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1 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 
 

Poslanstvo GEA College – Visoke šole za podjetništvo je: 

 

 raziskovanje in razvijanje novih znanj, vezanih na področja specializacije VŠP, 

 prenos obstoječih znanj iz svetovne zakladnice znanj ter, 

 izobraževanje in usposabljanje s področja podjetništva, managementa in turizma ter 

na to vezanih strokovnih vsebin. 

 

Vizija GEA College – VŠP je postati vodilna razvojna-raziskovalna in izobraževalna institucija v 

širši regiji centralne ter jugo-vzhodne Evrope in sicer na področju izbranih strateških razvojno – 

izobraževalnih področij. 

2 PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

FIRMA, SEDEŽ IN NASLOV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA: 

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

Skrajšano ime šole: GEA College – VŠP 

Tuji prevod imena v angleškem jeziku: GEA College of Entrepreneurship 

 

MATIČNA ŠTEVILKA, ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA ŠIFRA 

DEJAVNOSTI: 

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, Okrožno 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   

Aneks št. 5 k pogodbi o koncesiji št. 3211-07-000275 (datum 14.7.2009)  

 
VERIFIKACIJE IN AKREDITACIJE DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH  PROGRAMOV: 

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

šolstvo in šport; 

 Dodiplomski program podjetništva (1. bolonjska stopnja): 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 (2. bolonjska stopnja): 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) 
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 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)  

 Premoženjski svetovalec (1. bolonjska stopnja) – dodiplomski študij; Postopek 

akreditacije je v teku pri Svetu RS za visoko šolstvo (vloga oddana dne 23.12.2009)  

 

Na GEA College VŠP je na dodiplomskem programu Podjetništvo v vseh letih od ustanovitve 

zavoda diplomiralo 790 študentov. 

Na podiplomskem programu Podjetništvo 2. bolonjske stopnje (magisterij stroke) je 

magistriralo 55 študentov. 

Specialistični študij – program Podjetništvo je opravilo 8 študentov.  

 
 
ORGANIZIRANOST GEA COLLEGE – VISOKE ŠOLE ZA PODJETNIŠTVO: 

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 izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela: 

           Katedre: 

 Katedra za ekonomiko poslovanja malih podjetij, 

 Katedra za finance in računovodstvo, 

 Katedra za management, 

 Katedra za marketing, 

 Katedra za poslovno etiko, organizacijsko kulturo in razvoj, 

 Katedra za izven poslovno-organizacijske kompetence 

 

Katedre vodijo predstojniki kateder, ki so za svoje delo in delo organizacijske enote odgovorni 

dekanu. 

 

 

 Pedagoško razvojne enote, ki jih vodijo vodje PRE v skladu z usmeritvami in 

nalogami, ki jih dodeli dekan; 

 Znanstveno – raziskovalni inštitut, ki ga vodi direktor inštituta;  

 Knjižnica, ki jo vodi knjižničar – bibliotekar;  

 Referat za študijske in študentske zadeve, ki ga vodi vodja referata za študijske 

in študentske zadeve; 

 

Na področju založniške dejavnosti: 

 Založništvo, ki ga vodi predstojnik založniške dejavnosti;. 

 

            Na področju materialno – administrativnih in poslovnih funkcij: 

 Tajništvo z notranjimi organizacijskimi enotami, ki jih vodi tajnik. 

 

V okviru Znanstveno – raziskovalnega inštituta deluje 13 raziskovalcev. Njihova področja 

raziskovanja so Ekonomija, Ekonomija / Ekonomske vede, Računalništvo in informatika / 

Računalniške strukture, sistemi in mreže – programska oprema, Filozofija.     

 

 

ORGANI ZAVODA: 

 

Skladno s statutom zavoda so organi zavoda: upravni odbor, direktor, dekan, senat, 

akademski zbor in študentski svet. 

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. Upravni odbor ima 7 članov z enim 

predstavnikom študentov. 

Direktor  je poslovodni organ šole, ki zastopa in vodi šolo. 
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Dekan, ki je strokovni vodja šole. 

Senat  je strokovni organ šole. Sestavljen je tako, da so v njem enakopravno zastopane vse 

znanstvene discipline in strokovna področja šole. Senat sestavlja 9 članov. V senatu imajo 

študentje 2 predstavnika. 

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

predstavniki študentov z eno petino članov. 

Študentski svet je organ študentov šole, ki ga sestavljajo predstavniki rednih in izrednih 

študentov. Študentski svet ima 9 članov. 

 

 

PODATKI O PREMOŽENJU: 

GEA College Visoka šola za podjetništvo kot samostojni visokošolski zavod nima v lasti svojih 

prostorov za opravljanje dejavnosti. Potrebne prostore na sedežu v Piranu in v Ljubljani, si VŠP 

zagotavlja s pogodbo o najemu prostorov z matičnim podjetjem (družba mati) GEA College 

d.d.  Za zagotavljanje nemotene izobraževalne in raziskovalne dejavnosti VPŠ dodatno 

najema prostore tudi od drugih pravnih oseb v Piranu, Ljubljani in Mariboru. Vse najemne 

pogodbe v zvezi s prostori so dosegljive na lokaciji VŠP Ljubljana, Dunajska 156, 1000 

Ljubljana. 

 

Zavod razpolaga s sodobno računalniško in didaktično opremo, ki je namenjena 

pedagoškemu procesu (oprema predavalnic, računalniških učilnic, čitalnice in knjižnice) 

raziskovalnemu delu (statistični paket SPSS, dostop do baze Science Direct , številnih poslovnih 

baz podatkov) in promociji podjetništva in podjetnikov zlasti med mladimi v srednjih šolah.   

 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH   

Na dan 31.12.2009 je imel zavod 21 redno zaposlenih. Število zaposlenih v procentu zaposlitve 

je znašalo 16.80 (stanje zaposlenih 31.12.2009 po obsegu zaposlitve). Redno zaposlenih 

visokošolskih učiteljev je bilo 11. Po številu zaposlenih visokošolskih učiteljev v procentu je bilo 

redno zaposlenih 8.20 visokošolskih učiteljev  (stanje zaposlenih visokošolskih učiteljev 

31.12.2009 po obsegu zaposlitve).      

 

 

OPIS OKOLJA DELOVNJA ZAVODA 

Samostojni visokošolski zavod GEA College Visoka šola za podjetništvo deluje na področju 

izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja in svetovanja na področjih podjetništva, 

managementa in na splošno poslovnih ved. Temeljna strateška usmeritev zavoda je 

proučevanje podjetništva generalno, malega in dinamičnega podjetništva (predvsem malih 

in srednje velikih podjetij – SME's). Tudi uspehi zavoda so prepoznavni v slovenskem in širšem 

mednarodnem okolju predvsem na tem področju. Delovanje zavoda je usmerjeno v ciljno 

skupino podjetnikov ustanoviteljev in lastnikov malih in srednjih podjetij (tudi družinskih), 

podjetnikov in managerjev, ki vodijo dinamična hitro rastoča podjetja (gazele) in tudi na 

področje podjetništva in managementa v neprofitnem sektorju (socialno podjetništvo, 

management v kulturi, management v zdravstvu). Z novimi programi 1. in 2. bolonjske stopnje 

povezujemo podjetništvo s turizmom odpiramo pa tudi področje finančnega svetovanja in 

premoženjskega svetovanja. GEA College prenaša znanje in izkušnje na področje držav 

nekdanje Jugoslavije, kjer se tudi v prihodnjih letih s približevanjem držav zahodnega Balkana 

EU, odpirajo nove možnosti sodelovanja. V okviru mednarodnih raziskovalnih projektov in 

mednarodnih izmenjav profesorjev in študentov smo vpeti v prostor Evropske unije in Evrope 

širše. V okviru Centra podjetniške odličnosti in Podjetniškega inkubatorja poteka preko Javne 

agencije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI, sodelovanje z eksperti in profesorji iz 

Kanade.         
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3 USMERITVE IN CILJI ZAVODA 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  

 

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

 

Zakon o visokem šolstvu –  (Ur. l. RS, št. 119/06 – UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 64/2008, 

86/2009 ZViS-NPB5,  

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – Zdru-1 in 112/07), 

Resolucija o Nacionalnem  raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 

2010 (Ur. L. RS,  št. 3/06) 

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega 

raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. L. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07 in 89/08), 

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. 

L. RS, št. 41/09) 

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06 – ZSZN -1), 

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007, 

18/2007 popr.), 

Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. list RS, št. 73/2004), 

Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do 

leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09 in 110/09), 

Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. L. RS, št. 101/2004) 

Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/2004), 

Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 

programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, št.  

142/04), 

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, 126/08), 

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 prilogi k diplomi (Ur. L. RS, št. 56/07), 

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), 

Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Ur. L. RS, št. 45/1999) 

 

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 založniški 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, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti 

ter delovanja samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji. 
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3.2 Dolgoročni cilji 

 

Dolgoročni cilji zavoda so naslednji: 

 dvig prepoznavnosti in ugleda zavoda ter blagovne znamke GEA College, 

 dvig kvalitete visokošolskih programov in njihove izvedbe, 

 vzpostavitev in dosledno izvajanje notranje evalvacije vseh procesov, 

 razvoj in akreditacija novih programov ter prenova že akreditiranih programov, 

 osvojitev novih geografskih trgov, 

 zasnova in izvajanje večjega števila in zahtevnejših raziskovalno-razvojnih projektov, 

 krepitev tržnega deleža zavoda, 

 krepitev sodelovanja z gospodarskimi organizacijami s ciljem večjega pretoka znanja 

v smeri gospodarstva in višanja dodanih vrednosti, 

 konsolidacija poslovanja (optimiranje finančnih in kadrovskih resursov, dvig 

učinkovitosti in produktivnosti vseh resursov, razvoj inovativnosti in podjetništva v lastni 

hiši), 

 krepitev intelektualnega in razvojnega jedra z angažmajem najboljših in prepoznavnih 

akademskih sodelavcev in uveljavljenih strokovnjakov iz prakse, 

 višanje vpisnih kriterijev in uvajanje motivacijskih shem za študente in s tem izboljšanje 

kvalitete vhodne študentske populacije, 

 pridobitev mednarodne akreditacije, 

 raba najnovejših tehnologij pri izvedbi vseh procesov, 

 selitev na novo centralno lokacijo v Ljubljani, razvoj lokacij v Sloveniji (dislocirane 

enote), 

 vključitev v Univerzo, 

 povezovanje blagovne znamke GEA College s kvaliteto izobraževalnih programov in 

podjetniškimi storitvami z visoko vrednostjo za denar ter vzpostavitev sinonima »Pravi 

naslov za področje podjetništva«. 

 

Zavod v letu 2010 zasleduje naslednje planske cilje, vezane na strateške usmeritve iz Strategije 

Skupine GEA College za obdobje 2008 – 2013: 

 

 dvig kvalitete programov in zadovoljstva študentov, 

 vpeljava in izvajanje evalvacije vseh procesov, 

 rast skupnega števila študentov na vseh izvajanih programih, 

 zagotovitev potrebnih materialnih pogojev za uspešno delovanje, 

 optimiranje stroškov izvedbe programov, 

 združitev vseh izvedb v Ljubljani na eni lokaciji; 

 razvoj in morebitna implementacija okolja »e-college«, 

 aktivna promocija s pomočjo raziskav in njihovih publikacij, tekmovanj in sodelovanj 

pri tretjih dogodkih, 

 aktivna podpora pri vzpostavitvi in delovanju Alumni kluba, iniciacija in vzpostavitev 

fundacije za štipendiranje in nagrajevanje najboljših študentov, 

 uresničiti načrtovan obseg prodaje in doseči pozitiven poslovni rezultat, 

 zagotoviti stabilno poslovanje zavoda preko celotnega leta, 

 nadgraditi notranjo organizacijo, povečati odgovornost in zadovoljstvo zaposlenih, 

 dvig učinkovitosti in produktivnosti vseh angažiranih resursov, 

 dvig ugleda blagovne znamke GEA College, 

 utrditi tržni delež in ugled med izvajalci izobraževalnih programov. 
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Cilj Kazalnik Vrednost kazalnika ob 

koncu obdobja 
Dvig prepoznavnosti in ugleda 

zavoda ter blagovne znamke 

GEA College; 

Delež anketiranih, ki poznajo 

blagovno znamko; 

Delež anketiranih, ki identificirajo 

GEA College z kvalitetnim 

izobraževanjem; 

Več kot 30% anketiranih 

(n>1000); 

Več kot 5% anketiranih 

(n>1000); 

Dvig kvalitete visokošolskih 

programov in njihove izvedbe; 

Anketiranje zadovoljstva 

študentov; 

Ocene vseh 

predavateljev in izvedbe 

programov višje od 4,0 

(lestvica od 1 do 5); 

Vzpostavitev in dosledno 

izvajanje notranje evalvacije 

vseh procesov; 

Letna evalvacija procesov;  Ena izvedba in ena 

analiza evalvacije ter 

priprava ukrepov za 

izboljšanje stanja; 

Razvoj in akreditacija novih 

programov ter prenova že 

akreditiranih programov; 

Predložitev prenovljenega 

programa Podjetništvo I in II 

stopnje; 

Predložitev programa 

Podjetništvo III stopnje; 

Do 1.11.2010; 

 

 

Do 1.12.2010; 

Osvojitev novih geografskih 

trgov; 

Vpis študentov iz novih držav; Vpis najmanj desetih 

študentov iz najmanj treh 

novih držav; 

Zasnova in izvajanje večjega 

števila in zahtevnejših 

raziskovalno-razvojnih 

projektov; 

Število zasnovanih in izvajanih oz. 

izvedenih r/r projektov; 

Najmanj 5 r/r projektov v 

letu 2010; 

Krepitev tržnega deleža 

zavoda; 

Tržni delež redno vpisanih 

študentov (glede na vse redno 

vpisane študente v RS); 

Tržni delež višji od 1%; 

Krepitev sodelovanja z 

gospodarskimi organizacijami s 

ciljem večjega pretoka znanja 

v smeri gospodarstva in višanja 

dodanih vrednosti; 

Število vključenih gospodarskih 

organizacij v r/r projekte; 

Število vključenih gospodarskih 

organizacij v izvedbo programov; 

Vključitev najmanj dveh 

organizacij v r/r projekte; 

 

Vključitev najmanj petih 

organizacij v izvedbo 

programov; 

Konsolidacija poslovanja 

(optimiranje finančnih in 

kadrovskih resursov, dvig 

učinkovitosti in produktivnosti 

vseh resursov, razvoj 

inovativnosti in podjetništva v 

lastni hiši); 

 

Zadolženost na študenta; 

Število zaposlenih na študenta; 

Materialni strošek na študenta; 

< 600 EUR/študenta; 

< 0,08 na študenta; 

< 2700 EUR na študenta; 

Krepitev intelektualnega in 

razvojnega jedra z 

angažmajem najboljših in 

prepoznavnih akademskih 

sodelavcev in uveljavljenih 

strokovnjakov iz prakse; 

Število objav na raziskovalca ali 

učitelja; 

 

> 3 objave na 

raziskovalca ali učitelja; 

Višanje vpisnih kriterijev in 

uvajanje motivacijskih shem za 

študente in s tem izboljšanje 

kvalitete vhodne študentske 

populacije; 

Učni uspeh v srednji šoli; 

 

 

Cena nad-standarda za 

odličnjake; 

Omejevanje vpisa na 

dobre, prav dobre in 

odlične dijake; 

Brezplačni nad-standard 

za odličnjake; 

Pridobitev mednarodne 

akreditacije; 

Akreditacija; Pridobitev mednarodne 

akreditacije v letu 2012; 
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Raba najnovejših tehnologij pri 

izvedbi vseh procesov; 

IKT tehnologije zadnje generacije; Opremljenost vseh 

prostorov z IKT opremo 

zadnje generacije; 

Selitev na novo centralno 

lokacijo v Ljubljani, razvoj 

lokacij v Sloveniji (dislocirane 

enote); 

Termin selitve v nove prostore; Selitev v nove prostore do 

št l. 2012/13 

Vključitev v Univerzo; Termin vključitve v zasebno 

Univerzo; 

Vključitev v zasebno 

Univerzo do št. l. 2012/13; 

 

 

Zavod v letu 2010 zasleduje naslednje planske cilje, vezane na strateške usmeritve iz 

Strategije Skupine GEA College za obdobje 2008 – 2013: 

 

 

Cilj Kazalnik Vrednost kazalnika ob 

koncu obdobja 
Dvig kvalitete programov in 

zadovoljstva študentov; 

Anketiranje zadovoljstva 

študentov; 

Ocene vseh 

predavateljev in izvedbe 

programov višje od 4,0 

(lestvica od 1 do 5); 

Vpeljava in izvajanje evalvacije 

vseh procesov; 

Letna evalvacija procesov;  Ena izvedba in ena 

analiza evalvacije ter 

priprava ukrepov za 

izboljšanje stanja; 

Rast skupnega števila 

študentov na vseh izvajanih 

programih; 

 

Število prvič vpisanih; 

 

Skupno število študentov; 

50 v Piranu in 50 v Ljubljani; 

>250 študentov; 

Zagotovitev potrebnih 

materialnih pogojev za 

uspešno delovanje; 

 

IKT tehnologije zadnje generacije; Opremljenost vseh 

prostorov z IKT opremo 

zadnje generacije; 

Optimiranje stroškov izvedbe 

programov; 

 

Materialni strošek na študenta; < 2700 EUR na študenta; 

Združitev vseh izvedb v Ljubljani 

na eni lokaciji; 

Termin izvedbe vseh procesov na 

eni lokaciji; 

Zasedenost predavalnic; 

Od št l. 2010/2011; 

 

> 8 ur na dan; 

Razvoj in morebitna 

implementacija okolja »e-

college«; 

 

Termin implementacije; Od št l. 2011/2012; 

Aktivna promocija s pomočjo 

raziskav in njihovih publikacij, 

tekmovanj in sodelovanj pri 

tretjih dogodkih; 

Število strokovnih objav; 

Število poljudnih objav; 

Število PR objav; 

Število izvedenih tekmovanj; 

 

> 25 na leto; 

> 12 na leto; 

> 10 na leto; 

> 3 na leto; 

Aktivna podpora pri 

vzpostavitvi in delovanju 

Alumni kluba, iniciacija in 

vzpostavitev Fundacije za 

štipendiranje in nagrajevanje  

najboljših študentov; 

 

Znesek doniranih sredstev na 

člana Alumni kluba; 

Znesek doniranih sredstev v 

Fundacijo; 

> 115 EUR na leto; 

 

> 15000 EUR na leto; 

Uresničiti načrtovan obseg 

prodaje in doseči pozitiven 

Število skupaj vpisanih; 

 

> 250 vpisanih študentov; 

> 50 diplomantov; 
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poslovni rezultat; Število diplomantov; 

IPI; 

Pozitiven IPI v poslovnem 

letu; 

Zagotoviti stabilno poslovanje 

zavoda preko celotnega leta; 

 

Denarni tok; Pozitiven denarni tok; 

Nadgraditi notranjo 

organizacijo, povečati 

odgovornost in zadovoljstvo 

zaposlenih; 

 

Zadovoljstvo zaposlenih; Zadovoljstvo zaposlenih > 

od 3,5 (lestvica 1 do 5); 

Dvig učinkovitosti in 

produktivnosti vseh angažiranih 

resursov; 

 

Število zaposlenih na študenta; 

Materialni strošek na študenta; 

< 0,08 na študenta; 

< 2700 EUR na študenta; 

Dvig ugleda blagovne znamke 

GEA College; 

Delež anketiranih, ki poznajo 

blagovno znamko; 

Delež anketiranih, ki identificirajo 

GEA College z kvalitetnim 

izobraževanjem; 

Več kot 30% anketiranih 

(n>1000); 

Več kot 5% anketiranih 

(n>1000); 

Utrditi tržni delež in ugled med 

izvajalci izobraževalnih 

programov. 

 

Tržni delež redno vpisanih 

študentov (glede na vse redno 

vpisane študente v RS); 

Tržni delež > 1%; 

 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji  

 

V letu 2010 bomo izvajali: 

 v letnem semestru 2010 

 dodiplomski program Podjetništvo redni in izredni bolonjski -1. stopnja  

(Piran, Ljubljana), 

 dodiplomski program Podjetništvo 1. bolonjska stopnja v angleškem 

jeziku IBA, bolonjski  (Ljubljana), 

 magistrski program Podjetništvo, bolonjski – 2. stopnja (Ljubljana). 

 

 v zimskem semestru 2010/2011 (začetek oktober 2010) 

 dodiplomski program Podjetništvo, redni in izredni, bolonjski – 1. 

stopnja  (Piran, Ljubljana, Maribor), 

 dodiplomski program Podjetništvo v turizmu, izredni, – bolonjski 1. 

stopnja (Piran, Ljubljana, Maribor), 

 dodiplomski program Podjetništvo, redni,  1. bolonjska stopnja v 

angleškem jeziku IBA  (Ljubljana), 

 dodiplomski program Premoženjski svetovalec, izredni, 1. bolonjska 

stopnja (Ljubljana, Maribor), 

 podiplomski magistrski program Podjetništvo, izredni, bolonjski 2. 

stopnja (Piran, Ljubljana, Maribor), 

 podiplomski študij program Podjetništvo v turizmu, izredni, 2. bolonjske 

stopnje (Piran, Ljubljana, Maribor), 

 program za izpopolnjevanje – podiplomski študij, EU MBA študij 

Socialno podjetništvo (Ljubljana), 

 program za izpopolnjevanje – podiplomski študij, MBA študij 

Management v kulturi (Ljubljana)  

 

 

VŠP zasleduje naslednje planske cilje v letu 2010: 

 

 dvig kvalitete programov in zadovoljstva študentov, 
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 povečati jedro habilitiranih, mednarodno prepoznavnih in kompetentnih 

strokovnjakov, ki bodo zaposleni na GEA College in bodo vir delovanja in razvoja GEA 

College VŠP, 

 izboljšati delovanje kateder, 

 vzpostaviti in izboljšati sistem izvajanja RR dejavnosti, ki bo povezan z razvojno-

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

 nadaljevanje z RR dejavnostmi na področjih, ki predstavljajo ključno kompetenco 

GEA College VŠP, 

 izboljšati procese samoevalvacije in samoocenjevanja, 

 izdelati evalvacijo tutorskega sistema , 

 vključiti se v program institucionalne zunanje evalvacije, 

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

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

marketing in promocijo, 

 pozitiven poslovni rezultat, 

 nadaljevanje izgradnje strateškega povezovanja in sodelovanja z vodilnimi poslovnimi 

subjekti v regiji zlasti s samostojnimi visokošolskimi zavodi v okviru Konference 

samostojnih visokošolskih zavodov, 

 nadaljevanje izgradnje mednarodne mreže GEA College. 

 

   

 

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2010  

4.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Primarne izvedbene naloge GEA College – Visoke šole za podjetništvo v letu 2010 so: 

 

Izvedba programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo 1. stopnje 

 redni dodiplomski študij Podjetništva v Piranu in Ljubljani; 

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

 

Izvedba programov v skladu z Bolonjsko deklaracijo 1. in 2. stopnje 

 izredni dodiplomski študij Podjetništvo v Ljubljani, Piranu in Mariboru; 

 izredni dodiplomski študij Podjetništvo v angleškem jeziku v Ljubljani; 

 izredni dodiplomski študij Podjetništvo v turizmu v Piranu, Ljubljani in Mariboru; 

 magistrski študij Podjetništvo v Piranu, Ljubljani in Mariboru; 

 magistrski študij Podjetništvo v turizmu v Ljubljani in Mariboru.  

 

Poleg navedenih so sekundarne izvedbene naloge GEA College Visoke šole za podjetništvo v 

letu 2010: 

 

 Dosledno izvajanje notranjih evalvacijskih postopkov; (ocenjevanje kvalitete izvajanja 

programa in kvalitete predavateljev s strani študentov v vseh oddelkih pri vseh 

predmetih v vseh programih, izvajanje hospitacij s strani dekanje in članov kateder v 

vsakem oddelku 1 krat na leto, 1 krat letno priprava Evalvacijskega poročila za 

Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS).    

 Povečanje in dvig kvalitete knjižničnega fonda  in zakup dodatnih dostopov do 

znanstvenih in poslovnih informacijskih baz (prirast tiskanih enot v letu 2010 

ocenjujemo na 500); Glej tudi poglavje 4.5 Knjižnična dejavnost. 

 Izboljšati organizacijo dela v referatu za študijske in študentske zadeve, dvigniti 

kompetence zaposlenih, dograditev študijskega informacijskega sistema PRIS,; (1 

dodatna zaposlitev, 4 izmenjave strokovnih delavcev referata za študijske in 

študentske zadeve v okviru projekta Erazmus,   informacijski sistem PRIS se izboljšuje 

stalno – interaktivno). 
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 Koncentracija ter prilagoditev velikosti prostorov za predavanja, vaje in seminarje na 

eni lokaciji; (opustitev izvajanja študijskih programov na 2 dislociranih lokacijah v 

Ljubljani in koncentracija na lokaciji Dunajska 156 z zagotovitvijo dodatnih prostorov 

za predavanja, vaje in delo v računalniških učilnicah).  

 Posodobitev tehnične opremljenosti računalniške učilnice (izboljšati konfiguracijo vseh 

računalnikov v 2 računalniških učilnicah (25 računalnikov v veliki učilnici in 5 

računalnikov v mali učilnici), izboljšati prostore za delo knjižnice in čitalnice (odprtje 

čitalnice na lokaciji Dunajska 156 s 5 čitalniškimi mesti)  in izboljšati infrastrukturo za 

pedagoške delavce (2 dodatni seminarski sobi na lokaciji Dunajska 156 v skupni izmeri 

50 m2). 

 Ponuditi dodatne strokovne prakse za študente VŠP (12 praks v tujini v letu 2010); za 

študente v Sloveniji (vsi redni študentje 3 letnika morajo opraviti strokovno prakso); 

povečati število študentskih izmenjav (v letu 2010 planiramo 10 izmenjav študentov). 

 Ponuditi atraktivne ob-študijske programe za študente v sodelovanju s Študentskim 

svetom, (izvedba 8 poslovnih večerov z gosti podjetniki in managerji v letu 2010). 

 Povečati  število diplomantov rednega in izrednega študija vseh programov (dvig 

števila diplomantov 1. stopnje programa Podjetništvo za 20% in 2. stopnje programa 

Podjetništvo za 10% v primerjavi z letom 2009). 

 Uvedba e-college interaktivnega sistema ter širitev in poglobitev dela študentov z 

informacijskimi sistemi PRIS, in e-college. 

Utrditev študija na lokaciji v Mariboru (izboljšati pogoje dela v predavalnicah z nabavo nove 

didaktične in računalniške opreme). 
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4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

1. Izboljšati 
pedagoški proces 
 

Priprava prenovljenega 
študijskega programa 
Podjetništvo za 
študijsko leto 
2010/2011 (1. stopnja 
bolonjskega študija): 
- večja usmerjenost 

programa v prakso 
- vključitev novih 

aktualnih poslovnih 
vsebin 

- večja naravnanost v 
interaktivno delo s 
študenti 

- povečati 
samostojnost dela 
študentov 

 

Pozitivno mnenje 
Sveta RS za visoko 
šolstvo – Senat za 
akreditacijo 
 
Razpis prenovljenega 
študijskega programa 
Podjetništvo za 
študijsko leto 
2010/2011 

Lastni viri zavoda  

Priprava novega 
študijskega programa 
Podjetništvo za 
študijsko leto 
2011/2012 (1. stopnja 
univerzitetni 
dodiplomski in 3. 
stopnja  doktorski 
bolonjski študij): 
- večja usmerjenost 

programa v 
znanstveno 
raziskovalno delo 
 

Pozitivno mnenje 
Sveta RS za visoko 
šolstvo – Senat za 
akreditacijo 
 
Razpis prenovljenega 
študijskega programa 
Podjetništvo za 
študijsko leto 
2011/2012 

Lastni viri zavoda  
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2. Izboljšati evalvacijo 
pedagoškega 
procesa in 
raziskovalnega dela 

Redno spremljanje 
kvalitete pedagoškega 
dela visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, 
referata za študijske in 
študentske zadeve, 
knjižnice, oddelka za 
informatiko  – anketni 
vprašalniki za študente 
s katerimi merimo 
zadovoljstvo s 
pedagoškim procesom 
in službami za podporo 
pedagoškega procesa 
 
Vključitev v nacionalni 
sistem institucionalne 
zunanje evalvacije  

Izbor najboljših 
visokošolskih učiteljev 
 
Boljše delo 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev 
 
Boljša organizacija 
Referata za študijske 
in študentske zadeve 
 
Boljša informacijska 
podpora 
pedagoškemu 
procesu 
 
Povečanje 
knjižničnega fonda in 
izboljšanje 
dostopnosti do 
študijske literature 
 
Pozitivno mnenje o 
presojanju kvalitete na 
VŠP s strani zunanje 
evalvacijske komisije 
Sveta RS za visoko 
šolstvo  
 

Lastni viri zavoda 

3. Razvoj novega  
dodiplomskega in 
podiplomskega 
študijskega  
programa 
Premoženjski 
svetovalec 

Premoženjski 
svetovalec (1. in 2. 
bolonjska stopnja) 
  
Priprava in oddaja 
vloge na Svet RS za 
visoko šolstvo – Senat 
za akreditacije 
 
Oddaja vloge na 
MVŠZT za vpis 
programa v Razvid  

Potrditev – pozitivno 
mnenje Sveta RS za 
visoko šolstvo – 
akreditacija programa 
 
Vpis novega 
programa v Razvid 
visokošolskih zavodov 
 
Razpis novega 
študijskega  programa 
za študijsko leto 
2010/2011 

Lastni viri zavoda 
 

4. 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 2009 
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 
 
 

Lastni viri zavoda 
 
Sredstva javnih 
razpisov v RS 
 
Sredstva 
Evropske unije 
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5. Vzpostaviti sistem 
strateških povezav in 
permanentnega 
sodelovanja s 
predstavniki vodilnih 
gospodarskih 
dejavnosti v Obalni 
regiji in 
Osrednjeslovenski 
regiji  z namenom 
večje vključenosti 
prakse v 
izobraževalno 
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 

Lastni viri zavoda 
 
Morebitna 
sponzorska 
sredstva podjetij 
s katerimi bomo 
sodelovali 

6. 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 – Vezano na 
nove programe 
»Podjetništvo v 
turizmu« in 
»Premoženjski 
svetovalec« 

Poglabljanje stikov z 
tujimi izobraževalnimi 
institucijami predvsem 
preko skupnih projektov 
 
Izmenjava učiteljev in 
pridobivanje izkušenj pri 
izvajanju pedagoškega 
procesa v sorodnih tujih 
izobraževalnih 
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 do 15) 

Lastni viri zavoda 
 
Sredstva 
pridobljena na 
skupnih 
mednarodnih 
projektih 

7. Izboljšati 
pedagoški proces, ki 
poteka v angleškem 
jeziku  

Poglabljanje kontaktov 
s partnerskimi tujimi 
univerzami in drugimi 
institucijami  
 
Izmenjava profesorjev 
in študentov 
 
Sodelovanje na skupnih 
mednarodnih projektih 
 
 

Večje število tujih 
študentov, ki prihajajo 
na študij in strokovno 
prakso v GEA College 
in slovenska podjetja     

Lastni viri zavoda 
 
Sredstva 
mednarodnih 
projektov, ki 
podpirajo 
izmenjavo 
visokošolskih 
učiteljev in 
študentov  
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Kazalniki: 

Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2010/2011 

(Leto 2010) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

85% 97,19% 85% 80% 

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 

0,05% 0,05% 2% 2% 

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

8,625 8,85 8,5 8,5 

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 

3,4 2,89 3 2,5 

 

 

Kazalnik 
Študijsko leto 2008/2009 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2009/2010 

(Leto 2010) 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

5 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 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih 

programih 

/ / / / 
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4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega 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 vseživljenjskega 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. V letu 2009 so bila na 

senatu GEA College VŠP (2.9.2009) sprejeta dopolnjena »Pravila za oblikovanje in izvedbo 

programov izpopolnjevanja po kreditnem sistemu ECTS ter postopka pri priznavanju kreditnih 

točk na GEA College – Visoki šoli za podjetništvo«. Pri oblikovanju meril so bile upoštevane vse 

bistvene pravne in strokovne podlage s področja visokega šolstva in kreditnega vrednotenja, 

pri tem pa zlasti Zakon o visokem šolstvu in Merila za kreditno vrednotenje študijskih 

programov po ECTS. 

V letu 2008 sta bila razvita 2 programa za izpopolnjevanje: 

 Socialno podjetništvo – Social Entrepreneurship (Leonardo da Vinci Pilot Project), 

 Podjetništvo v turizmu za mentorje. 

V letu 2009 pa je bil razvit 1 program za izpopolnjevanje: 

 Management v kulturi 

Število programov za izpopolnjevanje, ki jih bomo izvajali v letu 2010 in letu 2011:  1 program 

(400 urni program – MBA študij  - Management v kulturi) 

Število študentov v programih za izpopolnjevanje v letih 2010 in 2011 -  20 študentov    

Programe za izpopolnjevanje bomo tudi v letu 2010 razvijali skladno z veljavno zakonodajo na 

področju vseživljenjskega učenja in internimi pravili GEA College - VŠP. V letu 2010 bomo 

predvidoma pripravili vlogo za akreditacijo 1 programa za izpopolnjevanje. 

 

Razvoj programov za izpopolnjevanje bo financiran iz lastnih virov Visoke šole za podjetništvo 

in evropskih programov in skladov. 

 

4.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Poletna šola 

podjetništva 

Izvedba 2 poletnih šol 

podjetništva – 1 za 

dodiplomske in 1 za 

podiplomske 

15 udeležencev na 

vsaki poletni šoli skupaj 

30 udeležencev. 

Namen šol je ponuditi 

Pol šolnine 

sofinancira GEA 

College – VŠP, 

drugo polovico 
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študente na sedežu 

šole v Piranu v 

mesecu juliju in 

avgustu 2010 

podjetniška znanja tudi 

študentom tehničnih, 

naravoslovnih in 

humanističnih fakultet 

in visokih šol 

plača vsak 

študent sam 

Podjetništvo za mlade Izvedba šestih 

petdnevnih delavnic 

za srednješolce v 

sodelovanju s 

srednjimi šolami 

120 udeležencev, ki na 

delavnicah osvojijo 

osnovna podjetniška 

znanja, znanja 

poslovnega 

načrtovanja in 

preverijo lastne 

poslovne zamisli 

GEA College – 

VŠP, sredstva 

javnih razpisov 

(JAPTI) 

Šola inovativnosti in 

kreativnosti 

V letu 2010 bomo 

izvedli 2 enodnevni 

delavnici inovativnosti 

in kreativnosti za 

srednješolce. Šole 

bodo organizirane na 

srednjih šola po 

Sloveniji 

40 udeležencev. 

Udeleženci spoznajo 

razlike med invencijo in 

inovacijo, se spoznajo 

s procesom 

kreativnosti in 

vrhunskimi slovenskimi 

raziskovalci in inovatorji 

GEA College – 

VŠP in sredstva 

pridobljena na 

javnih razpisih 

vladnih ministrstev 

RS, JAPTI, 

podjetniških 

inkubatorjev 

Poslovni večeri na GEA 

College - VŠP 

Predvidevamo 

izvedbo 4 poslovnih 

večerov na poslovne 

aktualne teme: 

 družbena 

odgovornost 

podjetij, 

 širjenje 

visokošolskega 

prostora v 

Sloveniji – 

nastajanje 

novih 

visokošolskih 

zavodov in 

univerz, 

 inflacija, 

gospodarska 

rast in 

družbeni 

razvoj , 

 novi trendi 

promocije 

izdelkov in 

storitev. 

Poslovne večere 

bomo izvajali v 

mesecih marec, april, 

maj in junij. Namenjeni 

so študentom 

podjetništva, ki želijo 

poleg znanj, ki jih 

pridobijo na 

predavanjih poslušati 

aktualne vsebine, ki 

zadevajo ekonomsko 

in družbeno stvarnost v 

Sloveniji. Predavatelji 

so zunanji izvajalci 

specialisti za 

posamezno strokovno 

področje.  

Poslovne večere 

financira GEA 

College – VŠP. 

 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Raziskava Podjetništvo 

med mladimi 

Nadaljevanje 

raziskave iz 2009 

Objavljen najmanj en 

članek na konferenci 

lastni 

Raziskovalna skupina 

Razvoj konkurenčnosti 

RS 

Raziskava Strateški 

vidiki družinskega 

podjetništva 

Objavljen najmanj en 

članek na konferenci 

ARRS 



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

 22 

 

 

Kazalniki: 

(vpišejo se podatki za zavod) 

Kazalnik Leto 2009 
Načrt za leto 

2010 

Število prijavljenih patentov 0 0 

Število odobrenih patentov 0 0 

Število prodanih patentov 0 0 

Število prodanih blagovnih 

znamk 

0 0 

Število inovacij 0 0 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

2 2 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

2 2 

4.3 Umetniška dejavnost 

/ 
 

4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

VŽU  - program 

ERASMUS 

1.  Individualna 

mobilnost: Izmenjave 

– mobilnost študentov 

z namenom študija in 

z namenom 

opravljanja prakse v 

tujini, mobilnost 

pedagoškega in 

nepedagoškega 

kadra 

2.   Intenzivni program 

IP – Corporate Social 

Responsibility 
 

100 % realizacija plana Evropski program 

(sofinancirane 

mobilnosti s strani 

Evropske komisije, 

EACEA) 

Mobilnost na podlagi 

bilateralnega 

sporazuma s Kitajsko 

Izmenjave študentov 100 % realizacija plana Drugi viri: GEA 

College-VŠP in 

partnerska 

inštitucija 

MODernising higher 

Education through Soft 

skills accreditation – 

MODES  

 

Projekt modernizacije 

priznavanja 

(akreditacije) mehkih 

znanj  

 

100% izveden projekt, 

skladno s projektnim 

planom 

 

Lifelong Learning 

Programme 

Podprogram: 

ERASMUS 
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Kazalniki: 

Kazalnik 

 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Študijsko leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

19 20 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

1 1 0 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

1 2 0 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

7 7 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

0 1 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

2 3 0 0 

 

4.5 Knjižnična dejavnost  

 

Knjižnica Visoke šole za podjetništvo GEA College nudi podporo kakovostnemu 

pedagoškemu procesu, študiju, raziskovanju ter drugim nalogam. Do zabeleženega 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 knjižnice za uporabnike: 

 

Ljubljana: izposoja – 26 ur/teden. Čitalnica – 30 ur/teden, 6ur/dan. 

Piran: čitalnica  
 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge 
Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Izvajanje knjižničarske, 

informacijske in 

dokumentacijske 

dejavnosti za GEA 

College VŠP 

 

V sklopu trenda 

središčne točke, je 

bilo v letu 2009  v 

knjižnici 4478 naslovov 

enot gradiva. Prirast 

gradiva v letu 2009 je 

bil 225 enot (od tega 

169 diplomskih nalog, 

32 monografij in 22 

magistrskih nalog) 

GEA College naj bi 

postala ena izmed 

središčnih točk za 

informacije in literaturo 

s področja 

podjetništva. V tem 

smislu bomo v letu 

2010 poglobili nabavo 

tovrstne literature 

preko tujih baz 

rabljenih knjig in 

spletnih knjigarn 

Drugi viri 

Strokovno Knjižničarka sodeluje Po opravljenih testnih Drugi viri 
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izpopolnjevanje 

bibliotekarke za 

pridobitev dodatnih 

privilegijev za delo v 

vzajemnem katalogu   

pri testnih zapisih, ki so 

pogoj za pristop k 

Pridobitvi Licence za 

vzajemno 

katalogizacijo 

 

zapisih bo 

bibliotekarka 

usposobljena za 

pristop k izpitu za 

pridobitev licence 

COBISS za aktivno delo 

v sistemu vzajemne 

katalogizacije. Planiran 

datum izpita je junij 

2010. 

Postopna ureditev on-

line kataloga – 

nadaljevanje projekta  

V letu 2009 je bilo 

kreiranih 428 zapisov. 

Za bibliografije 

raziskovalcev 71 

člankov, 222 

monografskih del in 9 

dogodkov. Izpisov 

bibliografij je bilo 29, 

normativnih zapisov 

pa 210. 

 

V letu 2010 bomo z 

vpisi nadaljevali. 

Načrtujemo povečano 

število ur vnosa 

bibliografskih vpisov s 

pomočjo vnosov 

bibliotekarke, ki bo 

poleti pridobila 

Licenco COBISS in 

dveh zunanjih 

sodelavk z licenco 

COBISS. 

Drugi viri 

Sodelovanje z drugimi 

pedagoškimi 

institucijami  

V fazi dogovarjanja je 

sporazum  s Fakulteto 

za organizacijske 

vede glede 

vzajemnega 

priznavanja knjižničnih 

izkaznic in storitev. 

Preko IZUM-a je 

potekalo urejanje 

dostopa do 

podatkovnih baz 

ProQuest in Web of 

Science. 

Utrditev sodelovanja z 

drugimi institucijami v 

Sloveniji in v tujini. 

Drugi viri 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2009 Načrt za leto 2010 

Študenti – dodiplomski, redni 192 230 

Študenti – dodiplomski, izredni 185 200 

Študenti – podiplomski 120 150 

Srednješolci 0 0 

Zaposleni 65 67 

Upokojenci 0 0 

Tuji državljani 55 57 

Drugi uporabniki 300 300 

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 

Število aktivnih uporabnikov 

knjižnice 
1030 1100 

Delež aktivnih uporabnikov z 

univerz (študenti, visokošolski 

učitelji in sodelavci, 

raziskovalci in strokovni 

sodelavci) 

Ni ločenega podatka Ni ločenega podatka 

Letni prirast tiskanih enot Tiskane enote 225  Tiskane enote 500  



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

 25 

gradiva in število zakupljenih 

ali nabavljenih elektronskih 

enot  

Elektronske enote 0 Elektronske enote 0 

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  
Ni podatka Ni podatka 

Število organiziranih 

izobraževanj za uporabnike 
4 5 

Komentar: 

Z reorganizacijo GEA College  je prišlo do ukinitve dveh izposojevališč Knjižnice GEA College 

(Piran in Slovenske Konjice).  Z ukinitvijo se je bistveno spremenila tudi kadrovska sestava v 

knjižnici ter organiziranost knjižnice v Ljubljani konec leta 2007. Le ta se je zaradi povečanega 

fonda gradiva preselila in na novo organizirala.  

V letu 2010 je glavni cilj knjižnice opraviti retrospektivno konverzijo vpisov v COBISS in 

organizirati avtomatizirano izposojo ter posledično urediti tudi izposojo in nabavo gradiva, ki 

bo podprta s COBISS sistemom. V letu 2009 se je zaradi porodniškega dopusta vodje knjižnice 

projekt upočasnil, vendar v letu 2010 pričakujemo povečan fond ur in čim prejšnjo vključitev 

kot polnovredni člani COBISS sistema. 

Poleg navedenega ima knjižnica v letu 2010 načrt poglobiti nabavo knjig iz baze rabljenih 

knjig v tujini in tako obogatiti lastni knjižnični fond. Pričakovana so tudi sodelovanja z NUK-om 

za vstop v konzorcij in spletne baze podatkov.  

 

4.6 Dejavnost študentskih domov 

 
/ 

 

4.7 Upravne, pravne in druge naloge zavoda  

 
 

Kratkoročni 

prednostni cilji 

zavoda 

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Posodobitev 

informacijskega 

sistema 

Nadgraditev 

komunikacijskega 

dela omrežja 

Povečanje 

propustnosti omrežja, 

optimizacija delovanja 

informacijskega 

sistema, povečanje 

razpoložljivosti skupnih 

virov, povečanje 

varnosti omrežja. 

Lastna sredstva 

 Posodobitev strojne 

opreme 

Nadaljevanje 

posodabljanja 

računalniške opreme iz 

leta 2009. Nadgraditev 

opreme v referatih in  

računalnicah. 

Lastna sredstva 

 Nadgraditev 

študentskega  

spletnega portala 

Uvajanje dodatnih 

možnosti uporabe z 

vključevanjem vsebin 

iz študentskega in 

drugih informacijskih 

podsistemov.  

Lastna sredstva 
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Povezovanje 

študentskega in 

računovodskega 

sistema.  

Poenostavitev urejanja 

študentskega portala 

in dopolnitev z novimi 

vsebinami. 

 Dostop do spletnih 

podatkovnih virov 

Pedagoškemu kadru in 

študentom bodo 

dostopni dodatni viri 

na spletu – strokovna 

literatura in  

podatkovne zbirke. 

Lastna sredstva 

 Posodobitev 

avdiovizualne 

opreme 

Zamenjava in 

nadgraditev starejše 

opreme v 

predavalnicah (LCD 

projektorjev, 

računalniki, 

predvajalniki).  

Izboljšanje kvalitete 

izvajanja predavanj. 

Lastna sredstva 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto  

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

5 7 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 95 95 

 

 

4.8 Nacionalno pomembne naloge  

 
           / 

4.8.1 Skrb za slovenščino 

 
      / 

4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 
      / 

4.8.3 Pisarna za študentske domove 

 
      / 

4.9 Univerzitetni šport  

    / 
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4.10 Interesna dejavnost študentov 

4.10.1 Interesna dejavnost študentov na zavodu 
 

 

NA GEA College – VŠP vrsto let deluje Alumni klub GEA College (AKGC). Svojo aktivnost je 

ponovno obudil spomladi 2006. Trenutno združuje preko 200 članov iz vrst diplomantov in tudi 

predavateljev GEA College. Alumni klub GEA College je samostojno društvo s svojim 

programom. 

 

Poslanstvo AK GEA College je ustvarjanje pogojev za osebno in profesionalno rast v okolju kjer 

člani delujejo ter promocija podjetniške skupnosti. Poslanstvo AK pomeni spodbujanje 

medsebojne pripadnosti in odličnosti po etičnih normah za celotno obdobje življenja. Člani 

kluba so navdahnjeni ambasadorji podjetniške filozofije, ki razvijajo medsebojne prijateljske 

vezi.  

 

AK GEA College predstavlja zvezo med člani kluba, GEA College in okoljem v katerem člani 

delujejo. 

 

AK GEA College je organiziral že vrsto odmevnih srečanj, samostojno in v povezavi z VŠP – od 

delavnice na temo Novi in stari obrazi GEA College, delavnice o možnostih financiranja 

podjetij v okviru mednarodne delavnice na temo brandinga, okroglih miz s zelo uspešnimi 

podjetniki diplomanti Visoke šole za podjetništvo, vsakoletnega novoletnega srečanja članov 

AK GEA College, rednih mesečnih srečanj članov AKGC. Konec leta 2009 je AKGC imenoval 

novo vodstvo, AKGC vodi Anže Kogovšek. Tudi v letu 2010 planira AKGC zanimiva srečanja z 

delavnicami na aktualne teme, ki bodo prinesle udeležencem nova znanja in odpirale nove 

priložnosti. Prav tako planira ožje sodelovanje s študenti GEA College – VŠP, ki jim bodo 

ponujene v podjetjih članstva strokovne prakse med študijem. 

 

V študijskem letu 2009/2010 se je ponovno organiziral Študentski svet, ki ga sestavljajo 

predstavniki vseh letnikov rednega in izrednega dodiplomskega ter podiplomskega študija. 

Njihovi predstavniki sodelujejo v organih šole – senatu in upravnem odboru VŠP. 

 

Študentski svet se bo v letošnjem letu angažiral okrog dejavnosti in vzpostavljanja pogojev, ki 

bodo študentom omogočili odličnost študija. Na prvem mestu je reševanje problemov, ki se 

pojavljajo v posameznih letnikih. Organizirali bodo ob študijske dejavnosti, ki bodo naravnane 

v medsebojno spoznavanje in druženje študentov (od spoznavnih večerov, novoletnega 

srečanja, športnih dni v zimskem in pomladanskem času, športnih tekmovanj) ter vodile 

morebiti v skupno projektno delo. Študentski svet bo sprejel letni program dela konec januarja 

2010. 

 

Na GEA VŠP deluje tudi združenje podjetnih študentov – AES. AES deluje na načelu razvoja 

projektnih idej in uresničevanja teh idej v prostem času. AES se bo aktivno povezovala z 

AKGC na področju razvoja sodelovanja med podjetji članov AKGC in študenti, ki lahko med 

študijem z delom v podjetjih pridobijo dragocene izkušnje. V letošnjem letu se bodo člani AES 

aktivno vključili v promocijo šole po srednjih šolah po Sloveniji.  

 

Sredstva za delo črpa AES iz trženjsko usmerjenih aktivnosti. AES bo sodeloval tudi v akciji 

Očistimo Slovenijo, aprila 2010. 

 

Študenti VŠP se aktivno udeležujejo projektov, ki jih ponuja šola in sodelujejo v Mind to Market 

in Mesto mladih. Prav tako se bo nekaj študentskih teamov udeležilo tekmovanja za najboljši 

poslovni načrt, ki ga organizira UIP- Univerzitetni inkubator Primorske. 
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4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih 

       / 
 

4.11 Druga dejavnost visokošolskega zavoda 

 
 

GEA College VŠP že nekaj let izvaja dodatna izobraževanja za srednješolske učitelje – 

profesorje, ki na srednjih šolah poučujejo ekonomske in podjetniške predmete ter svetovalce 

– psihologe poklicnega usmerjanja dijakov. Strokovna srečanja izvajamo dvakrat letno. Tudi v 

letu 2010 bomo s strokovnimi usposabljanji nadaljevali. Predavateljske in strokovne vsebine so 

aktualne in jih pripravljamo v sodelovanju oz. na predlog ravnateljev srednjih šol, 

srednješolskih učiteljev in skladno z aktualnimi trendi v gospodarstvu, podjetništvu in 

managementu. Namen usposabljanja učiteljev iz srednjih šol je tudi njihovo seznanjanje s 

sodobnimi učnimi metodami in pripomočki.  

 

 S srednjimi šolami sodelujemo na področju raziskovalnega dela. Raziskovalni projekt »Odnos 

srednješolcev do podjetništva« se iz leta 2009 nadaljuje tudi v leto 2010.  

 

S srednjimi šolami sodelujemo na področju osveščanja in obveščanja dijakov pri izbiri študija in 

usmerjanja dijakov v podjetništvo in ustanavljanja lastnih podjetij (svetovanje, izobraževanje, 

podjetniške delavnice, promocija).   

 
 

 

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

GEA College – Visoka šola za podjetništvo nima v lasti nepremičnin. Vse nepremičnine 

namenjene izvajanju študijskega procesa so najete od različnih pravnih oseb 
 

4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

 

Tudi v letu 2010 bo GEA College – Visoka šola za podjetništvo uporabljala iste najete 

nepremičnine kot v letu 2009. V letu 2010 ne predvidevamo nakupa novih nepremičnin. 

 

Skladno s pogodbami o najemu smo zavezani, da najete prostore vzdržujemo kot dobri 

gospodarji. V skladu s tem smo decembra 2009 obnovili vse talne obloge ter prebelili vse 

prostore. Zaradi navedenih že izvedenih obnov v letu 2010 ne načrtujemo dodatnih obnov 

najetih nepremičnin. 

 
  

4.12.2 Nakup opreme 

Načrt nakupa opreme za leto 2010: 

 
 
 

Zap. 

št. 
Članica Oprema 

Namen 

opreme  

 

Vrednost 

opreme v letu 

2010 v EUR 

Viri sredstev v letu 2010 (v 

EUR) 
   

1  računalni

ška 

strojna 

oprema 

drugo 10.000 koncesijska 

sredstva 
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2  programs

ka 

oprema-

licence 

drugo 6.000 koncesijska 

sredstva 

  

3  poslovne 

zbirke 

podatko

v 

pedagoška 

oprema, 

raziskovalna 

oprema 

5.000 koncesijska 

sredstva 

  

  

4  tiskalniki drugo 2.000 koncesijska 

sredstva 

  

5  didaktičn

a 

oprema 

pedagoška 

oprema 

2.000 koncesijska 

sredstva 

  

6  sistem za 

e-učenje 

pedagoška 

oprema 

4.500 koncesijska 

sredstva 

  

 

 

4.12.3 Investicijsko vzdrževanje 

Tabela 5: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2010 

 

Zaporedna 
številka 

Opis in vrsta del Obdobje 

Vrednost 
v letu 
2010 v 
EUR 

Viri sredstev v letu 2010 (v 

EUR) 

   

1 vzdrževanje 

računalniške 

opreme 

celo leto 8.500 koncesijska 

sredstva 

  

2 vzdrževanje 

programske 

opreme 

celo leto 10.000 koncesijska 

sredstva 

  

3 vzdrževanje 

avdiovizualne 

opreme 

celo leto 3.000 koncesijska 

sredstva 

  

 

4.12.4 Drugo  

/ 

5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 
 
Razvojna strategija VŠP, ki temelji na specializaciji za področje podjetništva ter mednarodno 

priznane odličnosti, zahteva kadrovsko krepitev vseh kateder ter administrativno-podpornih 

služb. Tudi v tem letu načrtujemo nadaljnje sodelovanje v obliki delne ali polne zaposlitve s 

čim večjim številom mednarodno priznanih predavateljev in raziskovalcev ter strokovnjakov iz 

poslovnega sveta. Ti bodo predstavljali jedro razvoja novih produktov in bodo nosilci razvojne 

in raziskovalne dejavnosti ter s tem kvalitete, konkurenčne spodobnosti in ugleda VŠP. 

Predavatelji bodo še naprej združeni v katedre. Le te bodo poleg pedagoških ter RR aktivnosti 

tudi nosilke razvoja mreže zunanjih sodelavcev, ki so specialisti za posamezna področja in ki 

se bodo v procese VŠP vključevali na podlagi pogodbenega odnosa za posamezni projekt. 

 
Konkretni ukrepi na področju upravljanja kadrovskih virov 

 
 kadrovsko načrtovanje; 

 nagrajevanje in napredovanje vezano na kvaliteto; 

 koordinacija upravljanja kadrovskih virov. 
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Cilj, ki ga želimo doseči z udejanjanjem navedenih ukrepov, je pospeševanje učinkovitosti 

organizacije na podlagi večje pripadnosti, motiviranosti in notranje tekmovalnosti zaposlenih. 

 

Pri razporejanju nalog bomo še naprej preverjali, česa so zmožni naši sodelavci danes in kaj bi 

lahko še prevzeli, če bi nadgrajevali njihove temeljne kompetence s pomočjo dodatnega 

izobraževanja in usposabljanja. 

 

5.1 Kadrovska politika 

 
 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2010 

Pričakovani rezultati 
v letu 2010 

Predvideni viri 
financiranja 

Sistem zaposlovanja, ki  

temelji na izbiri po meri 

strokovne 

usposobljenosti in 

spodbuja 

nadpovprečno 

delovno uspešnost 

Kadrovsko 

načrtovanje 

Pospeševanje 

učinkovitosti 

organizacije 

Lastna sredstva 

Zavestno, načrtno, 

sistematično in 

racionalno upravljanje 

kadrovskih virov 

Koordinacija 

kadrovskih virov 

Večja pripadnost, 

motiviranost 

zaposlenih 

Lastna sredstva 

Večja fleksibilnost pri 

razporejanju dela 

Medsebojno 

prevzemanje nalog 

Večji izkoristek znanj in 

časa 

Lastna sredstva 

Večja možnost 

nagrajevanja glede 

na delovno uspešnost 

Nagrajevanje in 

napredovanje 

vezano na uspešnost 

Večja motiviranost 

zaposlenih 

Lastna sredstva 

Povezava 

napredovanja z 

delovno uspešnostjo in 

kariernimi potenciali 

posameznika 

Skrb za karierni razvoj Večja pripadnost, 

motiviranost 

zaposlenih 

Lastna sredstva 

 

5.2 Kadrovski načrt 

 

Analize v preteklih letih so nakazale potrebo po prilagoditvah organizacijske strukture. V 

študijskem letu 2008/09 smo na VŠP izvedli preoblikovanje v pedagoški in splošno 

administrativni del.  

 

Pedagoški del sestavlja 6 kateder: 

 

 katedra za ekonomiko poslovanja malih podjetij; 

 katedra za finance in računovodstvo; 

 katedra za management; 

 katedra za marketing; 

 katedra za poslovno etiko, organizacijsko kulturo in razvoj; 

 katedra za izven poslovno-organizacijske kompetence. 

 

Splošno administrativni del sestavljajo referat za študentske zadeve, referat  za študijske 

zadeve, služba marketinga in prodaje, knjižnica, tajnik šole, informatika, ekonomat, 

sprejemna pisarna in splošna administracija. 
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V vseh segmentih organizacije je prihajalo do naravne fluktuacije. Pričakovati je, da bo tudi v 

letu 2010 podobno. Odhode splošno administrativnih sodelavcev bomo nadomeščali le v 

omejenem obsegu. Na pedagoškem delu bomo vse morebitne odhode nadomestili. V 2010 

ne načrtujemo povečevanja števila zaposlenih na pedagoškem ali splošno administrativnem 

delu.  

 

Vsi zaposleni predavatelji, tako kot tudi pogodbeni predavatelji, sodelujejo pri izvedbi 

študijskih programov s koncesijo. 
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Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2009 in načrt za leto 2010  

 

Tarifni 

razred  

Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2009 

 

Število novih zaposlitev 

v letu 2010, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 

iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki 

se ne nadomestijo z 

novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 

katerimi bo 

prekinjeno delovno 

razmerje in se ne 

nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2010 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v % 

ZAPOSLITVE 

v osebah  

(v % 

ZAPOSLITVE) 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlenih 

v % 

ZAPOSLITVE 
a b c d e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 

PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor 1 1,00 0,00 0 0 0 0 0 1 1,00 

IX Docent 6 5,00 0,00 0 0 0 0 0 6 5,00 

VII/2 Višji predavatelj 1 0,20 0,00 0 0 0 1 12 0 0,00 

VII/2 Predavatelj 3 2,00 0,00 0 0 0 0 0 3 2,00 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 11 8,20 0,00 0 0 0 1 12 10 8,00 

VII/2 Bibliotekar 1 1,00 0,00 0 0 0 0 0 1 1,00 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 1 1,00 0,00 0 0 0 0 0 1 1,00 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 12 9,20 0,00 0 0 0 1 12 11 9,00 

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1  12 9,20 0,00 0 0 0 1 12 11 9,00 

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

IX. Docent 1 0,10 0,00 0 0 0 0 0 1 0,10 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 1 0,10 0,00 0 0 0 0 0 1 0,10 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 
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SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 

DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

Delovna mesta skupine E 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE E 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

Delovna mesta skupine G 

VII/1  1 1,00 0,00 0 0 0 1 12 0 0,00 

VI  7 6,50 0,00 0 0 0 2 18 5 5,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE G 8 7,50 0,00 0 0 0 3 30 5 5,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, E, G.. 8 7,50 0,00 0 0 0 3 30 5 5,00 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 21 16,80 0,00 0 0 0 4 42 17 14,10 



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

 35 

 

 
 

 

 

Izvolitve v naziv v letu 2010 

 

Naziv 

Število 

izvajalcev v 

študijskem 

letu 2009/2010 

Število 

zaposlenih, ki 

jim bo v letu 

2010 potekla 

izvolitev v 

naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2010 

Redni profesor 3 0 0 

Znanstveni svetnik 0 0 0 

Izredni profesor 6 1 2 

Višji znanstveni sodelavec 0 0 0 

Docent 7 0 1 

Znanstveni sodelavec 0 0 0 

Višji predavatelj 13 6 8 

Predavatelj 13 2 4 

Asistent 1 0 1 

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 izobraževali in izpopolnjevali v 

letu 2010 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v tujini 

Leto 

2009 

3 4 7 0 

Načrt 

2010 

2 5 10 0 

 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Leto 

2009 

3 4 10 0 

Načrt 

2010 

2 5 12 0 
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Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2009 18 13 0 

Načrt 31. 12. 2010 17 14 1 
 

Podatki o izvajalcih študijskih programov na študijskih programih s koncesijo. 

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja Skupaj 

Realiz

acija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacij

a 

2009 

Načrt 

2010 

Realiza

cija 

2009 

Načrt 

2010 

Realizacija 

2009 

Načrt 

2010 

Število 

zunanjih 

pogodbenih 

izvajalcev 

za izvedbo 

študijskih 

programov 

 

30 

 

32 

 

8 

 

9 

 

/ 

 

/ 

 

38 

 

41 

Vrednost 

pogodb 

zunanjih 

pogodbenih 

izvajalcev 

za izvedbo 

študijskih 

programov 

 

117.252 

 

118.000 

 

18.176 

 

19.000 

 

/ 

 

/ 

 

135.428 

 

 

137.000 

 

Število 

zaposlenih, 

ki študijske 

programe 

izvajajo na 

podlagi 

avtorskih ali 

drugih 

pogodb 
 

 

10 

 

10 

 

3 

 

3 

 

/ 

 

/ 

 

13 

 

13 

Vrednost 

pogodb 

zaposlenih, 

ki študijske 

programe 

izvajajo na 

podlagi 

avtorskih ali 

drugih 

pogodb 

/ / / / / / / / 
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6 FINANČNI NAČRT 
 

GEA College-VŠP je zasebni visokošolski zavod s statusom pravne osebe zasebnega prava, 

zato je finančni načrt le smiselno pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU in 127/06 – ZJTP, 14/07 – 

ZSPDPO, 109/08 in 49/09), z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za 

pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 44/07), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Zakonom o interventnih 

ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 98/09), Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi 

za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) in  navodili Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo, hkrati pa so upoštevana tudi določila Zakona o računovodstvu in Slovenskih 

računovodskih standardov. Pripravljen je na podlagi enakih ekonomskih izhodišč, kot so 

veljala za pripravo državnega proračuna oz. na podlagi veljavnih dokumentov.   
 

Ekonomska izhodišča (povzeta po proračunskem priročniku 1 in Aneksu št. 2 h Kolektivni 

pogodbi za javni sektor) so le smiselno uporabljena, saj zavod ne uporablja plačne 

zakonodaje, veljavne za javni sektor. Sredstva za plače so načrtovana v skladu z izhodišči 

zavoda in vrednostmi plačnih razredov za javne uslužbence. Ob restriktivni plačni politiki 

ostajajo nominalno na enaki ravni kot v letu 2009, v kolikor ni drugače navedeno in je 

podana posebna obrazložitev. Povečanje sredstev za plače na študijskem programu s 

koncesijo ne presega načrtovanega povečanja vrednosti plačnih razredov. 

 vrednosti plačnih razredov: 

o vrednost plačnih razredov do 1. 1. 2010 je enaka vrednosti iz leta 2009 

(izplačilo za 1 mesec),  

o vrednost plačnih razredov od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 (izplačilo za 6 mesecev) 

se glede na leto 2009 poveča za 0,2%, 

o vrednost plačnih razredov se s 1. 7. 2010 poveča za 1% (izplačilo za 5 

mesecev); 

 sredstva za izplačilo delovne uspešnosti niso načrtovana; 

 sredstva za napredovanje so načrtovana v skladu z obstoječimi predpisi; 

 regres za letni dopust je 692,00 EUR; 

 sredstva za povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim so načrtovana po 

dejanskih stroških (prevoz), drugo v enaki višini kot za leto 2009 oz. v skladu z veljavnimi 

predpisi; 

 zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence, veljavni na dan 31. 12. 2009 (izplačilo za 1 mesec), se s 1. 1. 2010 uskladijo 

tako, da se zvišajo za 1,4 % (izplačilo za 5 mesecev), s 1. 7. 2010 se povečajo za 

odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v letu 2010 (2 %) (5 mesecev); 

 izdatki za blago in storitve se načrtujejo v skladu s stroški, vendar za enak obseg 

dejavnosti kot v letu 2009, največ v enaki višini kot v letu 2009, pri čemer je treba 

upoštevati varčevalne ukrepe vlade in realno oceno prihodkov visokošolskega 

zavoda,  

 

Izhodišča za načrtovanje prihodkov v letu 2010 za vir MVZT: prihodki za študijsko dejavnost se 

načrtujejo v skladu z Uredbo o financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do 

leta 2010.  Dejanska sredstva MVZT se lahko od izhodišč za načrtovanje razlikujejo glede na 

višino proračunskih sredstev, elementov za izračun, ki na dan priprave teh navodil še niso 

dokončno znani, ter glede na morebitne sprejete proračunske in druge ukrepe ministrstva oz. 

vlade. 

 

Finančni načrt GEA College-VŠP je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Usklajen je s 

programom dela zavoda za leto 2010. 
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6.1 Splošni del finančnega načrta za visokošolski zavod 

 

 

Splošni del finančnega načrta vsebuje načrte, pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev 

zaključnega računa za pravne osebe zasebnega prava), ki jih za pripravo letnih poročil 

določata Zakon o računovodstvu in Slovenski računovodski standardi. Sestavljata ga 

naslednja izkaza:  

 Izkaz prihodkov in odhodkov, 

 Bilanca stanja. 

 

Načrtovana izkaza sta sestavljena v skladu z računovodskimi pravili, ki veljajo za sestavljanje 

izkazov po načelu zaračunane realizacije. V tabelah oziroma izkazih je prikazana realizacija 

za leto 2008, ocenjena realizacija za leto 2009 in načrt za leto 2010, ki je predmet 

sprejemanja. Zaradi primerjave med leti je v tabelah dodan tudi indeks za leto 2010 v 

primerjavi z letom 2009. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za 

obdobje: 2008 2009 2010 INDEKS 

(v EUR) (REALIZIRANO) (OCENA) (NAČRT) (2010/09) 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 2,133.013 1,962.792 2,257.211 115,00 

A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 

DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB 1,957.349 1,767.843 1,949.543 110,28 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 459.281 495.458 486.300 98,15 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti 

javnih služb 1,498.068 1,272.386 1,463.243 115,00 

B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA 

LASTNE DEJAVNOSTI 175.664 194.949 307.667 157,82 

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne 

dejavnosti 175.664 194.949 307.667 157,82 

C. FINANČNI PRIHODKI 6.483 8.904 10.240 115,00 

Č. IZREDNI PRIHODKI 96.175 31.626 36.370 115,00 

D. CELOTNI PRIHODKI 2,235.671 2,003.322 2,303.821 115,00 

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1,392.744 1,150.716 1,323.323 115,00 

1. Stroški materiala 23.661 19.157 22.031 115,00 

2. Stroški storitev 1,369.083 1,131.559 1,301.293 115,00 

F. STROŠKI DELA 622.539 651.136 748.807 115,00 

G. AMORTIZACIJA 103.620 114.360 131.514 115,00 

1. Amortizacija, nadomeščena v breme 

dolgoročnih rezervacij 0 0 0 / 

2. Druga amortizacija 103.620 114.360 131.514 115,00 

H. DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 / 

I. DRUGI STROŠKI 50.971 20.484 23.557 115,00 

1. Prevrednotovalni odhodki 21.257 0 0 / 

2. Ostali drugi stroški 29.714 20.484 23.557 115,00 

J. FINANČNI ODHODKI 41.837 25.118 28.885 115,00 

K. IZREDNI ODHODKI 7.863 2.038 5.794 284,30 

L. CELOTNI ODHODKI 2,219.574 1,966.852 2,261.880 115,00 

M. PRESEŽEK PRIHODKOV (ODHODKOV) 16.097 36.470 41.940 115,00 

N. DAVEK OD DOBIČKA OD PRIDOBITNE 

DEJAVNOSTI 0 0 0 / 

O. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 16.097 36.470 41.940 115,00 

P. PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA - - - / 

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, 

NAMENJEN POKR.PRES.ODH. 0 0 0 / 
Povprečno št. zaposlencev iz delovnih ur v 

obračunskem obdobju 15,58 16,50 20,24   

Število mesecev poslovanja 12 12 12   
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BILANCA STANJA na dan: 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 INDEKS 

(v EUR) (REALIZIRANO) (OCENA) (NAČRT) (2010/09) 

SREDSTVA 375.686 269.397 222.758 82,69 

A. STALNA SREDSTVA 254.656 157.090 112.730 71,76 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 10.531 6.571 2.611 39,74 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 10.531 6.571 2.611 39,74 

II. Opredmetena osnovna sredstva 233.335 139.729 99.329 71,09 

3. Oprema 233.335 139.727 99.329 71,09 

III. Dolgoročne finančne naložbe 10.790 10.790 10.790 100,00 

1. Dolgoročne kapitalske naložbe 10.790 10.790 10.790 100,00 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 121.030 112.306 110.027 97,97 

I. Zaloge 30.385 28.106 25.827 91,89 

1. Material 30.385 28.106 25.827 91,89 

II. Poslovne terjatve 79.737 78.000 78.000 100,00 

b) Kratkoročne poslovne terjatve 79.737 78.000 78.000 100,00 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do 

kupcev 12.956 13.000 13.000 100,00 

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve 66.781 65.000 65.000 100,00 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 5.200 5.200 100,00 

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in 

gotovina 10.908 1.000 1.000 100,00 

C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 / 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 375.686 269.397 222.758 82,69 

A. OBVEZNOSTI DO LASTNIKOV SREDSTEV V 

UPRAVLJANJU 0 0 0 / 

B. USTANOVITVENI VLOŽEK 0 0 0 / 

C. UGOTOVLJENI POSLOVNI IZID -1,451.535 -1,415.065 -1,373.125 97,04 

1. Presežek prihodkov 0 0 0 / 

2. Presežek odhodkov 1,451.535 1,415.065 1,373.125 97,04 

3. Prevrednotovalni popravek 0 0 0 / 

Č. DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 / 

D. POSLOVNE OBVEZNOSTI 398.353 417.208 413.661 99,15 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 / 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 332.263 335.000 340.000 101,49 

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 45.080 59.208 48.661 82,19 

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 21.010 23.000 25.000 108,70 

E. FINANČNE OBVEZNOSTI 453.636 353.503 242.606 68,63 

1. Dolgoročna posojila finanč. organizacij 95.695 37.606 0 0 

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih 

oseb 0 0 0 / 

3. Kratkoročna posojila finanč. organizacij 57.417 55.897 37.606 67,28 

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih 

oseb 300.524 260.000 205.000 78,85 

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 975.232 913.751 939.616 102,83 
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6.2 Posebni del finančnega načrta za študijske programe s koncesijo 

 

Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele: 

 »Finančni načrt 2010 Posebni del«,  

 »Finančni načrt 2010, Posebni del: struktura odhodkov po namenih in natančnejša 

razdelitev odhodkov za dodiplomski študij«, 

 »Finančni načrt 2010 Posebni del po študijskih programih s koncesijo«. 

 

 

Tabela »Finančni načrt 2010, Posebni del«  

Tabela prikazuje vse  prihodke oz. stroške, ki so povezani s študijskimi programi s koncesijo: 

prihodki in odhodki za študijsko in obštudijsko dejavnost, razvojne naloge, raziskovalno in 

razvojno dejavnost, ter drugi prihodki in odhodki javne službe, ki se primarno financira iz 

proračunskih sredstev. Pri načrtovanju so upoštevana splošna ekonomska izhodišča.  

 

Tabela je izpolnjena za javno službo, ki je financirana iz proračunskih sredstev, to je redni 

dodiplomski študij, ki je edini študijski program zavoda s koncesijo.  

 

 

Tabela »Finančni načrt 2010, Posebni del: struktura odhodkov po namenih in natančnejša 

razdelitev odhodkov za dodiplomski študij«:  

Tabela prikazuje vse prihodke oz. stroške, ki so povezani s študijskimi programi s koncesijo, s 

strukturo odhodkov po namenih in natančnejšo razdelitvijo odhodkov za dodiplomski študij: 

prihodki in odhodki za študijsko in obštudijsko dejavnost z vključenim univerzitetnim športom in 

interesnimi dejavnostmi študentov, razvojne naloge, raziskovalno in razvojno dejavnost ter 

druge pirhodke in odhodke javne službe. 

 

Tabela je izpolnjena za javno službo, ki je financirana iz proračunskih sredstev, to je redni 

dodiplomski študij, ki je edini študijski program zavoda s koncesijo. 

 

 

6.3 Obrazložitev finančnega načrta 

 

 

Finančni načrt zavoda GEA College-VŠP je pripravljen v skladu z navodili za pripravo 

programa dela in finančnega načrta za leto 2010 MVZT, upoštevajoč Zakon o javnih 

financah, Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ter Navodilo o pripravi 

finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Finančni načrt 

je pripravljen na podlagi ekonomskih izhodišč, ki veljajo za pripravo državnega proračuna, in 

veljavnih dokumentov. 

 

 Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta po izkazih in po postavkah 

Splošni del finančnega načrta zavoda GEA College-VŠP predstavljata načrtovani izkaz 

prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja, sestavljena po načelu zaračunane realizacije, z 

naslednjimi pomembnejšimi postavkami: 

 

CELOTNI PRIHODKI 2,303.821 EUR 

Prihodki iz sredstev javnih financ 486.300 EUR 

Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 1,463.243 EUR 

CELOTNI ODHODKI 2,261.880 EUR 

Stroški materiala in storitev 1,323.323 EUR 

Stroški dela 748.807 EUR 

Amortizacija 131.514 EUR 
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PRESEŽEK PRIHODKOV (ODHODKOV) 41.940 EUR 

SREDSTVA/OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 222.758 EUR 

Stalna sredstva 112.730 EUR 

Gibljiva sredstva 110.027 EUR 

Poslovne obveznosti 413.661 EUR 

Finančne obveznosti 242.606 EUR 

Pasivne časovne razmejitve 939.616 EUR 
 

 

 Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta  

Študijska dejavnost zavoda GEA College-VŠP poteka kot redni in izredni dodiplomski ter 

izredni podiplomski študij podjetništva. Iz proračunskih sredstev je financiran redni dodiplomski 

študij, študentje izbirno doplačujejo študijski nadstandard (dodatne storitve). Zavod je pri 

pripravi finančnega načrta upošteval izhodišča, podana v navodilih MVZT. 

 

Obseg sredstev za plače zavoda je načrtovan na podlagi predpisov za določitev in obračun 

plač v letu 2010 oziroma izhodišč iz navodil MVZT (vrednosti količnikov za plače, sredstva za 

izplačilo delovne uspešnosti, sredstva za napredovanje, sredstva za povračila in nadomestila, 

regres za letni dopust in drugi izdatki zaposlenim, premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja…). Pri tem je upoštevano skupno 17 (14,10 FTE) zaposlencev, od 

tega 11 (9,00 FTE) visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 1 (0,10 FTE) raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev ter 5 (5,00 FTE) nepedagoških delavcev (strokovni in administrativni delavci in 

ostali strokovno tehnični delavci) na dan 31.12.2010. Nadomestitve in nove zaposlitve niso 

načrtovane. 

  

Prihodki in odhodki zavoda v dejavnosti javne službe, financirani iz proračunskih sredstev, n iso 

izravnani, načrtovani primanjkljaj se poravna iz drugih prihodkov opravljanja dejavnosti javne 

službe (izredni dodiplomski in podiplomski študij) in poslovnih prihodkov od opravljanja lastne 

dejavnosti. 

 

Zavod ne načrtuje odhodkov, ki se financirajo neposredno na podlagi programa dela in 

finančnega načrta. 

 

 Prerazporeditev stroškov iz dodiplomskega študija na študij druge stopnje (izvajanje 

treh letnikov, namesto štirih, manjše število kontaktnih ur ipd.) oziroma zakaj do tega ni 

prišlo 

Zavod ne izvaja rednega študija druge stopnje, zato ne načrtuje prerazporeditev stroškov iz 

dodiplomskega študija na študij druge stopnje. 

 

 Obrazložitev razlogov za neizravnanost finančnega načrta prihodkov in odhodkov  

Prihodki in odhodki zavoda v dejavnosti javne službe, financirani iz proračunskih sredstev, niso 

izravnani, načrtovani primanjkljaj se poravna iz drugih prihodkov opravljanja dejavnosti javne 

službe (izredni dodiplomski in podiplomski študij) in poslovnih prihodkov od opravljanja lastne 

dejavnosti 

 

 Obrazložitev stroškov za študente s posebnimi potrebami 

Zavod GEA College-VŠP ne načrtuje stroškov za študente s posebnimi potrebami. 

 

 Opis ključev za razdelitev skupnih stroškov po virih oziroma  stroškovnih mestih 

Zavod GEA College-VŠP razporeja skupne stroške, povezane z izvajanjem svojih aktivnosti, 

sorazmerno z izvedenimi aktivnostmi v skladu z utemeljeno pravično in nepristransko metodo. 

Pri razmejevanju posrednih (režijskih) stroškov med študijske programe s koncesijo in druge 

študijske programe oziroma dejavnosti uporablja evidence dejanskih podatkov, iz katerih so 

razvidni prihodki in neposredni spremenljivi stroški, ter na njihovi podlagi oblikuje sodila za 

ugotavljanje posrednih spremenljivih in stalnih stroškov za posamezne dejavnosti. 
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 Podatki o stroških varovanja intelektualne lastnine (npr. patentnih prijav, vzdrževanja 

patentov) in stroških nagrad izumiteljem ter viri, iz katerih se plačujejo 

Zavod GEA College-VŠP ne načrtuje stroškov varovanja intelektualne lastnine in nagrad 

izumiteljem. 

 

6.4 Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih 

sredstev 

 

Denarni tok: 

 Prihodki v 

EUR 

Odhodki v 

EUR 

Prihodki v % Odhodki v % 

MVZT – sredstva za 

izobraževalno dejavnost - 

Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov 

od leta 2004 do leta 2010 

476.880 537.212 21 24 

MVZT, ARRS oz. TIA – sredstva 

za raziskovalno dejavnost 

6.259 6.259 1 1 

Drugi proračunski viri 0 0 - - 

Evropski proračun, razpisi 

mimo proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

190.172 380.344 8 17 

Druga sredstva za izvajanje 

dejavnosti javne službe ** 

1,463.243 1,229.332 65 55 

Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu ** 

117.496 70.498 5 3 

Skupaj 2,254.050 2,223.645 100 100 

 

     

Vir sredstev Prihodki v EUR Prihodki v % od prihodkov iz 

tržne dejavnosti 

Prihodki od intelektualnih 

storitev 

0 - 

Prihodki od sodelovanja z 

gospodarstvom in drugimi 

uporabniki znanja* 

58.748 50 

Drugo 58.748 50 

 

* Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije,    

javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. 

 

** Vključno z doplačili študijskega nadstandarda, šolninami izrednega in 

magistrskega študija. 
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Obračunski tok: 

 Prihodki v 

EUR 

Odhodki v 

EUR 

Prihodki v % Odhodki v % 

MVZT – sredstva za 

izobraževalno dejavnost - 

Uredba o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov 

od leta 2004 do leta 2010 

480.000 540.727 21 24 

MVZT, ARRS oz. TIA – sredstva 

za raziskovalno dejavnost 

6.300 6.300 1 1 

Drugi proračunski viri 0 0 - - 

Evropski proračun, razpisi 

mimo proračuna RS 

(komunitarni programi)* 

190.172 380.344 8 17 

Druga sredstva za izvajanje 

dejavnosti javne službe 

1,463.243 1,229.332 65 55 

Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

117.496 70.498 5 3 

Skupaj 2,257.211 2,227.201 100 100 
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7 PRILOGE – ZAVOD V ŠTEVILKAH 
 
 
 

Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu v študijskem letu 2009/2010, in načrt za študijsko leto 2010/2011 

Članica 

 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2009/2010 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2010/2011 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2009/2010 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2009/2010 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2010/2011 

GEA College-

VŠP 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ           

 

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo na zavodu v študijskem letu 2009/2010, in načrt za študijsko leto 2010/2011 

 

Članica 

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2009/2010 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2010/2011 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2010/2011 

GEA College-

VŠP 

1 2 0 0 1 2 0 0 

SKUPAJ         
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na zavodu v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

 

 

Članica 

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

2009/2010 

Število 

programov za 

izpopolnjevane v 

študijskem letu 

2010/2011 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

2009/2010 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje  

v študijskem 

letu 2010/2011 

GEA College-

VŠP 

0 0 0 0 

SKUPAJ     

 

 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 

2010/2011 

Članica 

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 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Štud. leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. leto 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

GEA 

College-VŠP 

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

SKUPAJ               
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 

2010/2011 

 

Članica 

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 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

GEA 

College-VŠP, 

smer 

Podjetništvo 

270 230 305 305 0 0 0 0 0 0 59 60 0 0 

GEA 

College-VŠP, 

smer 

Podjetništvo 

v turizmu 

0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 

SKUPAJ               

 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in načrt za leto 2010 

 

Članica 

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 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

GEA 

College-

VŠP, smer 

Podjetništvo 

24 20 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ               
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Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2009 in načrt za leto 2010 

 

Članica 

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 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 2010 Leto 2009 Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 2009 Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 2010 Leto 

2009 

Leto 

2010 

GEA 

College-VŠP, 

smer 

Podjetništvo 

15 40 56 45 0 0 0 0 0 0 24 25 0 0 

SKUPAJ               

 

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

 

Študijska skupina 

Število 

uvrščenih 

članic 

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 09/10 

Študijsko 

leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 Študijsko 

leto 09/10 

Študijsko 

leto 10/11 

Leto 2009 Leto 2010 

1. skupina 1 270 230 39 60 0 0 0 0 

2. skupina          

3. skupina          

4. skupina          

5. skupina          

6. skupina          
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Tabela 9: Kazalniki za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

 

Kazalnik Zavod Redni študij 

 

Izredni študij 

 

Študijsko leto 

09/10 

(leto 2009) 

Načrt za študijsko 

leto 10/11 

(leto 2010) 

Študijsko leto 

09/10 

(leto 2009) 

Načrt za študijsko 

leto 10/11 (leto 

2010) 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 

študijskih programih prve stopnje, sprejetih 

po 11. 6. 2004, v % 

GEA 

College-

VŠP 

85% 85% 97,19% 80% 

      

 Skupaj      

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 - - - - 

      

 Skupaj      

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

 - - - - 

      

 Skupaj      

Odstotek ponavljavcev v študijskih 

programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 

2004 

 0,05% 2% 0,05% 2% 

      

 Skupaj      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

 8,625 8,5 8,85 8,5 
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 Skupaj      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta – v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 

 - - - - 

      

 Skupaj      

Povprečno število let trajanja študija na 

študenta v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

 3,4 3 2,89 2,5 

      

 Skupaj     

 

 

 

Kazalnik Članica Redni študij 

 

Izredni študij 

 

Študijsko leto 

08/09 

(leto 2009) 

Načrt za študijsko 

leto 09/10 

(leto 2010) 

Študijsko leto 

08/09 

(leto 2009) 

Načrt za študijsko 

leto 09/10 (leto 

2010) 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva na dodiplomskih študijskih 

programih 

 5 3 5 5 

      

 Skupaj  5 3 5 5 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

domačih raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih programih 

 / / / / 

      

 Skupaj  / / / / 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva na podiplomskih študijskih 

programih 

 / / / 2 

      

 Skupaj  / / / 2 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz  / / / / 
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domačih raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih programih 

      

 Skupaj  / / / / 

 

Opomba: pri izračunu kazalnikov pri št. gostujočih profesorjev se stari študijski programi in novi študijski programi 1. stopnje upoštevajo skupaj.  

Gospodarstvo – Gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.  Gostujoči visokošolski učitelji – upošteva se 62. 

člen Zakona o visokem šolstvu. 

 

 

Raziskovalna dejavnost 

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2009 in načrt za leto 2010 

Članica Leto 

Raziskovalni 

program  

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov  

Število 

znanstvenih 

sestankov/konf

erenc  

Število 

drugih 

projektov  Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

GEA 

College 

Znanstv

eno 

raziskov

alni 

inštitut 

Leto 

2009 

1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Načrt za 

leto 2010 

1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Leto 

2009 

             

Načrt za 

leto 2010 

             

               

               

               

               

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

programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2009 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.09). 

 

Tabela 11: Patenti, blagovne znamke, inovacije, sodelovanje z gospodarstvom in 7. okvirni program v letu 2009 in načrt za leto 2010 

 

Članica Obdobje 

Patenti 

Št. 

prodanih 

blagovnih 

znamk 

Število 

inovacij 

Število 

projektov v 

katerih 

sodeluje 

gospodarstv

o 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 

Število 

pogodbenih 

partnerstev v 

7. okvirnem 

programu Število 

prijav 

patent

ov 

 

Število  

podeljenih 

patentov 

Število 

proda

nih 

patent

ov 

 

GEA 

College-

Znanstveno 

razsikovalni 

inštitut 

Leto 2009 0 0 0 0 0 2 2 0 

Načrt za 

leto 2010 

0 0 0 0 0 2 2 0 

 Leto 2009         

Načrt za 

leto 2010 

        

          

          

SKUPAJ          
 
Opomba: drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. 

Patent: Vpiše se število odobrenih patentov v letu 2009 oziroma načrt za leto 2010. 

Blagovna znamka: Vpiše se število prodanih blagovnih znamk za leto 2009 oziroma načrt za leto 2010. 

Inovacija: Definicija SURSa – Statistične informacije št. 370/2004: Inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja 

ustvarjalnosti v dobiček. Inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu 

(inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). 
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Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 12: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju za študijsko leto 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010 

Kazalnik Članica 

Dodiplomski študij 

 
Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

 

Število študentov, ki opravljajo del 

študija v tujini 

GEA 

College-

VŠP 

19 20 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 

GEA 

College-

VŠP 

1 1 0 0 

Število gostujočih profesorjev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

GEA 

College- 

VŠP 

1 2 0 0 

Število profesorjev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

GEA 

College- 

VŠP 

7 7 0 0 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

GEA 

College- 

VŠP 

0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

GEA 

College- 

VŠP 

0 1 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

GEA 

College- 

VŠP 

2 3 0 0 
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Knjižnična dejavnost 

 

Tabela 13: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2009 in načrt za leto 2010 

 

Visokošolska 

knjižnica 

 

Leto Število aktivnih 

uporabnikov 

knjižnice 

 

Leto 2009 1030 

Načrt za leto 2010 1100 

SKUPAJ 

 2130 

 

 

Upravne naloge zavoda 

Tabela 14: Kazalniki informatizacije zavoda za študijsko leto 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010 

Kazalniki Članica 

Študijsko 

leto 

2008/2009 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/2010 

Število študentov na računalnik 

 

 5 7 

 SKUPAJ 5 7 

    

Odstotek elektronskih prijav na izpite  95 95 

    

    

    

 SKUPAJ 95 95 

 


