 

- druţbena 

odgovornost 

podjetij 

- zaposlenim 

prijazna podjetja 

– raziskava NIT 

- širjenje 

visokošolskega 

prostora v 

Sloveniji – 

nastajanje novih 

visokošolskih 

zavodov in 

univerz 

-  inflacija, 

gospodarska rast 

Poslovne večere 

bomo  izvajali v 

mesecih januar, 

februar, marec, april, 

maj in junij. Namenjeni 

so študentom 

podjetništva, ki ţelijo 

poleg znanj, ki jih 

pridobijo na 

predavanjih poslušati 

aktualne vsebine, ki 

zadevajo ekonomsko 

in druţbeno stvarnost v 

Sloveniji. Predavatelji 

so zunanji izvajalci 

specialisti za 

posamezno strokovno 

področje.  

Izvedeni so bili 3 

poslovni večeri. 
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in druţbeni razvoj 

- novi nematerialni 

načini vodenja in 

motiviranja 

zaposlenih 

- novi trendi 

promocije 

izdelkov in storitev  
 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Prijava na Erasmus projekte Prijava paketa projektov. Da 

Leonardo da Vinci projekt EU TRAINING EXELLENCE 

FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SECTOR 

Tekoče izvajanje projektov. Da 

Vključitev v raziskovalno skupino v sodelovanju z 

Ekonomsko fakulteto. 

Pridobljen razpis. Da 

prijava na izbrane razpise  Prijavljenih vsaj 5 razpisov. Da 

ESF projekt Podjetništvo in management inovacij v 

turizmu 

Dokončan projekt. Da 

Vsaj en projekt za drţavne inštitucije. 

 

Pridobljen in dokončan projekt za Javno 

agencijo za podjetništvo in tuje investicije. 

Da 
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Kazalniki: 

Kazalnik Leto 2007 
Načrt za leto 

2008 
Realizacija 

2008 

Število prijavljenih patentov 0 0 0 

Število odobrenih patentov 0 0 0 

Število prodanih patentov 0 0 0 

Število prijavljenih blagovnih 

znamk 

0 0 0 

Število odobrenih blagovnih 

znamk 

0 0 0 

Število prodanih blagovnih 

znamk 

0 0 0 

Število inovacij 0 0 0 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

2 2 2 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

2 2 2 

 

 

5.3 Umetniška dejavnost 

/ 
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5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

VŢU –ERASMUS program 

100 % realizacija plana 100 % realizacija plana 

 

Izmenjave študentov s Kitajsko 

100 % realizacija plana 100 % realizacija plana 

 

Program Albanian Italian Slovenian post graduate 

study - aisp 

Izvedba treh predavanj na magistrskem 

študiju v tirani, udeleţba koordinatorke na 

sestankih vodstva projekta v Tirani, Modeni 

in Ljubljani; organizacija in izvedba 8 

dnevnega študijskega obiska 23 študentov 

iz univerze v tirani v Ljubljani, mentoriranje 

6 magistrskih del 

100% realizacija plana - izvedba treh predavanj 

na magistrskem študiju v tirani, udeleţba 

koordinatorke na sestankih vodstva projekta v 

tirani, Modeni in Ljubljani; organizacija in izvedba 

8 dnevnega študijskega obiska 23 študentov iz 

univerze v Tirani v Ljubljani, ki je vključevala obiske 

v slovenskih podjetjih (Akrapovič, KD GROUP, BTC, 

Ljubljanski tehnološki park – tri mala podjetja (x 

lab…), CRMG, Horizonte venture management; 

trije mentorji so mentorirali šest magistrskih del  

Leonardo mobility Namestitev šestih škotskih študentov iz 

DUNDEE COLLEGE v podjetjih na obali – 

Portoroţ/Piran- enomesečna praksa 

100% realizacija plana; šest škotskih študentov je 

opravilo prakso v hotelu Tartini, agenciji Maona, 

agenciji palma in agenciji atlas v Portoroţu in 

Piranu 
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Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Študijsko leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

 

17 

 

21 

 

21 

 

0 

 

0 

 

0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

 

11 

 

18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

 

4 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

 

3 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
 
 
 

5.5 Knjižnična dejavnost 

 

Knjiţnica Visoke šole za podjetništvo GEA College nudi podporo kakovostnemu pedagoškemu procesu, študiju, raziskovanju ter drugim nalogam. Do 

zabeleţenega znanja na različnih medijih in v različnih oblikah zagotavlja prosti dostop, in sicer z nabavo, obdelavo, organizacijo, zaščito in 

posredovanjem informacijskih virov in informacij. 

 

Odprtost knjiţnice za uporabnike: 
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Ljubljana: izposoja – 26 ur/teden. Čitalnica – 30 ur/teden, 6ur/dan. 

Piran: čitalnica – 8 ur/teden 

Slovenske Konjice: čitalnica – 8 ur/teden 
 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Izvajanje knjiţničarske, informacijske in 

dokumentacijske dejavnosti za GEA College VŠP- 

  

GEA College naj bi postala ena izmed 

središčnih točk za informacije in literaturo s 

področja podjetništva 

V sklopu trenda središčne točke, je bilo v letu 2008  

v knjiţnici 4252 naslovov enot gradiva. Prirast 

gradiva v letu 2008 je bil 377 enot (od tega 165 

diplomskih nalog, 202 monografij in 10 magistrskih 

nalog)- realizirano 

Strokovno izpopolnjevanje bibliotekarke za 

pridobitev dodatnih privilegijev za delo v 

vzajemnem katalogu   

Po opravljenih tečajih bo bibliotekarka 

usposobljena za aktivno delo v sistemu 

vzajemne katalogizacije 

Knjiţničarka sodeluje pri testnih zapisih, ki so pogoj 

za pristop k Pridobitvi Licence za vzajemno 

katalogizacijo- delno realizirano zaradi odhoda 

delavke na porodniški dopust 

 

Postopna ureditev on-line kataloga – 

nadaljevanje projekta  

Vpis novih zapisov v sistem Cobiss Vnašanje gradiva v Cobiss sistemu v kooperaciji z 

zunanjimi sodelavci – v letu 2008 je bilo vnesenih 

848 različnih zapisov- realizirano 

Sodelovanje z drugimi pedagoškimi institucijami  Utrditev sodelovanja z institucijami v 

Sloveniji in v tujini 

Sodelovanje z drugimi knjiţnicami in ponudniki 

informacijskih virov in informacij, da bi izpopolnili 

zbirko in obseg storitev – nerealizirano zaradi 

odhoda delavke na porodniški dopust 
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Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Študenti – dodiplomski, redni 200 230 200 

Študenti – dodiplomski, izredni 180 240 180 

Študenti – podiplomski 100 100 100 

Srednješolci 0 0 0 

Zaposleni 65 65 65 

Upokojenci 0 0 0 

Tuji drţavljani 55 60 55 

Drugi uporabniki 300 330 300 

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Število aktivnih uporabnikov 

knjiţnice 
882 1000 923 

Deleţ aktivnih uporabnikov z 

visokošolskih zavodov 

(študenti, visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

Ni ločenega podatka Ni ločenega podatka Ni ločenega podatka 

Letni prirast tiskanih enot 

gradiva in število zakupljenih 

ali nabavljenih elektronskih 

enot  

Tiskane enote 372  

Elektronske enote 0 

Tiskane enote 550  

Elektronske enote 0 

Tiskane enote 377  

Elektronske enote 0 

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  
Ni podatka Ni podatka Ni podatka 

Število organiziranih 

izobraţevanj za uporabnike 
1 5 2 

Komentar: 

Z reorganizacijo GEA College  je prišlo do ukinitve dveh izposojevališč Knjiţnice GEA College (Piran in Slovenske Konjice).  Z ukinitvijo se je bistveno 

spremenila tudi kadrovska sestava v knjiţnici ter organiziranost knjiţnice v Ljubljani leta 2007. Le ta se je zaradi povečanega fonda gradiva preselila 

in na novo organizirala.  
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V letu 2008 je bil glavni cilj knjiţnice opraviti retrospektivno konverzijo vpisov v COBISS in organizirati avtomatizirano izposojo ter posledično urediti tudi 

izposojo in nabavo gradiva, ki bo podprta s COBISS sistemom. Ta cilj je bil ustrezno zasledovan in delno nerealiziran tudi zaradi odhoda knjiţnične 

delavke na porodniški dopust. Poleg tega je projekt obseţen in njegovo uresničitev načrtujemo v letu 2009. Poleg navedenega je knjiţnica v letu 

2008 poglobila nabavo knjig iz baze rabljenih knjig v tujini in tako obogatila lastni knjiţnični fond.  
 

 

5.6 Upravne in pravne naloge  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Nadgraditev komunikacijskega dela omreţja Povečanje prepustnosti spletnih povezav. 

S tem se bo povečala moţnost uvajanja 

novih storitev in kompleksnejših vsebin na 

študentskem portalu. 

Izvedeno deloma po načrtu, del načrtovanih 

posodobitev pa bo izveden v letu 2009. 

Posodobitev aplikativne programske opreme Zamenjava namizne programske opreme 

na delovnih postajah z  novimi verzijami z 

izboljšano podporo skupinskemu delu in 

boljšo povezanostjo s streţniškimi 

aplikacijami. 

Izvedeno v okviru veljavne pogodbe SA 3.4. 

Dodatno je bil posodobljen poštni del streţniškega 

sistema. 

Nadgraditev študentskega  spletnega portala Posodobitev z večjo povezanostjo s 

podatkovnimi zbirkami.  

S tem bo omogočeno dinamično 

spreminjanje vsebin ter preprostejše 

urejanje. 

Študentom in predavateljem bo na 

razpolago več vsebin in dodatne moţnosti 

komuniciranja. Poenostavitev prijavljanja 

bodočih študentov z uvajanjem spletnih 

prijav in zmanjšanje administrativnega 

dela strokovnih sluţb. 

Izvedeno po načrtu. Posodabljanje se nadaljuje 

tudi v letu 2009.  

Dodatne moţnosti komuniciranja  so bile 

vključene tudi v novo spletno mesto.  Potekale so 

tudi priprave vsebin in testiranja sistema za e-

učenje. 

Posodobitev avdiovizualne opreme Zamenjava starejše opreme v 

predavalnicah (LCD projektorjev, 

računalniki, predvajalniki).  Izboljšanje 

kvalitete izvajanja predavanj. 

Izvedeno po načrtu. Nekatere izboljšave so bile 

doseţene tudi s prerazporeditvijo opreme. 
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Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko leto 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Načrt za študijsko 

leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija za študijsko leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Število študentov na računalnik 

 

5 5 5 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 98 98 98 

 

5.7 Nacionalno pomembne naloge  

5.7.1 Skrb za slovenščino 

 

Vsa študijska gradiva, ki so  v slovenskem jeziku na VŠP so lektorirana. 

 

Študente neprestano opozarjamo na pravilno rabo slovenskega jezika tako pri govornem nastopanju kot pri pisanju domačih nalog, seminarskih 

nalog in projektov. Pri oddaji diplomskih in magistrskih nalog je zahtevano lektoriranje oddanih del.  

 

5.7.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 

VŠP izvaja del aktivnosti prijavno informacijske sluţbe v okviru organizacijske enote za marketing ter v okviru organizacijske enote referat za študijske 

in študentske zadeve. 

 

VŠP koristi tudi storitve Visokošolske prijavno – informacijske sluţbe Univerze v Ljubljani. 

 

V letu 2008 smo organizirali 35 informativno predstavitvenih delavnic v slovenskih srednjih šolah skladno z načrtom marketinške sluţbe GEA College in 

rokovnikom vpisa v novo študijsko leto. 

 

Organizirali smo informativne dneve za bodoče študente enkrat na mesec na vseh lokacijah, kjer izvajamo študijski program Piran, L jubljana, 

Maribor. Informativne dneve smo izvajali tudi na višjih strokovnih šolah po celi Sloveniji. 

 

Na vseh lokacijah VŠP so bili v mesecu februarju 2008 izvedeni obvezni informativni dnevi za nove študente skladno z Razpisom za vpis v študijsko leto 

2008/2009. 
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Vse potencialne kandidate za naše študijske programe smo tekoče obveščali o vseh spremembah in novostih. 

 

Vsi postopki za vpis so bili izvedeni do načrtovanih rokov. Prijavno – informacijsko sluţbo smo tekoče obveščali o postopkih vpisovanja študentov na 

VŠP. Razpisana vpisna mesta so bila zapolnjena skladno z načrtom in v naprej določenimi roki. 

 
 

5.7.3 Pisarna za študentske domove 

 

/ 

5.8 Univerzitetni šport  

/ 

5.9 Interesna dejavnost študentov 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Študentski svet 

1. Imenovanje novih članov študentskega sveta in 

predsednika študentskega sveta 

2. Aktiviranje novo vzpostavljenega študentskega 

sveta 

3. Priprava programa dela študentskega sveta 

4. Sodelovanje predsednika študentskega sveta v 

UO in senatu VŠP 

5. Aktivnosti z namenom druţenja študentov 

 

1. Študentski svet v novi sestavi 

2. Študentski svet aktiven 

3. Predstavniki se redno udeleţijo 

sestankov UO in senata VŠP ter 

poročajo študentskemu svetu 

4. Program dela usklajen, predstavljen 

vodstvu šole 

5. Izvedeni spoznavni večeri po 

letnikih, brucovanje, novoletno 

srečanje 

6. Izveden potapljaški tečaj, 

smučarski tečaj in tekmovanje na 

zimskem športnem dnevu, zaključni 

piknik študentov ob zaključku 

letnega semestra 

7. Poslovni večer z znanim 

podjetnikom 

Študentski svet v letu 2008 ni bil tako aktiven, kot 

smo pričakovali, ker je predsednik študentskega 

sveta intenzivno zaganjal novo podjetje; vendar 

je študentski svet organiziral aktivnosti druţenja 

študentov, ki so bile planirane in tudi izvedel 

aktivnosti v okviru spodbujanja interesnih 

dejavnosti študentov – tečaj potapljanja in 

smučanje. 
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AES – zdruţenje podjetnih študentov 

1. Konsolidacija stanja AES 

2. Priprava programa dela AES 

3. Izvedba enega študentskega projekta v AES – 

zdruţenju podjetnih študentov 

1. Konsolidirani AES – vzpostavitev pogojev 

za delovanje društva brez finančnih 

bremen preteklosti 

2. Program dela AES  

3. Priprava projektne prijave za 

spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti 

pri študentih invalidih 

 

AES je bilo treba spodbuditi v njegovih aktivnostih, 

saj so projekti SIFE, ki so tekli še v letu 2007, zaradi 

ukinitve SIFE v Sloveniji, prenehali. Eden od 

projektov se je ohranil, delo z invalidom, slepim 

mladim fantom na usposabljanju za vključitev v 

delovno silo, se je nadaljevalo in vodilo v pripravo 

projektne prijave za spodbujanje ustvarjalnosti in 

inovativnosti pri študentih invalidih 

AKGC – ALUMNi klub GEA College 

1. Novačenje novih članov 

2. Letna skupščina 

3. Organiziranje dveh srečanj 

4. Organizacija okrogle mize ob podelitvi 

diplom 

 

 

1. 50 novih članov 

2. Novo vodstvo AKGC 

3. Dve delovni srečanji članov 

4. Okrogla miza  ob podelitvi diplom 

16. Maj  

5. Konferenca znanje za rast, 

Ljubljana, 11. November 2008  

AKGC je na podelitvi diplom pridobil več kot 50 

novih članov; imenovana je bila nova 

predsednica AKGC, Tina Kociper. Okrogla miza z 

diplomanti /podjetniki je postala ţe tradicionalna 

in dodatno k planu je AKGC sodeloval v pripravi 

in izvedbi konference znanje za rast 11.11.2008 

 

5.10 Druga dejavnost  

 

V letu 2008 je GEA College Visoka šola za podjetništvo odlično sodelovala z različnimi srednjimi šolami po celi Slovenji (gimnazije, ekonomske  

gimnazije, ekonomske srednje šole, druge srednje šole). V srednjih šolah smo izvajali podjetniške in inovativne delavnice, sodelovali pri promociji 

podjetništva med srednješolci, bili organizatorji ali soorganizatorji forumov podjetništva in forumov inovativnosti. Dobro smo sodelovali s svetovalci - 

psihologi na področju poklicnega in kariernega svetovanja. Tudi v letu 2008 smo izvajali usposabljanja srednješolskih učiteljev in mentorjev na 

področju podjetništva, kreativnosti in inovativnosti ter managementa ter razvijanja novih pedagoških in raziskovalnih metod. 

 

V letu 2008 se je močno okrepilo tudi sodelovanje z višjimi strokovnimi šolami, ki izvajajo programe računovodja, komercialist, poslovni sekretar in 

druge sorodne programe s področja poslovnih ved. Na višjih strokovnih šolah smo izvajali strokovna predavanja in promocijske delavnice s področja 

podjetništva in managementa.     
 

5.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

GEA College – Visoka šola za podjetništvo nima v lasti nepremičnin. Nepremičnine za izvajanje študijskega procesa so v najemu od različnih pravnih 

oseb. 
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5.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

/ 
 
 

5.11.2 Nakup opreme 

 
 

Št. 

priorit

ete iz 

progra

ma 

dela 

za leto 

2008 

Članica Oprema 

Namen 

opreme 

 

Vrednost 

opreme 

v letu 

2008 v 

EUR 

Viri sredstev in njihov delež pri 

opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2008 Viri sredstev in njihov delež pri opremi v 

letu 2008 - realizacija (v EUR) 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo 
        Drugo 

2 
 

 Računalniš
ka oprema 
- strežniki 
 

Drugo 4000 4000    0    Premestitev 
strežniških aplikacij 
na obstoječo 
opremo. 

2 
 

 Komunikaci
jska 
oprema 

Drugo 1000 1000    1000    Ni odstopanj 

1 
 

 Sistemska 
prog. 
oprema 
 

Drugo 6000 6000    6000    Ni odstopanj 

1 
 

 Strežniška 
prog. 
oprema 
 

Drugo 1000 1000    1000    Ni odstopanj 

1 
 

 Namizna 
prog. 
oprema 
 

Pedagoš
ka 
oprema, 
raziskova
lna 
oprema 

1300 1300    1300    Ni odstopanj 
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1 
 

 Poslovne 
zbirke 
podatkov 

Pedagoš
ka 
oprema,, 
raziskova
lna 
oprema 

1000 1000    1000    Ni odstopanj 

2 
 

 Računalniš
ka oprema 
– tiskalniki 

Pedagoš
ka 
oprema 

1000 1000    0    Neizveden nakup 
zaradi 
prerazporeditve 
opreme 

2 
 

 Didaktična 
oprema – 
LCD 
projektorji, 
avdiovizual
na oprema 
 

Pedagoš
ka 
oprema 

2000 2000    2000    Ni odstopanj 

2 
 

 Sistem za 
e-učenje 

Pedagoš
ka 
oprema 

4500 4500    0    Ni odstopanj. 

5.11.3 Investicijsko vzdrževanje 

Investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme za leto 2008 in primerjava z načrtom 

 

Zaporedna 
številka 

Št. 
prioritete 

Opis in vrsta del 

Načrtovana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Realizirana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Predvideni viri 
financiranja v 

EUR 
2008  

Realizacija po virih 
financiranja v EUR 

2008 
 

Obrazložitev razlik 

med načrtom in 

realizacijo 

…… Drugo …….. Drugo 

1 1 Vzdrževanje računalniške 
opreme 

6000 7000 6000 0 7000 0 Posegi v strežniški 
sistem so bili izvedeni v 
večjem obsegu od 
predvidenega. 

2 1 Vzdrževanje aplikacij 3000 3000 3000 0 3000 0 Ni odstopanj 

3 1 Vzdrževanje avdio vizualne 
opreme 

2000 1000 2000 0 1000 0 Nižji stroški zaradi 
prerazporeditve 
obstoječe opreme 
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5.11.4 Drugo  

/ 

5.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

 

Zavod GEA College-VŠP je organizacijsko strukturiran na pedagoški in splošno administrativni del. 

Pedagoški del sestavlja 6 kateder: 

 finance in računovodstvo,  

 management,  

 marketing,  

 poslovna etika, organizacijska kultura in razvoj, 

 izven poslovno-organizacijske kompetence ter 

 ekonomika poslovanja malih podjetij. 

Splošno administrativni del sestavljajo referat za študentske zadeve, referat za študijske zadeve, sluţba marketinga in prodaje, knjiţnica, tajnik šole, 

informatika, ekonomat, sprejemna pisarna in splošna administracija. 

Razvojna strategija zavoda, ki temelji na specializaciji za področje podjetništva in mednarodni odličnosti, zahteva kadrovsko okrepitev vseh kateder. 

Zato tudi v prihodnjih obdobjih načrtujemo še nadaljnje sodelovanje v obliki delne ali polne zaposlitve čim večjega števila mednarodno priznanih 

predavateljskih kadrov. Ti bodo predstavljali jedro razvoja produktov in bodo nosilci razvojne in raziskovalne dejavnosti ter s tem konkurenčne 

sposobnosti in ugleda VŠP. Predavatelji bodo še naprej zdruţeni v katedre, ki bodo poleg pedagoških ter RR aktivnosti tudi nosilke razvoja mreţe 

zunanjih sodelavcev, ki so specialisti za posamezna področja in ki se bodo v procese VŠP vključevali na podlagi pogodbenega odnosa za 

posamezni projekt. 

5.12.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Sistem zaposlovanja, ki bo temeljil na izbiri po meri 

strokovne usposobljenosti in bo spodbujal 

nadpovprečno delovno uspešnost 

Pospeševanje učinkovitosti organizacije Doseţeno 

Zavestno, načrtno, sistematično in racionalno 

upravljanje kadrovskih virov 

Večja pripadnost, motiviranost zaposlenih Doseţeno 

Večja fleksibilnost pri razporejanju dela Večji izkoristek znanj in časa Doseţeno 

Večja moţnost nagrajevanja glede na delovno 

uspešnost 

Večja motiviranost zaposlenih Delno doseţeno 

 

Povezava napredovanja z delovno uspešnostjo in 

kariernimi potenciali posameznika 

Večja pripadnost, motiviranost zaposlenih Delno doseţeno 
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Analiza kadrovanja in kadrovske politike  
Z vidika kadrovske politike in kadrovanja ni razlik med izvajanjem študijskih programov s koncesijo in študijskih programov brez koncesije. 

 

Vpliv odstopanja od kadrovskega načrta na izvedbo programa 
Med kadrovskim načrtom in njegovo izvedbo je prišlo do odstopanj.  

Dejansko število vseh zaposlenih na dan 31.12.2008 je manjše od načrtovanega za 3 osebe oz. 3,53 FTE.  

Dejansko število visokošolskih učiteljev na dan 31.12.2008 je manjše od načrtovanega za 1 osebo oz. 1,53 FTE.  

Dejansko število administrativnih delavcev na dan 31.12.2008 je manjše od načrtovanega za 2 osebi oz. 2,00 FTE.  

Navedeno ni imelo pomembnejšega vpliva na izvedbo študijskega programa s koncesijo, saj je šlo pri sodelavcih, ki so zapustil i zavod, predvsem za 

sodelavce, ki so sodelovali pri izvedbi študijskega programa brez koncesije. 

 

Strukture zaposlenih po izobrazbi, starosti in spolu 

 

Zaposleni na dan 31.12.2008 po izobrazbi 
I.-IV. Osnovna šola, poklicna šola – 2 oz. 3-letni program - 

V. srednja šola – 4 oz. 5-letni program 2 

VI. višja šola – 2-letni program 3 

VII. visoka šola oz. fakulteta – 3 oz. 4-letni program 5 

VII/2 – magisterij 4 

VIII. - doktorat 7 

Skupaj 21 

 

Zaposleni na dan 31.12.2008 po starosti 
pod 20 let - 

21 – 25 let - 

26 – 30 let 4 

31 – 35 let 5 

36 – 40 let 2 

41 – 45 let 4 

46 – 50 let 2 

51 – 55 let 1 

nad 56 let 3 

Skupaj 21 
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Zaposleni na dan 31.12.2008 po spolu 

 

Moški 10 

Ţenske 11 

Skupaj 21 

 

 

 

Fluktuacija zaposlenih in odsotnosti ter vzroki zanje (splošno) 

 
V letu 2008 je v zavodu GEA College-VŠP prihajalo do naravne fluktuacije v vseh segmentih, tako v pedagoškem kot splošno administrativnem delu.  

Zavod so zapustili 1 pedagoški in 2 administrativna delavca, katerih odhodov nismo nadomestili z novimi zaposlitvami. Na novo so se zaposlili 3 

pedagoški in 3 administrativni delavci, v skladu z načrtovanim letnim povečanjem števila zaposlenih. Fluktuacijo so povzročil i osebni razlogi. 

Za leto 2008 smo poleg posamičnih nadomestitev načrtovali povečanje števila zaposlenih za 1,7 FTE docentov, za 0,3 FTE višjih predavateljev ter za 3 

FTE za zaposlene na spremljajočih delovnih mestih. Načrt tako ni bil v celoti uresničen. 

 

Povprečna plača zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi dejavnostmi 

 
Povprečna mesečna bruto plača vseh zaposlenih delavcev zavoda GEA College-VŠP je v letu 2008 znašala 2.642,53 EUR. 

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pedagoških delavcev je v letu 2008 znašala 4.212,73 EUR.  

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih administrativnih delavcev je v letu 2008 znašala 1.478,16 EUR. 

Povprečna mesečna bruto plača v RS je letu 2008 znašala 1.391,43 EUR. 

 

Delež stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja 

 
Stroški dela zavoda GEA College-VŠP v letu 2008 so znašali 622.538,53 EUR, kar predstavlja 27,95% celotnih odhodkov poslovanja zavoda v tem letu. 

 

Značilnosti in težave uvedbe novega plačnega sistema ter prilagoditve kadrovske politike 

 
Zavod GEA College-VŠP v letu 2008 ni uvedel novega plačnega sistema, zato ni bilo s tem povezanih teţav in potreb po prilagoditvi kadrovske 

politike. 
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5.12.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 
 

Število redno zaposlenih: načrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12. 2008   

Tarifna skupina Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2008 - 

NAČRT 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2008 – REALIZACIJA 
Odstopanje realizacije od načrta  

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. 

zaposleni

h v FTE 

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. zaposlenih 

v FTE 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih v 

FTE 

a b c d e F g=e-c h=f-d 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V 

JAVNEM SEKTORJU 0 0 0 0 0 0 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 

IX. Redni profesor 1 1 1 1 0 0 

 Docent 5 3,30 6 3,07 1 -0,23 

VIII. Višji predavatelj 3 1,50 1 0,20 -2 -1,30 

 Asistent z magisterijem 1 1 1 1 0 0 

VII. Predavatelj 3 2 3 2 0 0 

 Bibliotekar 1 1 1 1 0 0 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN LABORANTI 14 9,8 13 8,27 -1 -1,53 

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI 0 0 0 0 0 0 

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

VII. IK od 3,25 do 3,80 1 1 1 1 0 0 

VI.  9 8,5 7 6,50 -2 -2 

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 10 9,5 8 7,50 -2 -2 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 24 19,3 21 15,77 -3 -3,53 

 
 
 

 

 

 

 



GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran        

 39 

Izvolitve v naziv v letu 2008 

 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Število 

zaposlenih, ki 

so bili v letu 

2008 vsaj 30 

dni brez 

ustrezne 

izvolitve v 

naziv 

Obrazložitev  

Redni profesor 0 0 0  

Znanstveni svetnik 0 0 0  

Izredni profesor 1 1 0  

Višji znanstveni sodelavec 1 1 0  

Docent 1 1 0  

Znanstveni sodelavec 1 1 0  

Višji predavatelj 2 3 0  

Predavatelj 2 5 0  

Asistent 2 0 0  

Učitelj veščin 0 0 0  

Strokovni svetnik 0 0 0  

Višji strokovni sodelavec 0 0 0  

Strokovni sodelavec 0 0 0  

Bibliotekar 0 0 0  

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Načrt 2008 0 0 0 0 

Realizacija 

2008 

0 0 0 0 
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Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
SKUPAJ Pridobivanje formalne 

izobrazbe 
Strokovno usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 
Sobotno leto 

NAČRT 2008 2 0 0 0 0 

REALIZACIJA 

2008 

2 0 0 0 0 

 

Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Načrt  31. 12. 2008 12 8 0 

Realizacija 31. 12. 

2008 

12 8 0 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 

znanstveno 

raziskovalni oziroma 

strokovno raziskovalni 

naziv 

Št. vseh raziskovalcev 

in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega 

učitelja oziroma 

visokošolskega 

sodelavca 

Načrt  31. 12. 2008 21 2 18 

Realizacija 31. 12. 

2008 

21 2 18 
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Podatki o izvajalcih študijskih programov  

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 

 
Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov  

61 34 37 12 8 11 / / / 

Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali drugih pogodb 

/ / / / / / / / / 

 

 

 

 
Prva stopnja 

realizacija 2008 

Druga stopnja 

realizacija 2008 

Tretja stopnja 

 realizacija 2008 

Vrednost pogodb 

zunanjih pogodbenih 

izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov 

 
114.355,15 

 
16.662,03 

 
/ 

Vrednost pogodb 

zaposlenih, ki študijske 

programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali 

drugih pogodb 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 

 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Pri izvajanju programa dela za leto 2008, in predvsem pri izvajanju dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v letu 2008 ni prišlo do 

nedopustnih ali pomembnih nepričakovanih odstopanj. Program dela je bil realiziran skladno s načrtovanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji ter  

standardi in pričakovanim nivojem kvalitete. 
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6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let 

Ocena doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev planiranih za leto 2008 (Program dela VŠP , januar 2008): 

 Večina študijskih programov, ki so bili načrtovani v točki 3.3.  Programa dela GEA College – Visoka šola za podjetništvo za leto 2008 (januar 

2008),  se  je v letu 2008 tudi izvajala.  Redni in izredni dodiplomski študijski program Podjetništvo na lokaciji Piran se ni izvajal zaradi 

premajhnega števila vpisanih študentov. Študentje, ki so to prostovoljno ţeleli so se vključili v študijske skupine v Ljubljani.   

 

 V letu 2008 je VŠP skladno s programom dela in finančnim načrtom še vedno veliko naporov namenila racionalni izrabi virov, ekonomiki 

poslovanja in stroškovni optimizaciji.  Teţko finančno stanje , ki se je pojavilo ţe v  letu 2006 je bilo z velikimi napori vodstva in zaposlenih 

sanirano v letih 2007 in 2008. Pri izvedbi koncesioniranega dela programa  v letu 2008 je VŠP poslovala uspešno z uravnoteţenimi prihodki in 

odhodki.   
 
 

 V študijskem letu 2008/2009 je bilo skupno število vpisanih študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju 674. V letu 2007/2008 je bilo 

na VŠP vpisanih 591 študentov. V letu 2008/2009 smo torej beleţili povečan vpis in to za 14%. Na dodiplomski študij se je v študijskem letu 

2008/2009 vpisalo 593 študentov, na podiplomski študij pa 81. Podatki kaţejo, da smo v letu 2008/2009 beleţili povečan vpis na 

dodiplomskem študiju (za 111 študentov) in zmanjšanj vpis na podiplomskem študiju (za 28 študentov).   

 

 Na področju infrastrukture v letu 2008 ni bilo večjih investicijskih vlaganj na nobeni izmed akreditiranih lokacij. Vlaganja so se vršila le iz 

sredstev in v višini letne amortizacije. Opravljala so se redna – tekoča vzdrţevanja na didaktični in računalniški opremi. Dinamika aktivnosti na 

tem segmentu je bila praktično enaka kot v letu 2007. 

 

 Stroški dela so se obvladovali zelo učinkovito s povečanim nadzorom obsega izvedenih ur po vseh programih in stalnega preverjanja 

obsega rednega, pogodbenega in honorarnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  V primerjavi z letom 2007 smo bili na tem 

področju tudi v letu 2008 uspešni.  

 

 Planirana akreditacija novega študijskega programa Podjetništvo v turizmu na 1. in 2. bolonjski stopnji je bila uspešno izvedena.  V mescu 

oktobru 2008 smo pridobili pozitivno mnenje (odločbo o akreditaciji) za oba programa pri Svetu RS za visoko šolstvo. Prenova starega 

programa Podjetništvo na 1. in 2. bolonjski stopnji še ni bila končana in zato še ni bila posredovana v presojo Svetu za visoko šolstvo.  

 

 V letu 2008 so se nadaljevale v letu 2006 in 2007 začete povečane aktivnosti na področju RR dejavnosti, ki so povezane z razvojno-

raziskovalnimi področji, ki predstavljajo ključne kompetence GEA College – VŠP. 

 

 Permanentno sodelovanje s predstavniki vodilnih gospodarskih dejavnosti v Sloveniji in po regijah, kjer izvajamo naše programe je bilo 

uspešno tudi v letu 2008 in se je nadaljevalo iz  predhodnih let. 
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 Na področju habilitacij visokošolskih učiteljev so bila dopolnjenja Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 

GEA College – VŠP in posredovana v potrditev Svetu RS za visoko šolstvo. O spremenjenih merilih je Senat za habilitacije pri Svetu RS za visoko 

šolstvo podal pozitivno mnenje (junij 2008).  Habilitacije so v letu 2008 potekale permanentno in brez večjih zapletov (nove habilitacije za 

potrebe programa Podjetništvo v turizmu, obnavljanje habilitacij visokošolskih učiteljev za program Podjetništvo).  

 

 Mednarodno sodelovanje s tujimi univerzami, visokimi in poslovnimi šolami se je tudi v letu 2008 nadaljevalo. Obseg je bil pr imerljiv z letoma 

2006 in 2007.   
 

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in 
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

 

Program dela je bil izveden skladno z predpisanimi standardi in merili Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. Vsi izvajani programi, tako 

koncesionirani kot tudi nekoncesionirani so akreditirani pri Svetu za visoko šolstvo in so bili izvedeni v skladu z zahtevami  učnih načrtov. Tudi v letu 

2008 je GEA College – VŠP sodelovala z Senatom za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo (prej Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva) 

Skladno z navodili NKVŠ oz. Senata za evalvacijo smo pripravila letno poročilo o samoevalvaciji za leto 2007, ki je bilo objavljeno v integralnem 

Poročilu Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva za leto 2007. VŠP je s svojima predstavnikoma sodelovala na koordinacijskih sestankih, 

izobraţevanjih, posvetih in predstavitvah Senata za evalvacijo in Sveta RS za visoko šolstvo. 

 

Visoka šola za podjetništvo je v letu 2008 poslovala gospodarno in učinkovito, skladno s standardi in merili pristojnega ministrstva, kar smo zagotovili s 

stalnim poročanjem ministrstvu na način in v časovnih rokih, ki jih predpisuje ministrstvo. 

 

Na področju izboljšanja učinkovitosti in kakovosti poslovanja se bodo v letu 2009 povečale aktivnosti na procesih notranje evalvacije,  habilitacij 

visokošolskih učiteljev (zaradi priprave novih programov), razvojno raziskovalne dejavnosti, učinkovitejšega delovanja kateder in senata ter 

strokovnih komisij senata. Posebno pozornost bomo namenjali tudi individulanemu delu s študenti preko tutorskega načina dela in mentorstev.   

 

Gospodarnost bo tudi v prihodnje zagotovljena z tekočim spremljanjem prihodkov in odhodkov (obvladovanjem stroškov) po vseh segmentih ob 

istočasnem predpisanem finančnem planiranju in poročanju pristojnemu ministrstvu.         
 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih 

financ, ki je priloga Navodila o spremembah in dopolnitvah navodila o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter 



GEA College – Visoka šola za podjetništvo, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran        

 44 

metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 8/07); več na: 

http://www.unp.gov.si/slov/notranji_nadzor/izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ.htm 

Podpisana izjava je v prilogi. 

Način organiziranja in zagotavljanja notranjega finančnega nadzora ter delo notranje revizijske službe v letu 2008  

 

Notranji finančni nadzor zavoda GEA College-VŠP izvajajo finančno-računovodska sluţba, direktor kot odgovorna oseba in upravni odbor. 

 

Finančno-računovodska sluţba pripravlja računovodske izkaze v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami zakonodaje in računovodskih 

standardov ter poročila in načrte ustanoviteljem in Ministrstvu.  

 

Uprava zavoda je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko premoţenjskega stanja in izidov 

poslovanja, za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoţenja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar 

in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti. 

 

Upravni odbor zavoda spremlja in potrjuje izkaze, poročila in načrte. 

 

Zavod nima organizirane notranje revizijske sluţbe. 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

V letu 2008/2009 smo pričakovali večji vpis študentov  na dodiplomskem izrednem študiju Podjetništva in podiplomskem magistrskem študiju 

Podjetništva. Vpis je bil manjši na lokaciji Ljubljana kakor tudi na lokaciji v Mariboru.  

 

Tudi v letu 2008 nismo dosegli načrtovanega števila diplomantov tako na dodiplomskem kot tudi na podiplomskem študiju podjetništva, kljub 

povečanim aktivnostim v zvezi z motiviranjem vseh, ki so v procesu priprave zaključnih - diplomskih del. Skupno število diplomantov v letu 2008 je bilo 

85, v letu 2007 pa skupaj 97. Padec diplomantov v letu 2008 smo beleţili tako na dodiplomskem (za 10) kot tudi na podiplomskem študiju (za 2). V 

letu 2008 smo sicer še intenzivirali aktivnosti na tutorskem delu s študenti. Pozitivne rezultate pri večjem številu diplomantov zaradi  tutorskega in 

aktivnejšega mentorskega dela pričakujemo v letu 2009.  

 

Razvojno raziskovalno delo še vedno ni optimalno organizirano in aktivnosti na tem segmentu ostajajo ena ključnih prioritet tudi za prihodnje. 

Načrtujemo nove zaposlitve visokošolskih učiteljev z višjimi habilitacijami in zaposlitve novih raziskovalcev. 

 

Aktivnosti na prenovi dodiplomskega in podiplomskega študijskega programa Podjetništvo (1. in 2. bolonjska stopnja) so bile nekoliko zadrţane in 

niso bile zaključene. Nadaljujejo se v leto 2009.  
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6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in 
urejanje prostora 

Izobraţevanje postaja ključna usmeritev vseh razvojnih dokumentov drţav članic Evropske unije. Procesi vseţivljenjskega učenja zajemajo vse 

strukture prebivalstva. Podjetniško izobraţevanje in usposabljanje je pomemben del procesov vseţivljenjskega učenja.  

V poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah postaja vlaganje v znanje in izobraţevanje praktično edina prava alternativa za prihodnji razvoj 

posameznih drţav. Ocenjujemo, da se bodo aktivnosti vlad drţav Evropske unije v tej smeri v naslednjih letih zelo intenzivira le. Nova delovna mesta 

lahko zagotovijo samo razvijajoča mala in srednje velika podjetja in inovativni posamezniki z veliko poguma in znanja. Mala in srednja podjetja 

lahko tudi v kriznih časih s svojim podjetniškim potencialom, kreativnostjo in inovativnostjo postanejo prave zvezde bodočega razvoja.    

Za mlade podjetniška karierna opcija postaja vedno bolj realna moţnost. Dviguje se zavedanje o pomenu spodbujanju podjetniških potencialov in 

talentov posameznikov, ki ţelijo pridobiti ustrezna znanja in kompetence na poslovnem področju v okviru visokošolskega študija.  

Delovanje in poslovanje GEA College - Visoke šole za podjetništvo ima neposreden in posreden vpliv na razvoj  slovenskega gospodarstva, na 

regionalni razvoj Slovenije in socialno okolje v Sloveniji. Naši diplomanti zasedajo pomembne managerske poloţaje v gospodarstvu in tudi na 

področju neprofitnega sektorja. Naši študentje in diplomanti so ustanovitelji in lastniki podjetij v segmentu  obrti,  malega in srednje velikega 

gospodarstva,  med njimi tudi  hitro rastočih podjetij – gazel, ki ustvarjajo pomemben del bruto druţbenega proizvoda, odpirajo nova delovna 

mesta, širijo poslovanje na tuje trge in prinašajo inovativnost in nove tehnologije v slovenski gospodarski prostor. Diplomanti GEA College zasedajo 

pomembne druţbene funkcije na regionalnem (razvojne agencije, podjetniški centri) in lokalnem nivoju (občine, lokalne iniciative), delujejo v 

zbornicah in interesnih zdruţenjih.  

Visokošolsko izobraţevanje ima učinke na socialno vključenost posameznikov, na razvoj trga dela v smislu večje fleksibilnosti posameznikov in 

dvigovanja nivoja kompetenc. 

GEA College s svojim delovanjem posega v srednješolsko in višješolsko izobraţevanje z organiziranjem podjetniških delavnic, inovativnih delavnic, 

sodelovanjem pri organiziranju podjetniških tekmovanj in pripravljanju izobraţevanj (2 krat letno) za srednješolske učitelje in mentorje. 

Visoka šola za podjetništvo je pomemben povezovalni element med izobraţevano - razvojno sredino (akademsko sfero) in realnim gospodarskim 

sektorjem, v katerem delujejo podjetniki, managerji ter  drugi strokovnjaki  različnih področij.    

 

6.7 Druga pojasnila 

/ 
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7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Stari študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REAČIZACIJA 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 2: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije  

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

1 1 0 0 1 1 0 0 
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2008/2009  

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število študentov  

v programih za 

izpopolnjevanje v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

0 0 0 0 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009  

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 

Univerzitetni 

študijski programi 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski študijski 

programi 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Štud. leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. leto 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizac

ija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

245 228 332 303 0 0 0 0 0 0 160 81 0 0 
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Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008  

 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

60 32 40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni študijski 

programi 1. stopnje – 

redni študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – 

izredni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizaci

ja 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

15 2 15 23 0 0 0 0 0 0 15 10 0 0 

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009  

 

Študijska skupina 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija 

po študijskih programih* 

Št. diplomantov 

rednega 

dodiplomskega 

študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 

rednega študija po 

novih študijskih 

programih 

Št. diplomantov 2. 

stopnje rednega 

študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

1. skupina 245 228 75 34 0 0 0 0 
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7.2 Raziskovalna dejavnost 

 

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov v 

letu 2007 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konf

erenc v letu 

2007 

Št. drugih 

projektov v 

letu 2007 Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Število 

projektov 

v letu 07 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Stanje 

31.12.08 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organiziral visokošolski zavod. 

 

Tabela 11: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008  

 

Obdobje 

Patenti Blagovne znamke 

Število 

inovacij 

Število 

projektov v 

katerih 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja in so 

krajši od 

enega leta 

Število 

projektov v 

katerih 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja, in so 

dolgi vsaj eno 

leto 

Prijavljeni 

 
Odobreni 

Prodani 

 
Prijavljene Odobrene Prodane 

Realizacija 

2007 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Načrt 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Realizacija 

2008 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


