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1

PREDSTAVITEV VŠVO

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) iz Velenja je visokošolski zavod, ki izvaja visokošolski študijski program 1. bolonjske stopnje Varstvo okolja in
ekotehnologija. Ta program je zaradi svoje interdisciplinarnosti zanimiv za študente, ki želijo spoznavati naravoslovne in družboslovne vsebine varovanja okolja
in jih sočasno povezati z aplikativnim oziroma praktičnim delom. Študijski program sledi tudi enemu izmed ciljev evropskih in nacionalnih izobraževalnih
standardov, ki vzpodbuja povečanje števila študirajočih na področju naravoslovnih in tehniških ved (Education council 2003 – European benchmarks, Nacionalni
program visokega šolstva, Strategija razvoja Slovenije). V letu 2011 smo na VŠVO pridobili akreditacijo za izvajanje magistrskega študijskega programa 2.
bolonjske stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije.
Šola je v jeseni 2008 prvič začela izvajati sodobno zasnovan študijski program Varstvo okolja in ekotehnologija. Nastal je kot rezultat želje, da bi v regiji razvijali
interdisciplinarne in aplikativne študijske programe, ki bodo tesno povezani z delovnim okoljem, raziskovanjem ter širšo družbo in bodo pomenili novost ne le v
regiji, ampak tudi v širšem slovenskem prostoru. V študijskem letu 2011/12 je šola vpisala četrto generacijo študentov in trenutno izobražuje 239 študentov. V
letu 2011 je na VŠVO diplomiralo prvih sedem študentov.
Šola deluje v okolju, ki je bilo v preteklosti okoljsko resno degradirano zaradi posledic rudarjenja, proizvodnje električne energije in pospešene industrializacije.
Izobražuje kadre, ki spadajo med deficitarne in njena največja prednost je javno izražen velik interes po tovrstnih kadrih. Prav tako obstaja ogromno možnosti na
področju raziskovalnega dela za potrebe gospodarstva, tudi v sodelovanju s tujimi podjetji. VŠVO izvaja pedagoški proces četrto leto, zato se znanstveno
raziskovalne aktivnosti še niso v celoti razvile. V letu 2009 je šola ustanovila svojo raziskovalno organizacijo z imenom Inštitut za ekotehnologije in trajnostni
razvoj, ki je vpisana v razvid raziskovalnih zavodov in organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Regija ima izrazito podpovprečno izobrazbeno strukturo in se uvršča med regije z najnižjim deležem prebivalcev z višjo ali visokošolsko izobrazbo (16,8 %,
slovensko povprečje je 22,2 %). Čeprav ima močno razvito srednje šolstvo (srednje šole v regiji obiskuje 13,3 % vseh slovenskih dijakov in v njej deluje 21 javnih
srednjih šol), so kazalci na področju izobraževanja študentov v domačem okolju bistveno slabši. Kljub temu, da v regiji deluje šest visokošolskih zavodov in je
ponudba študijskih programov iz leta v leto bolj raznolika, se še vedno velika večina študentov izobražuje izven regije.
Trenutno so v raziskovalno dejavnost vključeni visokošolski učitelji, raziskovalci in študenti, ki kadrovsko in vsebinsko predstavljajo interdisciplinarni
raziskovalni nabor, katerega glavna usmeritev je raziskovalno delo in povezovanje s podjetji, s ciljem izmenjave znanja z gospodarstvom in izvedbe aplikativnih
projektov. Interdisciplinarno znanstveno-raziskovalno delo je, tako kot študijska programa, usmerjeno na področja različnih ved, v manjšem delu tudi
družboslovne.
Ustanovitev lastne raziskovalne skupine (RO) v letu 2009 je bila ena od prioritetnih nalog VŠVO, saj je le ta predstavljala obvezen pogoj za pridobitev
drugostopenjskega študija Varstva okolja in ekotehnologij. Poleg izobraževalne dejavnosti je bilo potrebno zastaviti raziskovalno-razvojno delo, ki bi temeljilo na
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spoznavanju temeljnih znanstvenih disciplin in neposrednem prenosu raziskovalnih spoznanj na specifična praktična področja in v pedagoški proces. Registracija
RO nam omogoča tudi pogoje za kandidiranje na proračunske razpise, npr. Agencije za raziskovalno dejavnost RS, različnih ministrstev ipd..
Raziskovalno delo bo organizirano na projektni osnovi in bo kakovostno dopolnilo izvajanje študijskih programov VŠVO. Izvajali ga bomo na podlagi pogodb o
poslovnem sodelovanju VŠVO in partnerskih inštitucij.
Pomemben cilj v naslednjih letih, ki bo hkrati tudi pogoj za nemoten razvoj pedagoške in znanstveno raziskovalne dejavnosti VŠVO, je izgradnja ustreznih
poslovnih prostorov, predavalnic, kabinetov in laboratorijev.
Šola je v letu 2011 izvajala pedagoški proces v vseh treh letnikih visokošolskega študija in vpisala prve absolvente. Pri svojem delu uporablja informacijski
program VIS (visokošolski informacijski sistem), ki je podpora izobraževalnemu procesu, internetnemu poslovanju študentov s profesorji in šolo, vzpostavljena je
internetna oglasna deska, prenovljena spletna stran šole in pridobljena domena vsvo.si. Dodatno je za študente opremljen prostor s sodobno računalniško opremo,
ki jo lahko uporabljajo za prijave v informacijski sistem, pridobitev različnih spletnih informacij, izdelavo seminarskih nalog. Prav tako smo uredili računalniško
učilnico za GIS-e. Vzpostavljena je e-učilnica. Dopolnili in nadgradili smo računalniško aplikacijo, ki predstavlja informacijsko podporo klasifikacijskemu načrtu
za razvrščanje dokumentacije po nalogah oziroma vsebini z določenimi roki hranjenja.
Šola ima z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podpisano pogodbo o koncesiji št. 3211-12-000015 in tako zagotovljena
sredstva za izvajanje rednega študijskega programa. Poleg sredstev koncesije pridobimo potrebna sredstva z izvajanjem izrednega študija, raziskovalnimi projekti
in s pomočjo donatorjev in sponzorjev. Za materialne pogoje dela (prostori, obratovalni stroški in osnovna sredstva) zagotavlja sredstva Mestna občina Velenje.
Internacionalizacija VŠVO je eden izmed prednostnih dolgoročnih strateških ciljev. Za uresničevanje tega cilja sredstva pridobivamo z uspešnimi prijavami na
javnih razpisih v slovenskem in evropskem prostoru. V študijskem letu 2010/2011 je bilo na šoli vpisanih skupaj 208 študentov, v študijskem letu 2011/2012 pa
239 študentov.
Šola ima ustrezno opremljen dekanat, predavateljske kabinete in predavalnice, kar je zagotovila lokalna skupnost – Mestna občina Velenje. Skupna površina
sodobno opremljenih prostorov meri 235 m² in obsega dve predavalnici z ustrezno opremo za 40 – 45 študentov, sedem kabinetov za predavatelje, dve sejni sobi,
prostore za študentski svet in študentski referat ter vodstvo šole. Dodatno smo uredili dva prostora z računalniško opremo, ki sta na voljo študentom. Za poslovne
prostore je med šolo in lokalno skupnostjo sklenjena najemna pogodba. Študijsko dejavnost izvajamo tudi v sodobno opremljeni računalniški učilnici ter v
predavalnici na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju ter v Mladinskem centru Velenje, kjer uporabljamo večjo predavalnico. Urejena so tudi vsa
vprašanja glede varovanja prostorov, požarne varnosti, varstva pri delu, plačila obratovalnih stroškov, zagotovitve ustreznega zavarovanja študentov.
V pedagoški proces so vključeni raziskovalci in strokovnjaki iz prakse z ustreznimi habilitacijskimi nazivi. Vključenih je 30 visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev, ki prihajajo iz regionalnih gospodarskih in raziskovalnih institucij (Gorenje Velenje; Erico, Inštitut za ekološke raziskave in razvoj;
Inštitut za okolje in prostor Celje, Ekoremediacijski tehnološki center). Prav tako sodelujejo v pedagoškem procesu raziskovalci Nacionalnega inštituta za
biologijo, Kmetijskega inštituta, Limnos, podjetja za aplikativno ekologijo, Inštituta za vode RS.
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Pri aktivnostih, potrebnih za izvajanje pedagoškega procesa in delovanju VŠVO, ves čas dejavno sodelujejo upravni odbor, senat, akademski zbor, študentski svet
ter različne komisije VŠVO.
Upravni odbor je imel v preteklem letu 5 rednih in 2 korespondenčni seji. Pri svojem delu je obravnaval in sprejemal usmeritve, potrebne za nemoteno delo ter
ustrezne akte in pravilnike. Ob tem je sprejel naslednje odločitve:
− sprejel letno poročilo za leto 2010,
− sprejel program dela in finančni načrt za leto 2011,
− podal soglasje k sklepu Senata VŠVO o številu vpisnih mest za redni in izredni študij v študijskem letu 2012/2013 in podal soglasje k določitvi pogojev za
vpis,
− podal soglasje k sklepu Senata VŠVO o omejitvi vpisa v študijskem letu 2011/2012,
− sprejel cenik VŠVO za leto 2011/2012,
− sprejel višino postavk pedagoškega dela v študijskem letu 2011/2012,
− sprejel tarifo za vrednotenje dela,
− določil ključ za razporeditev letnih sredstev za študijsko dejavnost v študijskem letu 2011/2012,
− sprejel Poročilo o izvajanju 23. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov,
− sprejel Sklep o ustanovitvi Inštituta za energetiko, rudarstvo in ekologijo Pljevlja.
Senat VŠVO se je ukvarjal predvsem s pedagoškim procesom in zagotavljanjem možnosti za nemoten potek le tega. Na svojih 5 rednih in 4 dopisnih sejah je:
− obravnaval letno poročilo za leto 2010 ter program dela in finančni načrt za leto 2011,
− sprejel sklep o omejitvi vpisa za redni in izredni študij,
− potrdil dopolnitve vloge za pridobitev soglasja k magistrskemu študijskemu programu Ekotehnologije in trajnostni razvoj,
− sprejel študijski koledar in urnik za študijsko leto 2011/2012,
− obravnaval poročilo o vpisu na VŠVO za študijsko leto 2010/2011,
− obravnaval pritožbe študentov,
− obravnaval vloge za imenovanja v naziv in imenoval komisije za izvolitve v naziv,
− sprejel Pravilnik za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Visoke šole za varstvo okolja z Navodilom
in prilogami in sprejel razširitev nabora habilitacijskih področij VŠVO, usklajenimi z novimi Minimalnimi standardi za izvolitve v nazive Nacionalne
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS),
− sprejel Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov VŠVO,
− sprejel Pravilnik o obliki in vsebini diplom VŠVO,
− obravnaval in določal naslove diplomskih del in imenoval člane diplomskih komisij,
− obravnaval recenzentska mnenja k vlogi za akreditacijo magistrskega študijskega programa,
− sprejel Samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/2010,
− določil število in priznavanje kreditnih točk za vrednotenje udeležbe na 1. Mednarodni poletni šoli VŠVO,
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−
−
−
−
−

sprejel Pravilnik o študentski izkaznici,
sprejel Pravila za prehode med študijskimi programi, usklajenimi s pravili NAKVIS,
sprejel Pravilnik o postopku spremljanja dejanske obremenitve študentov,
sprejel Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov na VŠVO s prilogami,
imenoval člane komisije za opravljanje komisijskega izpita.

Akademski zbor VŠVO se je sestal v sestavi, ki je določena s Statutom VŠVO tudi v letu 2011. Na svojih sejah je:
− izvolil predsednika Akademskega zbora,
− obravnaval poročilo o delu in delovni načrt,
− obravnaval izvedbo pedagoškega procesa.
Študentski svet VŠVO se je v letu 2011 sestal na sejah, kjer je:
− izvolil predsednika in imenoval študente v organe upravljanja VŠVO,
− sprejel program dela interesnih dejavnosti,
− sprejel kodeks etike študentov, zaposlenih in sodelavcev VŠVO.
Upravni odbor VŠVO je bil konstituiran 29. 1. 2009.
Predsednik:
doc. dr. Franc Žerdin, predstavnik lokalne skupnosti
Člani:
− Katja Esih, Regijsko študijsko središče, predstavnica ustanovitelja,
− mag. Vilma Fece, Gorenje Velenje d.d., predstavnica gospodarstva,
− dr. Emil Rojc, član Strokovnega sveta RŠS, predstavnik ustanovitelja,
− Barbara Kelher, predstavnica študentov (do konstituiranja novega Študentskega sveta VŠVO 29. 11. 2011),
− Tilen Pišek, predstavnik študentov,
− mag. Katarina Čander, predstavnica visokošolskih učiteljev,
− Milena Ževart, predstavnica drugih delavcev VŠVO.
Naloge Upravnega odbora:
− sprejema programe dela in razvoja visoke šole ter spremlja njihovo izvrševanje,
− vrši nadzor nad materialnim poslovanjem visoke šole,
− odloča o vlaganjih v osnovna sredstva in o investicijah,
− sprejema letni delovni načrt,
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določa in sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun visoke šole,
sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev,
odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov visoke šole,
daje soglasje k razpisu za vpis v študijske programe visoke šole,
s predhodnim soglasjem Senata visoke šole in ustanovitelja sprejema Statut visoke šole in odloča o njegovih spremembah,
imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
imenuje in razrešuje dekana na predlog Senata visoke šole,
imenuje in razrešuje prodekane na predlog Senata visoke šole,
sprejema splošne akte, ki zadevajo statusne in finančne zadeve visoke šole,
sprejema poslovnik o delu upravnega odbora,
sprejema pravila in druge splošne akte, ki se nanašajo na izobraževalne in znanstvenoraziskovalne zadeve, če le-ti niso v pristojnosti sprejemanja drugega
organa,
− odloča o pristopu novih ustanoviteljev in spremembi višine premoženja s soglasjem ustanovitelja.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Direktorica:
mag. Milena Pečovnik
Senat VŠVO je bil konstituiran 14. 4. 2009.
Delo Senata VŠVO vodi:
doc. dr. Natalija Špeh, dekanica
Člani:
− doc. dr. Boštjan Pokorny,
− izr. prof. dr. Bojan Sedmak,
− doc. dr. Andrej Simončič,
− doc. dr. Marta Svetina Veder,
− izr. prof. dr. Leo Šešerko,
− doc. dr. Nikola Holeček,
− Barbara Kelher, predstavnica študentov (do konstituiranja novega Študentskega sveta VŠVO 29. 11. 2011),
− Tilen Pišek, predstavnik študentov,
− Mojca Kogovšek, predstavnica študentov.
Naloge Senata VŠVO:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

predlaga upravnemu odboru kandidata za dekana,
upravnemu odboru predlaga kandidata(e) za prodekana (e),
odloča o novih študijskih programih ter o spremembah obstoječih študijskih programov ter jih predlaga v soglasje pristojnemu organu,
daje soglasje k statutu visoke šole,
določa merila za izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v skladu z zakonom,
voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv in imenuje strokovno komisijo, ki poroča o pedagoški in raziskovalni
usposobljenosti kandidata,
obravnava vprašanja s področja strokovnega dela šole,
daje načelne usmeritve direktorju gleda zaposlovanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev,
sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela ter študijski koledar,
določa število vpisnih mest za redni in izredni študij,
sprejema interne akte vezane na izvedbo študijskega programa,
enkrat letno obravnava celovito poročilo o kakovosti izvedbe programa,
odloča o nostrifikaciji v tujini pridobljenih spričeval in diplom,
odloča kot drugostopenjski organ o pritožbah študentov v študijskih zadevah,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom visoke šole.

Akademski zbor predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov.

Predsednik:
− dr. Anton Gantar, višji predavatelj
Pristojnosti akademskega zbora:
− voli člane senata,
− senatu predlaga kandidate za dekana,
− obravnava načrt dela senata oz. visokošolskega zavoda,
− obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu,
− opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom visoke šole.

2

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo VŠVO je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega visokokakovostnega kadra, ki bo sposoben in se znal spopadati z izzivi na področju
varovanja okolja in ekotehnologij.
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Šola je usmerjena v:
− razvoj stroke, ki je v najširšem smislu predmet njenega poučevanja in raziskovanja,
− dolgoročno zagotavljanje kakovostnih strokovnih kadrov s področja varstva okolja v regiji in širšem okolju,
− sodelovanje z industrijo, z raziskovalnimi in drugimi okoljevarstvenimi ustanovami,
− negovanje pozitivne identifikacije študentov in zaposlenih s poslanstvom in vizijo visoke šole.
Vizija šole je postati kakovostna visokošolska ustanova s področja varstva okolja v regiji, v širšem slovenskem prostoru in na področju jugovzhodne Evrope. Šola
sledi visokim izobraževalnim in raziskovalnim standardom pri posredovanju strokovnih znanj s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij. Na ta način želi
prispevati k trajnostnemu upravljanju okolja in naravnih virov.
VŠVO bo zastavljene cilje izobraževanja in raziskovalnega dela dosegala z upoštevanjem mednarodnih standardov v stroki ter z uporabo sodobnih učnih metod,
izsledkov raziskav in praktičnim delom.
V letu 2011 je VŠVO začela proces preverjanja ustreznosti poslanstva in strategije ter oblikovanja v smeri, ki bo drugačna od strategij drugih visokošolskih
organizacij in ustrezna.

3
3.1

USMERITVE IN CILJI
Zakonske in druge pravne podlage

VŠVO je vzpostavila svoje delovanje na podlagi naslednjih zakonskih in drugih predpisov:
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 - 2020 (Uradni list RS, št. 41/11),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 - 2020 (Uradni list RS, št. 43/11),
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS - UPB 3 Uradni list RS, št. 119/06, 59/07-ZŠtip (63/07-popr.), 15/08 odl. US, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, 34/11 odl. US
in 78/11),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS št. 61/06-ZSZN-1),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, plačna lestvica 107/10, 35/11),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo),
- Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11),
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-

3.2

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 73/05,103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08,
21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11 in 86/11),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/11),
Kolektivna pogodba za področje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99,
39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02),
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08),
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92, 5/93, 18/94, 50/94, 45/96, 40/97, 51/98, 73/98, 39/99, 106/99, 107/00,
64/01, 84/01, 85/01, 43/06, 61/08 in 67/08),
Akt o ustanovitvi Visoke šole za varstvo okolja,
Statut Visoke šole za varstvo okolja,
Akt o notranji sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v Visoki šoli za varstvo okolja,
drugi splošni akti VŠVO.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji šole so povezani z realizacijo dolgoročno zastavljene strategije razvoja terciarnega izobraževanja na območju Savinjske statistične regije. To
pomeni razvijanje atraktivnih, interdisciplinarnih in aplikativnih študijskih programov, ki so tesno povezani z delovnim okoljem, raziskovanjem ter širšo družbo s
težnjo po preoblikovanju VŠVO v fakulteto.
V najširšem smislu je šola v svoji strategiji in dolgoročnih ciljih sledila evropskemu okoljskemu programu in ključnim dokumentom na področju varovanja
okolja. V ožjem smislu pa je sledila ciljem Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO 2004), v letu 2005 pa še Resoluciji k NPVO (ReNPVO 2005-2012). V
programu so opredeljeni cilji, usmeritve in strategija varstva okolja ter rabe naravnih vrednot v Sloveniji za obdobje najmanj 10 let. Eden izmed štirih prednostnih
ciljev NPVO je krepitev institucij varstva okolja na vseh ravneh, kar zajema tudi izobraževanje na tem področju na vseh stopnjah. Prav tako smo sledili Letnemu
programu dela za leto 2011.
Šola je sodelovala s potencialnimi delodajalci ter zagotavljala potrebna proračunska in druga sredstva. Izobraževala je potrebne kadre in upoštevala koncept
vseživljenjskega izobraževanja in stalnega sodelovanja z okoljem. Vzpostavljala je ponudbo programov za strokovno izpopolnjevanje na področju
vseživljenjskega izobraževanja in skrbela za posodobitev obstoječega programa. Spremljala je izvajanje študijskega programa (raven študijske obremenitve in
raven pridobljenega znanja), študijske rezultate in kakovost izvedbe študijskega programa.
Šola je vzpostavila in širila mrežo izobraževanja s tujimi izobraževalnimi institucijami. Tako je skrbela za kvalitetno izvedbo programa Erasmus in drugih
mednarodnih programov ter vzpodbujala mobilnost profesorjev in študentov. Spremljala je razpise EU, se prijavljala nanje s strateško usmeritvijo na
okoljevarstvene in naravovarstvene teme.
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Skrbela je za dograditev in prilagoditev informacijske podpore za zagotovitev boljše informiranosti študentov in spodbujala razmišljanje in intelektualno
radovednost študentov ter uvajala aktivnejše študijske oblike.
Predstavljala in promovirala je študijski program na srednjih šolah. Maturante smo usmerjali k vpisu v naš študijski program. Iskala je možnosti sodelovanja z
bodočimi delodajalci diplomantov in izvajala ustrezno promocijo visokošolskega strokovnega programa.
Skrbela je za razvoj tutorskega dela in drugih oblik za izvajanje karierne orientacije kot celovitega sistema v skladu z Operativnim programom razvoja človeških
virov v obdobju od leta 2007 – 2013.
Skrbela je za stalno usposabljanje, izpopolnjevanje in motiviranje vseh zaposlenih in povezovanje pedagoškega procesa z znanstveno raziskovalnim delom.
Zagotavljala je potrebne dodatne, ustrezno opremljene prostore za delo študentov in predavateljev: predavalnice, seminarske sobe, laboratorije in druge prostore,
potrebne za drugačne oblike dela s študenti.
Šola izvaja lastno založniško dejavnost, s pomočjo katere je promovirala svojo izobraževalno in znanstveno raziskovalno dejavnost ter omogočila svojim
visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in strokovnim sodelavcem predstavitev njihovih strokovnih dosežkov širši javnosti. Hkrati je ponudila študentom
kvalitetno študijsko literaturo.
Sprejete so odločitve v zvezi z vzpostavitvijo sistema prehodnosti med študijskimi programi, in sicer med višješolskimi strokovnimi študijskimi programi s
področja varstva okolja in visokošolskim strokovnim študijskim programom, ki ga izvaja naša šola. Sprejete so tudi odločitve v zvezi s posodobitvami
dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje ter pričetkom izvajanja magistrskega študijskega programa 2. stopnje.

V novembru 2011 je VŠVO ob obravnavi dokumenta o izvajanju 23. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
za leto 2012, ob upoštevanju vizije, poslanstva in strategije sprejela dolgoročne strateške cilje VŠVO, ki so:
− razvijati atraktivne, interdisciplinarne in aplikativne študijske programe, povezane z delovnim okoljem, raziskovanjem ter širšo družbo,
− razvijati atraktivne, interdisciplinarne in aplikativne znanstveno raziskovalne programe, povezane z delovnim okoljem in širšo družbo,
− skrb za aktivno vključevanje VŠVO v mednarodno okolje,
− kakovost in skrb za celovit sistem spremljanja le-te,
− kvalitetno sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
− izvajanje lastne založniške dejavnosti.
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3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2011

VŠVO si je v Programu dela za leto 2011 zastavila uresničitev 11 temeljnih ciljev:
1. Širitev študijskih programov na VŠVO - akreditacija podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Ekotehnologije in trajnostni razvoj
V študijskem letu 2009/10 je bila oddana in dopolnjena ( 2010/2011) vloga za akreditacijo študijskega programa 2. stopnje pristojnemu organu.
Kazalnik:
- Akreditacija študijskega programa 2. stopnje
NAKVIS je v mesecu novembru 2011 sprejela sklep o soglasju k magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije.
2. Dvig kakovosti in učinkovitosti dela VŠVO - pripraviti in sprejeti morebitne manjkajoče akte oz. pravilnike, potrebne za delovanje šole
VŠVO nenehno skrbi za kakovost in učinkovitost dela, skladno z usmeritvami resornih organov na tem področju, zlasti NAKVISa. Nadaljevala bo s pripravo in
sprejemom nekaterih manjkajočih aktov oz. pravilnikov šole.
Kazalnik:
- Akt o politiki kakovosti
V letu 2011 smo pripravili osnutek Poslovnika kakovosti, ki je pripravljen za obravnavo in sprejem na organih VŠVO. Organi VŠVO so sprejeli tudi vrsto drugih
aktov, ki so navedeni v delu poročila, ki predstavlja sprejete odločitve Upravnega odbora in Senata VŠVO. Pripravili smo tudi osnutek samoocenitve po sistemu
Poslovne odličnosti (PRSPO).
3. Zagotavljati ustrezno organiziranost visokošolskega zavoda, izpeljati zaposlitve visokošolskih učiteljev/sodelavcev ter strokovnih služb
V skladu s sprejetim aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest bomo nadaljevali z zaposlovanjem pedagoškega in drugega kadra v študijskem
letu 2010/11.
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Kazalnik:
- Pogodbe o zaposlitvi in podjemne pogodbe
V skladu z letnim programom dela je Upravni odbor VŠVO sprejel Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji dne 25. 2. 2011 s prilogo - Sistemizacija delovnih
mest VŠVO. Zaposlovali smo skladno s sprejetim Kadrovskim načrtom VŠVO za leto 2011. Isto izhodišče smo uporabili tudi za sklenitev podjemnih pogodb.
4. Nadaljevati z urejanjem visokošolskega informacijskega sistema in ga nadgraditi z novimi aplikacijami ter drugimi aplikacijami za izboljšanje
delovanja šole (aplikacija za pisarniško poslovanje in za obdelavo anket študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev)
VŠVO bo nadgradila aplikacijo za izboljšanje pisarniškega poslovanja oz. ureditev evidence dokumentarnega gradiva na šoli, ter dopolnila visokošolski
informacijski sistem z novo aplikacijo za obdelavo anket študentov, visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev.
Kazalnik:
- Nadgradnja Aplikacije klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije po nalogah oz. vsebini z roki hranjenja
-

Nadgradnja Aplikacije za obdelavo anket

Aplikacija klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije po nalogah oz. vsebini z roki hranjenja omogoča nemoteno delo, zato je v letu 2011 nismo
nadgrajevali. Aplikacijo VIS pa smo nadgradili z Aplikacijo za obdelavo anket, ki omogoča anketiranje študentov in visokošolskih učiteljev in sodelavcev preko
spleta.
5. Nadaljevati s kakovostnim in učinkovitim izobraževalnim procesom ter spremljanjem in evalvacijo izobraževalnega procesa
VŠVO bo na podlagi sprejete Politike kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega procesa s pomočjo več kazalnikov nadaljevala z izdelavo samoevalvacijskega
poročila in drugih dokumentov kakovosti.
Kazalnik:
- Samoevalvacijsko poročilo
Pripravili smo Samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/2010, ki je bilo obravnavano na Komisiji za kakovost ter sprejeto na Senatu VŠVO. Objavljeno je na
spletni strani VŠVO pod zavihkom Kakovost na VŠVO. Začeli smo z anketiranjem o obremenjenosti študentov na VŠVO.
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6. Pripraviti zasnovo koncepta vseživljenjskega učenja in drugih oblik v okviru karierne orientacije
VŠVO je pričela z usposabljanjem kadra za izvajanje vseživljenjskega učenja (usposabljanje za izvajanje tutorstva, prijava na razpise Vseživljenjskega učenja VŽU).
Vzpostavitev Karierne točke smo osmislili s seminarji pod naslovom Moja poklicna pot in študente ter druge zainteresirane spodbujali k podjetništvu in
samozaposlovanju.
Karierna točka ponuja tudi oblike neformalnega izobraževanja, kjer bodo lahko zunanji slušatelji izbranih učnih enot pridobili kreditno ovrednotene kompetence
in znanja. V nadaljevanju jih bodo lahko uporabili tudi kot del višje formalne izobrazbe.
Kazalnik:
- Razpisna dokumentacija
-

Usposabljanje kadra na šoli za izvajanje tutorstva in vseživljenjskega učenja

-

Usposabljanje za delovne mentorje

-

Ponudba vsebin za VŽU (strokovna angleščina, učne enote modulov)

Pripravili smo razpisno dokumentacijo za več različnih projektov VŽU (projekti Erasmus Individualna mobilnost 2011, Erasmus Intenzivni programi 2011,
Erasmus Pripravljalni obiski 2011, Life+, Maunimo - Mapping University Mobility of Staff and Students, Sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega
sodelovanja tujih državljanov v RS v 2010/2011, Akademska mreža PRAXIS - Center odličnosti za izvajanje študijskih praks, Evropska prestolnica kulture 2012 Urbane brazde, 1. Mednarodna poletna šola 2012 in delavnica Moja poklicna pot, Javni razpis za sofinanciranje projektov programa Usposabljanje in
izobraževanje zaposlenih 2011, Javni razpis za štipendiranje mobilnosti študentov v tujino v okviru programa Erasmus 2011 - dodatek k Erasmus dotaciji). Vse
projekte, kjer smo bili na javnih razpisih izbrani, smo tudi izvedli ali jih še izvajamo. Slušatelji oz. udeleženci usposabljanj so pridobili kreditno ovrednotene
kompetence in znanja.
7. Skrbeti za stalno posodabljanje študijskega programa
VŠVO bo skrbela za posodabljanje študijskega programa s pripravo novih učnih načrtov in razširitvijo izbirnih vsebin na 1. stopnji z ekonomskim in pravnim
modulom. Prav tako bo opravila revizijo študijskega programa, ki je v izvajanju.
Navezala se bo na študijske programe s sorodnimi učnimi enotami in jih vključila v ponudbo VŠVO.
Kazalnik:
- Razširjen študijski program 1. stopnje (sprememba izbirnih predmetov, modulov); potrebna akreditacija
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-

Nabor novih izbirnih učnih enot za dopolnitev študijskega programa 1. stopnje; podpis pisma o nameri

Akademski zbor VŠVO in Senat VŠVO sta obravnavala razširjen študijski program 1. stopnje, ki je vseboval spremembo obstoječih modulov in njihovo razširitev
ter dodal nove module in jih dopolnil z izbirnimi predmeti drugih visokošolskih zavodov.
8. Spodbujati delovanje Inštituta za ekotehnologije in trajnostni razvoj in v njegovem okviru znanstveno raziskovalno delo
VŠVO je aprila 2009 ustanovila Inštitut za ekotehnologije in trajnostni razvoj, v okviru katerega vzpodbujamo izvajanje raziskovalno-pedagoškega sodelovanja z
domačimi in tujimi partnerji.
Okrepili smo vzpostavljeno mednarodno in domačo raziskovalno mrežo.
Kazalnik:
- Dva mednarodna raziskovalna projekta in dva domača raziskovalna projekta
V letu 2011 smo kot eden izmed 12 konzorcijskih partnerjev podpisali Pogodbo o izvedbi operacije Razvojni center Energija v okviru katere bomo izvajali
samostojni projekt Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja kemikalij z dodano vrednostjo in pridelavo biogoriva. Glede na vsebinski in terminski plan se
bo večina aktivnosti projekta pospešeno izvajala od druge polovice 2012 dalje. Projekt predstavlja pomemben in zahteven premik v raziskovalnem delovanju
VŠVO.
V sodelovanju s študenti in profesorji Tehniške fakultete Univerze v Tuzli je bil izveden primerjalni raziskovalni projekt Zračna onesnažila in njihova prostorska
razporeditev kot kazalec kakovosti bivalnega okolja. Preliminarne rezultate smo predstavili na Evropskem geografskem kongresu.
VŠVO je vključena v Evropski center odličnosti za praktično usposabljanje PRAXIS. Nosilna inštitucija je Instituto de Engenharia do Porto, Portugalska.
V sodelovanju z Mestno občino Velenje in pripravo občinskega prostorskega načrta ter Inštitutom za ekološke raziskave ERICo Velenje smo izvedli
terensko/anketni del raziskave, katere namen je ugotoviti območja izpostavljena prekomernemu onesnaževanju s hrupom. V istem partnerstvu sodelujemo pri
izvajanju Leader projekta Programa razvoja podeželja Republike Slovenije - Raznovrstna ponudba podeželja Šaleške doline.
Uspešno smo kandidirali na razpisu lokalne skupnosti za Programe razvoja delovanja mladih ter s pridobljenimi sredstvi delno sofinancirali izvedbo 1.
Mednarodne poletne šole VŠVO 2011. Uspešna je bila tudi naša prijava večmedijske razstave SustainArt v sklopu programa Evropska prestolnica kulture 2012.
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9. Poglobiti kontakte z gospodarstvom in drugimi organizacijami v regiji
VŠVO je skupaj z gospodarstvom v regiji sodelovala na javnih razpisih za pridobitev sredstev iz ministrstev in evropskih skladov in pri izvajanju praktičnega
izobraževanja študentov šole. Povezovanje z gospodarstvom mora biti bolj intenzivno na področju izvajanja pedagoškega procesa, skupno s prakso študentov,
sodelovanju pri izvajanju znanstveno-raziskovalnih projektov in oblikovanju vsebin študijskih programov. Pridružili smo se projektni skupini EPK 2012. Dosegli
smo dogovore o sofinanciranju opreme v predavalnicah, laboratorijih in kabinetih v novozgrajeni šolski stavbi Gaudeamus, ki bo namenjena VŠVO že v
študijskem letu 2011/2012.
Kazalnik:
- Razpisna dokumentacija
-

Pogodbe o izvajanju praktičnega izobraževanja

-

Dogovori o sofinanciranju

-

Vključitev strokovnjakov iz prakse v študijske in obštudijske dejavnosti

Pripravili smo dokumentacijo za raziskovalno-razvojni projekt Regijski centri slovenskega gospodarstva. Sklenili smo 52 pogodb o izvajanju praktičnega
usposabljanja v letu 2011. S tem smo omogočili opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja, izdelavo projektne naloge in njen zagovor vsem študentom 3.
letnika VŠVO. V okviru povezovanja z gospodarstvom smo v pedagoški kader vključili visokošolske učitelje iz njihovih vrst v obliki dopolnilnega dela in s
sklenitvijo podjemnih pogodb. Sklenili smo pogodbo o sofinanciranju projekta Evropska prestolnica kulture 2012, ki ga izvajamo skupaj z Galerijo Velenje in
gospodarskimi družbami in drugimi subjekti, ki bomo v projektu prikazali izvirne okoljske rešitve, izume, patente, dobre prakse v Šaleški dolini.
Gospodarstvo se je vključilo tudi v pridobitev opreme v predavalnicah, laboratoriju, računalniški učilnici, kabinetih in dekanatu v novozgrajeni šolski stavbi
Gaudeamus tako, da je s pomočjo donacij omogočilo pridobitev kvalitetne, sodobne opreme.
10. Nadaljevati z mednarodnim sodelovanjem in iskanjem novih mednarodnih stikov, zlasti za vključitev v programe Erasmus
VŠVO bo nadaljevala začeto mednarodno sodelovanje s Hedmark University Collegem iz Norveške, School of Engineering, Polytecnic of Porto iz Portugalske,
Karl-Franzens-Universität Graz iz Avstrije, University of Akureyri iz Islandije, University of Palermo iz Italije, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia iz
Italije, Universita Degli Studi di Napoli Federico II iz Italije, Tehnički fakultet Univerze u Tuzli, Malmö University iz Švedske, Rēzeknes Augstskola iz Latvije,
Jan Evangelista Purkyně University Ústí nad Labem iz Češke.
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Kazalnik:
- Pogodbe z mednarodnimi partnerji
-

Dokumenti v zvezi z izmenjavo študentov

-

Raziskovalni projekti

V letu 2011 je VŠVO sklenila dve novi Erasmus bilateralni pogodbi o sodelovanju (Univerza Malmö, Švedska, Rēzeknes Augstskola, Latvija). Pripravili in
objavili smo osem razpisov za potrebe mednarodnih izmenjav, za katere smo uspešno pridobili tudi evropska sredstva. Pravočasno smo pripravili tudi vse
dokumente za izmenjavo študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev in drugih zaposlenih na VŠVO (študijski sporazumi, Dogovori o praktičnem
usposabljanju, Pogodbe o Erasmus finančni pomoči itd.). Mednarodne izmenjave so bile uspešno realizirane. V letu 2011 je VŠVO gostila tudi prvo Erasmus
študentko iz Češke, ki je uspešno opravila vse študijske obveznosti.
11. Založniška dejavnost na šoli
V letu 2011 bo VŠVO nadaljevala z izvajanjem založniške dejavnosti in izdala nove publikacije.
Kazalnik:
- Publikacije šole
VŠVO je v letu 2011 izdala monografijo Cijanobakterije i njihovi toksini - ekološki i toksikološki rizici i cvetanje cijanobakterija u Srbiji avtorjev izr. prof. dr.
Bojana Sedmaka in redne prof. dr. Zorice Svirčev.
Kazalniki se v spodnjih preglednicah pojavljajo kot pričakovani rezultati.
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4

4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2011

Izobraževalna dejavnost
4.1.1

Visokošolsko izobraževanje

Preglednica 1: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev izobraževalne in visokošolske dejavnosti
Kratkoročni prednostni cilji zavoda
Akreditacija 2. stopenjskega magistrskega študijskega
programa Varstvo okolja in ekotehnologije
Posodabljanje študijskega programa

Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo
razlik
Akreditiran program 2. stopnje Varstvo okolja in realiziran (sklep NAKVISa o soglasju k
ekotehnologije
magistrskemu študijskemu programu 2.
stopnje)
Akreditacija dopolnitev in razširitev visokošolskega organi VŠVO so sprejeli ustrezne odločitve,
strokovnega programa 1. stopnje
sledi postopek priprave vloge za akreditacijo
sprememb na NAKVIS
Pričakovani rezultati v letu 2011

Ustrezna organizacija in izvedba praktičnega
usposabljanja na VŠVO

Priprava meril za neposredne prehode z višješolskih organi VŠVO so sprejeli ustrezne akte, sledi
študijskih programov
postopek priprave vloge za akreditacijo
prehodov na NAKVIS
Objava Navodil in smernic za praktično usposabljanje realiziran
študentov VŠVO

Umestitev poklica ekotehnolog v SKP

Umestitev poklica ekotehnolog v SKP

Spremljanje kakovosti izvajanja študijskega programa
1. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologija

Ugotavljanje kakovosti izvedbe študijskega programa 1. realiziran, sprejeto Samoevalvacijsko
stopnje
poročilo 2009/2010
Računalniška aplikacija za
študentskih in drugih anket
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Spremljanje obremenjenosti študentov glede na ECTS realiziran
kreditno ovrednotenje posameznih učnih enot
študijskega programa
Oblikovanje predlogov in sprememb študijskega delno realizirana analiza izvedbe študija
programa na podlagi ugotovitev in analiz izvedbe študija (Samoevalvacijsko poročilo)

Povečanje kakovosti izvedbe študijskega procesa

Ukinitev ročne obdelave podatkov
realiziran
Več možnosti za izbirnost učnih enot; priprava pisma o v realizaciji, obravnava sprememb na
Akademskem zboru in Senatu VŠVO
nameri s sodelujočimi visokošolskimi zavodi
Izvedba terenskega dela v okviru mednarodnega realiziran
projekta
Uvajanje aktivnih oblik sodelovanja študentov realiziran
(seminarske vaje, terensko delo, strokovne ekskurzije,
podjetniška delavnica)

Dopolnitev prostorskih možnosti za izvedbo študijskih
programov VŠVO
Podpora vpisu maturantov in diplomantov

Zasnova lastnega knjižnega fonda študijskih in učnih
gradiv
Pospešitev sodelovanja z gospodarstvom oz. vpetosti v

Namestitev in aktivna uporaba e-učilnice

realiziran

Oprema specializiranega računalniškega kabineta

realiziran

Mednarodna šola
Zagotovitev dodatnih prostorskih možnosti VŠVO

realiziran
realiziran

Stalno obveščanje potencialnih študentov o možnostih realiziran
študija na VŠVO
Obštudijske
dejavnosti
z
namenom
večanja realiziran
prepoznavnosti in promocije VŠVO (npr. novinarska
konferenca, zaposlitveni sejmi, strokovne ekskurzije,
mednarodne šole)
Okrepitev založniške dejavnosti VŠVO
realiziran
Podpisane pogodbe o sodelovanju s predstavniki realiziran
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družbeno okolje

lokalnega in regionalnega gospodarstva
realiziran

Podjemne pogodbe

Vključitev v projekt Evropska prestolnica kulture 2012 realiziran
(EPK)
Izvedba seminarja Moja poklicna pot
Priprava
pogojev
za
izvedbo
Vseživljenjskega učenja (VŽU)

realiziran
programov realiziran

realiziran
Habilitacija
Akreditirana vloga za razširitev študijskega programa 1. organi VŠVO so sprejeli ustrezne odločitve,
stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije
sledi postopek priprave vloge za akreditacijo
sprememb

Dopolnitev ponudbe študijskih vsebin z izbirnimi
predmeti in moduli

Preglednica 2: Kazalniki izobraževalne dejavnosti

Kazalnik

Pričakovani rezultati v
Realizacija v študijskem letu
študijskem letu 2011/2012
2011/2012
(Leto 2011)
(Leto 2011)
Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij
71 %
75 %
80 %
57 %
81 %

Študijsko leto 2010/2011
(Leto 2010)
Redni študij
70 %

Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v študijskih programih prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v
%
Odstotek ponavljavcev v študijskih 7 %
programih prve stopnje, sprejetih
po 11. 6. 2004
Povprečno število let trajanja
3
študija v študijskih programi prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
Število gostujočih visokošolskih

7%

10 %

5%

3

4

3
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učiteljev iz gospodarstva na
dodiplomskih študijskih programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz domačih raziskovalnih
zavodov na dodiplomskih
študijskih programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz gospodarstva na
podiplomskih študijskih programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz domačih raziskovalnih
zavodov na podiplomskih
študijskih programih

3

2

9

7

Komentar:
*Senat VŠVO je na 8. seji, 23. 6. 2010, sprejel sklep št. 7, s katerim je omogočil prehod iz izrednega v redni študij trem (3) najboljšim izrednim študentom,
Komisija za študentske zadeve pa je na 4. seji, 27. 9. 2010, s sklepom št. 5 ugodila prošnjam treh študentov. Zato je število rednih študentov 2. letnika v
študijskem letu 2010/11 višje, kot bi bilo sicer. Pri izračunu odstotka prehodnosti študentov so ti 3 študenti všteti v izračunu prehodnosti izrednih študentov.

4.1.2

Programi za izpopolnjevanje

4.1.3

Oblike neformalnega učenja

Preglednica 3: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev oblik neformalnega učenja
Kratkoročni prednostni cilji
Pričakovani rezultati v letu 2011
Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
Pripraviti zasnovo koncepta vseživljenjskega Uvedba razširjene ponudbe krajših in neobveznih realiziran
učenja in drugih oblik v okviru karierne orientacije študijskih vsebin
izvedena seminarja Moja poklicna pot ter Uvod v
študij; izdelano je bilo Potrdilo za priznavanje
Priprava dokumenta za organizacijo in priznavanje osvojenega znanja kandidatom, udeležencem
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osvojenega znanja kandidatom VŽU

neobveznih študijskih vsebin

Usposobljenost zaposlenih za izvajanje tutorstva

udeležba zaposlenih na delavnicah tutorstva
Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Pridobitev sredstev in izvedba projekta
realiziran, z lastnimi sredstvi
Organizacija različnih krajših oblik neformalnega Priprava študentov za mednarodno izmenjavo za realiziran
izobraževanja (delavnice, tečaji)
praktično usposabljanje in študij v tujini
Uvajanje študentov v pedagoški proces in način dela realiziran
na VŠVO
Usposabljanje študentov in zunanjih slušateljev za realiziran
samozaposljivost
Zagotavljanje možnosti usposabljanja zaposlenih Izmenjava delovnih izkušenj in vnos svežih idej in realiziran
na VŠVO
modelov v nepedagoško delo na VŠVO

Vzpostavitev Karierne točke

Izpopolnjevanje znanja zaposlenih s področja dela, realiziran
ki ga opravljajo
Spodbujanje k podjetništvu in samozaposlovanju
realiziran
Kreditno ovrednotene kompetence in znanja za realiziran
gostujoče/zunanje študente in zunanje slušatelje za
pridobitev neformalne ali višje formalne izobrazbe

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Preglednica 4: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev raziskovalne in razvojne dejavnosti
Kratkoročni prednostni cilji
Okrepitev sodelovanja z gospodarskim
negospodarskim sektorjem

Pričakovani rezultati v letu 2011
Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
in Prijave na razpise mednarodnih in domačih realiziran
raziskovalnih projektov
(člani konzorcija Regionalni center energije Velenje
in Evropska prestolnica kulture – 2012)
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Priprava znanstvenih objav, monografij VŠVO

Vzpostavitev spletne baze podatkov s potencialno realiziran, vključeni v Evropski center odličnosti za
zainteresiranimi gospodarskimi subjekti glede praktično usposabljanje, projekt PRAXIS v teku
skupnih raziskovalnih interesov oz. razvojnih
področij
Okrepitev nabora lastnega knjižnega fonda realiziran
študijskih in učnih gradiv

Zbornik samostojnih projektnih in diplomskih nalog v realizaciji
Oblikovanje nabora strokovnih področij in Izdelan seznam strokovnih področij in podpodročij realiziran
podpodročij VŠVO
VŠVO, po katerih se bodo podeljevali tudi nazivi
Promocija in internacionalizacija raziskovalne 2 predavanji vabljenih raziskovalcev VŠVO letno
realiziran
dejavnosti VŠVO

Poletna šola
Prijava raziskovalnih projektov (aplikativnih, Popolna prijava na razpis (3x)
podoktorskih)
Prijava na druge ARRS projekte
Prijava Ciljnih raziskovalnih projektov
Popolna prijava na razpis (vsaj 1x)
Navezava raziskovalnega dela VŠVO na področja in
vsebine gospodarskih subjektov

4.3

Umetniška dejavnost
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ni realiziran
vključevanje diplomskih nalog v raziskovalne
projekte sodelujočih inštitucij
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4.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Preglednica 5: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev mednarodne dejavnosti in sodelovanja v evropskih projektih
Kratkoročni prednostni cilji
Pričakovani rezultati v letu 2011
Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
Prijava in realizacija mobilnosti v projektu Nadaljevanje izmenjave študentov, pedagoškega realiziran
ERASMUS
osebja in drugih zaposlenih
realiziran
realiziran (2x letno promocija v vseh letnikih
študijskega programa VŠVO)

Delovanje mednarodne pisarne

Promocija mobilnosti (predstavitve, koordinacija s
realiziran
študenti, zaposlenimi)
Pogodbe o finančni pomoči in druga dokumentacija
(potrdila o izvedeni mobilnosti, finančna realiziran (2 vmesni in končno poročilo Erasmus
2010 ter 8 končnih poročil s finančno dokumentacijo
dokumentacija)
projektov Slovenskega štipendijskega sklada SI0034
Vmesna in končna poročila o izvedenih mobilnostih in Evropskega gospodarskega prostora in
Norveškega finančnega mehanizma 2010)
Povečanje kakovosti izvedbe študijskega procesa
4 ERASMUS izmenjave za praktična usposabljanja realiziran
ali študij v tujini letno
Večanje stopnje internacionalizacije VŠVO ter VŠVO kot uspešen partner in sodelavec tujih realiziran
okrepitev vzpostavljene mednarodne in domače izobraževalnih institucij, kjer izvajajo študijske
raziskovalne mreže
programe s področja okoljevarstva

Priprava na študij gostujočih študentov na VŠVO (1 ni realiziran, potrebna je akreditacija takih modulov
- 2 modula letno)

4

ERASMUS

izmenjave
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izmenjave izkušenj in dobrih praks za pedagoško in
administrativno osebje
Vključitev v delo Inštituta za energetiko in Pogodba o sodelovanju
v realizaciji
ekologijo, Pljevlja
Študijski program, pripravljen za akreditacijo v Črni ni realiziran
Gori
Preglednica 6: Kazalniki mednarodne dejavnosti
Dodiplomski študij
Kazalnik

Študijsko leto
2010/11

Načrt za
študijsko leto
2011/2012

Podiplomski študij
Realizacija za
študijsko leto
2011/2012
3

Študijsko leto
2010/11

Načrt za
študijsko leto
2011/2012

Realizacija za
študijsko leto
2011/2012

število študentov, ki opravljajo del študija v
10
2
tujini
število tujih študentov, ki opravijo del študija v 1
1
0
Sloveniji
število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
5
3
2
sodelujejo pri pedagoškem procesu
število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 1
4
2
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji
število visokošolskih sodelavcev, ki se
0
0
0
izobražujejo v tujini
število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
5
5
2
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
1
2
2
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij, z opombo o njihovem številu
pod tabelo.
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Komentar:
V okviru mednarodnega projekta Uvod v študij in 1. Mednarodna poletna šola VŠVO 2011 smo gostili tuja visokošolska učitelja in raziskovalca. Kot gostujoča
visokošolska učitelja in raziskovalca sta v tujini sodelovala dva zaposlena na VŠVO. V bodoče nameravamo gostovanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev
še okrepiti.

4.5

Knjižnična dejavnost

(Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike neobvezne.)
V letu 2011 smo zagotavljali potrebno knjižnično gradivo v Osrednji knjižnici Celje, ki poseduje najobsežnejši in najraznovrstnejši knjižni fond ter ustrezno
informacijsko tehnologijo na knjižničnem področju na območju Savinjske (statistične) regije, v Knjižnici Velenje, ki je študentom VŠVO lokacijsko dostopnejša
in prav tako nudi našim študentom obsežen katalog virov in literature za potrebe seminarskih nalog in študija, študijsko čitalnico ter elektronske vire, ter v
Knjižnici Šolskega centra Velenje. V letu 2011 smo knjižnični fond Knjižnice Šolskega centra Velenje dopolnili z 59 knjižnimi enotami, s katerimi smo zagotovili
ustrezno strokovno gradivo. Knjižnice so zagotavljale študentom, profesorjem in drugi zainteresirani javnosti dostopnost do knjižničnega fonda in sicer v Osrednji
knjižnici Celje 60 ur tedensko, od tega 35 ur popoldan, v Knjižnici Velenje 50 ur tedensko, od tega 35 ur popoldan in knjižnici Šolskega centra Velenje 50 ur
tedensko, od tega 25 ur popoldan.
Dolgoročni cilj na področju knjižnične dejavnosti je skladno z razvojem visokošolskega zavoda VŠVO ustanovitev oziroma oblikovanje lastne visokošolske
knjižnice, ki bo namenjena študentom, učnemu osebju VŠVO ter tudi širši javnosti. Visokošolska knjižnica VŠVO bo:
- zagotavljala dostop do dokumentov in informacij za potrebe visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega procesa ter do profesionalnih baz
podatkov,
-

aktivno vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem (COBISS),

-

sodelovala v knjižničnih informacijskih sistemih univerz ter z informacijskimi službami in sistemi doma in v tujini,

-

opravljala bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost, ki bo temeljila na najnovejših spoznanjih bibliotekarskih in
informacijskih ved.

Temu cilju sledimo tako, da z nakupom ustreznih knjižnih enot pripravljamo in zagotavljamo osnove lastne knjižnice.
Preglednica 7: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev knjižnične dejavnosti
Kratkoročni prednostni cilji
nakup knjižnih enot

Pričakovani rezultati v letu 2011
dostop študentov in predavateljev do literature za
potrebe študijskega in raziskovalnega dela
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nakup 59 knjižnih enot
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dostop do podatkovne baze Evropske komisije

4.6

dostop predavateljev do literature za potrebe
pedagoškega in raziskovalnega dela

prijava VŠVO v bazo podatkov The Research
Directorates-General of the European Commission
(cordis.europa.eu)

Upravne, pravne in druge naloge

Preglednica 8: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev upravnih, pravnih in drugih nalog
Kratkoročni prednostni cilji
Dvig kakovosti in učinkovitosti dela VŠVO

Pričakovani rezultati v letu 2011
Dopolnitev akta o politiki kakovosti VŠVO

Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
delno realiziran
(pripravljen osnutek Poslovnika kakovosti in
osnutek samoocene po modelu odličnosti PRSPO)
Zagotavljati ustrezno organiziranost VŠVO, Pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, drugi pogodbe o zaposlitvi – 10x, podjemne pogodbe –
izpeljati zaposlitve visokošolskih učiteljev / dokumenti
34x, avtorske pogodbe – 16x, sklepi in dogovori –
znanstvenih delavcev / strokovnih sodelavcev ter
35x
strokovnih služb
priprava gradiva za 7 sej Upravnega odbora VŠVO
Nadaljevati
z
urejanjem
visokošolskega Nadgradnja aplikacije klasifikacijskega načrta za ni realizirana, Aplikacija klasifikacijskega načrta za
informacijskega sistema in ga nadgraditi z novimi razvrščanje dokumentacije po nalogah oz. vsebini z razvrščanje dokumentacije po nalogah oz. vsebini z
aplikacijami za izboljšanje delovanja VŠVO
roki hranjenja
roki hranjenja omogoča nemoteno delo, zato je v
letu 2011 nismo nadgrajevali
Založniška dejavnost na VŠVO
Selitev v nove prostore - Gaudeamus

Pravilnik o izvajanju založniške dejavnosti
Pogodbe o najemu prostorov

realiziran, izdali smo eno monografijo
v realizaciji

Pogodbe o zagotovitvi opreme

delno realiziran

Pogodbe z izvajalci

realiziran
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Preglednica 9: Kazalniki upravnih, pravnih in drugih nalog

število študentov na računalnik

29

29

Realizacija
za študijsko
leto
2011/2012
39

odstotek elektronskih prijav na izpite

100 %

100 %

100 %

Kazalniki

Študijsko
leto
2010/2011

Načrt za
študijsko leto
2011/2012

Komentar:
VŠVO je v letu 2009 in z nadgradnjo v letu 2010 zagotovila študentom uporabo računalnikov (za uporabo VIS in izvedbo spletnih anket, pripravo seminarskih
nalog, izdelavo, predstavitev in izvedbo vaj ter omogočila sodelovanje med študenti in profesorji z vzpostavitvijo e-učilnice ipd.). V letu 2011 smo uvedli spletno
anketiranje visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Evalvacijsko poročilo o izvedbi predmeta) in enotno domeno vsvo.si. Študenti VŠVO imajo
izdelan tudi Facebook profil.

4.7

Nacionalno pomembne naloge

4.7.1

Skrb za slovenščino

VŠVO meri tudi zadovoljstvo študentov s pravilno rabo slovenskega jezika pri izvajanju predmetov. Zadovoljstvo meri s pomočjo anketiranja študentov z
vprašanjem "Ali je bilo dovolj poudarka na slovnici?". Povprečna ocena tega kazalnika je v študijskem letu 2010/11 znašala 4,2. V letu 2011 smo izvedli uvajalni
seminar slovenskega jezika za tuje študente VŠVO. Del ocene projektne naloge študenta je jezikovna primernost.

4.7.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

VŠVO je s pomočjo Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani sodelovala v Razpisu za dodiplomske študijske programe v študijskem letu
2011/12 in izvedla vpis študentov v 1. letnik šole.
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4.8

Univerzitetni šport

4.9

Interesna dejavnost študentov

Študentski svet VŠVO je izdelal program interesne dejavnosti študentov za leto 2011 in opredelil prioritetne naloge.
Preglednica 10: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev interesnih dejavnosti študentov
Kratkoročni prednostni cilji
Zagotavljati ustrezne pogoje za razvoj obštudijske
dejavnosti študentov VŠVO:

Pričakovani rezultati v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik

Fotografski natečaji in razstave Dogajanja na VŠVO

realiziran

Motivacijski vikend

realiziran

Teden VŠVO

realiziran

VŠVO X-mas party

realiziran

Brucovanje

realiziran

Uvedba tutorstva Študent študentu

realiziran

Izvedba fotografske razstave

realiziran

Zimovanje študentov VŠVO

ni realiziran

Udeležba vseh študentov na izletu po Ek Yu ni realiziran
državah, aktivni vikend izlet na severno Primorsko
in Gorenjsko
Kino VŠVO – film 2012

realiziran

Udeležba študentov VŠVO na krvodajalski akciji

realiziran
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Fotografska razstava enega od študentov ali realiziran
visokošolskih učiteljev/sodelavcev VŠVO
Okoljsko predavanje: Vode Slovenije

realiziran

Izlet študentov VŠVO

realiziran

Taborjenje v Ribnem pri Bledu

ni realiziran

Ureditev spletne strani Študentskega sveta VŠVO

realiziran (Facebook profil)

4.10 Druga dejavnost
Preglednica 11: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev druge dejavnosti
Kratkoročni prednostni cilji
Dvig kakovosti in učinkovitosti dela VŠVO
Nadaljevanje založniške dejavnosti na VŠVO

Pričakovani rezultati v letu 2011
Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
Izboljšanje poslovanja VŠVO
delno realiziran
Izdaja knjig v knjižnih zbirkah Ekotehnologije in realiziran
trajnostni razvoj I in II
Izdaja zloženk in brošur v srbskem in hrvaškem ni realiziran
jeziku

Ponatis in prenovitev študijskega vodnika Študent na realiziran
VŠVO in Vodnika za visokošolske učitelje in
sodelavce VŠVO
Udeležba VŠVO v eko akcijah, sodelovanje v Prispevati k večji okoljski ozaveščenosti ljudi
realiziran
projektu MO Velenje Zbirni center kosovnih Odstraniti ilegalno odložene odpadke
realiziran
odpadkov in EPK 2012
Oprema novih poslovnih prostorov
Oprema vsaj ene pisarne in skupnega prostora
v realizaciji
VŠVO v letu 2011 med kratkoročnimi prednostnimi cilji sicer načrtovali obisk najmanj dveh samostojnih visokošolskih zavodov. Zaradi pomanjkanja časa smo
obiskali le en visokošolski zavod. Poleg realiziranih nalog zbiramo zamaške za pomoč invalidu, zbiramo odpadne baterije in kartuše. Skrbimo za nabavo
energetsko varčne informacijske opreme.
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4.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje
V letu 2011 VŠVO ni izvajala investicij.
Preglednica 12: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev investicij in investicijskega vzdrževanja

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2011

Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik

4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
VŠVO v letu 2011 ni načrtovala gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin.
Navodilo: Investicije so gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in opreme.
Preglednica 13: Gradnja, obnova in nakup nepremičnin

Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta ………. do leta ……… je bil sprejet na ……….. seji …………, dne………….., izvedba za leto 2011 je
bila sprejeta na …. seji ….., dne … Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je soglasje k ….(vpiše se število let) letnemu programu investicij dalo
soglasje dne……… Podatki morajo biti skladni z Računovodskim poročilom. Dodajte obrazložitev.
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4.11.2 Nakup opreme
Preglednica 14: Nakup opreme

Dodajte komentar oz. obrazložitev.
Pazite, tabela za opremo ima dodatni stolpec, ki ločuje vir MVZT. Ločeno je treba prikazati nakup oz. nadomestitev opreme, povezane z izvajanjem pedagoške
dejavnosti (sredstva Sektorja za visoko šolstvo, ki se jih posebej prikazuje v prilogi finančnega načrta). Podatki morajo biti skladni z Računovodskim poročilom.

39

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

4.11.3 Investicijsko vzdrževanje
Preglednica 15: Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova vrednost ali doba uporabe.

Št.
prioritete
iz
programa
Opis in vrsta
dela za
del
leto 2011

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) NAČRT ZA LETO 2011
MVZT

Lastni viri

Drugo

Viri sredstev in njihov delež pri
investicijskem vzdrževanju (v EUR) REALIZACIJA 2011
Lastni
Skupaj MVZT
viri
Drugo
Skupaj

Komentar:
MVZT ne zagotavlja sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
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Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
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4.11.4 Drugo
Preglednica 16: Drugo

Št.
prioritete
iz
programa
dela za
leto 2011

Viri sredstev in njihov delež (v EUR) NAČRT ZA LETO 2011
Namen

MVZT

Lastni viri

Drugo

Viri sredstev in njihov delež (v EUR) REALIZACIJA 2011
Lastni
Skupaj MVZT
viri
Drugo
Skupaj

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

Komentar:
MVZT ne zagotavlja sredstev za drugo.

5
5.1

Kadrovski načrt in kadrovska politika
Kadrovska politika

Preglednica 17: Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev kadrovske politike
Kratkoročni prednostni cilji
Pričakovani rezultati v letu 2011
Zagotavljati ustrezno organiziranost VŠVO, Ustrezna izpeljava pedagoškega procesa
izpeljati
zaposlitve
visokošolskih
učiteljev/sodelavcev ter strokovnih služb

Realizacija v letu 2011 z obrazložitvijo razlik
zaposlitev pedagoškega kadra v obliki dopolnilnega
dela (7x)
zaposlitev pedagoškega kadra z delovnim časom,
krajšim od polnega (3x)

Izboljšano delovanje strokovnih služb, uvajanje zaposlitev pripravnice
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novih produktov
Zagotavljati izvedbo projekta Razvojni center Začetek raziskovalnega dela na projektu
energija

ni realiziran

Preglednica 18: Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih na VŠVO po spolu, na dan 31. 12. 2011
Zap.
št.

Zaposleni

Habilitacijski
naziv

Delovno mesto

Delež zaposlitve
(%)

Izobrazba

Starost

Spol

dekanica, VSU
predavateljica za
predmetno
področje
predavatelj za
predmetno
področje
VSU
predavateljica za
predmetno
področje
VSU
VSU
predavatelj za
predmetno
področje
asistentka za
predmetno
področje
VSU
VSU

100
40

IX
VIII

39
35

Ž
Ž

20

VIII

34

M

20
20

IX
IX

42
45

Ž
Ž

20
20
20

IX
IX
VIII

59
51
39

M
M
M

20

VII/2

29

Ž

20
20

IX
IX

63
56

M
M

100
100

VIII
VII/1

53
45

Ž
Ž

1.
2.

VSU in VSS
dr. Natalija Špeh
mag. Katarina Čander

docentka
lektorica

3.

mag. Kristijan Breznik

višji predavatelj

4.
5.

dr. Barbara Lampič
dr. Nataša Smolar-Žvanut

docentka
docentka

6.
7.
8.

dr. Bojan Sedmak
dr. Borut Vrščaj
mag. Blaž Barborič

izredni profesor
docent
predavatelj

9.

Anja Bubik

asistentka

10.
11.

Leo Šešerko
Nikola Holeček
OSTALI ZAPOSLENI
mag. Milena Pečovnik
Milena Ževart

izredni profesor
docent

12.
13.

direktorica
vodja referata /
vodja enote
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14.

Irena Ledinek

15.

mag. Andrejka Mevc

16.

Saša Zagode

5.2

tajnica vodstva /
poslovna
sekretarka
vodja
mednarodne
pisarne – vodja
enote
pripravnica

100

VII/1

30

Ž

100

VIII

49

Ž

100

VII/2

26

Ž

Kadrovski načrt in realizacija

Preglednica 19: Kadrovski načrt in realizacija
Število delavcev,
s katerimi bo
Število
Število novih zaposlitev v
prekinjeno
Število zaposlenih na dan 31.
upokojitev, ki se
letu 2011, ki širijo zasedbo
delovno razmerje Število zaposlenih na dan
12. 2010
ne nadomestijo z
delovnih mest iz decembra
in
se
ne 31. 12. 2011
Delovno
novimi
2010
nadomestijo
z
Tarifni mesto oz.
zaposlitvami
novimi
razred naziv
zaposlitvami
Št. zaposlenih v
Št. zaposlenih v
Št.
vseh
v osebah (v % v
v
v
v
v
Št.
vseh
%
%
zaposlenih
ZAPOSLITVE) mesecih osebah mesecih osebah mesecih zaposlenih
ZAPOSLITVE
ZAPOSLITVE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
VII/2
Direktor
1
1
1
1
SKUPAJ
1
1
1
1
DELOVNA MESTA
PO UREDBI O
PLAČAH
DIREKTORJEV V
JAVNEM
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SEKTORJU
DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
IX
Izredni
2
0,4
2
0,4
profesor
IX
Docent
5
1,8
5
1,8
VII/2
Višji
1
0,2
1
0,2
predavatelj
VII/2
Predavatelj 1
0,2
1
0,2
VISOKOŠOLSKI
7
2,2
2
0,4
8
2,4
UČITELJI SKUPAJ
VII/2
Asistent
1
0,2
1
0,2
VII/«
Učitelj
1
0,4
1
0,4
veščin
VISOKOŠOLSKI
2
0,6
2
0,6
SODELAVCI
SKUPAJ
SKUPAJ
9
2,8
2
0,4
10
3
VISOKOŠOLSKI
UČITELJI
IN
VISOKOŠOLSKI
SODELAVCI
SKUPAJ ŠTEVILO 9
2,8
2
0,4
10
3
ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH
MESTIH
PODSKUPINE D1
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI
DELAVCI
Delovna mesta skupine J
VII/1
Tehniški
2
2
2
2
sodelavec
SKUPAJ TEHNIŠKI 2
2
2
2
SODELAVCI
VII/2
Strokovni
1
1
1
0,9
2
1,9
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delavec
SKUPNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH
MESTIH SKUPINE
J,
BREZ
ZAPOSELNIH NA
VODSTVENIH
DELOVNIH
MESTIH
IN
ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH
MESTIH
VETERINARJEV
SKUPNO ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH
MESTIH SKUPINE
J
SKUPAJ
VSI
ZAPOSLENI
NA
DELOVNIH
MESTIH SKUPINE
J, E, G..
SKUPAJ
VSI
ZAPOSLENI

3

3

1

0,9

4

3,9

3

3

1

0,9

4

3,9

3

3

1

0,9

4

3,9

13

6,8

3

1,3

15

7,9

Komentar:
Razlika med načrtovanim številom zaposlitev na dan 31. 12. 2011 in realizacijo je posledica izvolitve v višji habilitacijski naziv enega izmed
docentov. Zaposlili smo izrednega profesorja, ki je prej opravljal svoje delo po podjemni pogodbi. V skladu s kadrovskim načrtom smo zaposlili tudi
pripravnika.
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Preglednica 20: Izvolitve v naziv v letu 2011

Naziv

Število
zaposlenih, ki
jim bo v letu
2011 potekla
izvolitev v
naziv

Izredni profesor
Docent
Asistent

Realizirano
število
izvolitev v
naziv v letu
2011

Načrtovano
število
izvolitev v
naziv v letu
2011

2

1
1
1

3
1

Preglednica 21: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011
Pridobivanje formalne
izobrazbe
Leto 2010
Načrt 2011
Realizacija
2011

Strokovno
usposabljanje

Krajša usposabljanja in
tečaji

1
3
3

7
6
15

Komentar:
V letu 2011 je VŠVO napotila uslužbence na spremljevalnih delovnih mestih na naslednje seminarje:
− seminar Dnevi evropskega prava 2011,
− seminar Dnevi pravnikov 2011,
− seminar Kadovski forum 2011,
− seminar Nomotehnike,
− usposabljanje za zaposlene v kadrovskih službah,
− delavnica Finančno vodenje projektov,
− seminar Uredba o upravnem poslovanju,
− seminar Excel,
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tujini
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−
−
−
−

delavnica za pripravo Erasmus poročila,
seminar Liber.ac,
usposabljanje zaposlenih na Švedskem, Malti in Češki v okviru programa VŽU Erasmus,
strokovno usposabljanje iz tujega jezika - angleščina.

Preglednica 22: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in

izpopolnjevali v letu 2011

Leto 2010
Načrt
2011
Realizacija
2011

Pridobivanje
Krajša
Strokovno
formalne
usposabljanja
usposabljanje
izobrazbe
in tečaji
/
1
7
/
2
5
/

2

5

Sobotno leto
/
/
/

Komentar:
V letu 2011 je VŠVO napotila visokošolske učitelje, sodelavce, raziskovalce in strokovne sodelavce ter laborante na naslednje seminarje:
− poučevanje in usposabljanje zaposlenih na Švedskem in v Veliki Britaniji v okviru programa VŽU Erasmus,
− strokovno usposabljanje iz tujega jezika - angleščina.
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Preglednica 23: Število registriranih raziskovalcev
Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 12. 2010
Načrt 31. 12. 2011
Realizacija 31. 12. 2011

1
3
1

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
Vsi
mladi
raziskovalci
1
0
3
0
1
0

Komentar:
Projekt Regijski center energija Velenje se v letu 2011 še ni pričel, zato strokovnega sodelavca in vodje projekta Uporaba lesne biomase za namene pridobivanja
kemikalij z dodano vrednostjo in pridelavo biogoriva kljub programu dela za leto 2011 nismo zaposlili.
Preglednica 24: Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno)

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev
in strokovnih sodelavcev

Št. vseh visokošolskih Št. vseh raziskovalcev
učiteljev, visokošolskih
in strokovnih
sodelavcev, ki imajo
sodelavcev, ki imajo
tudi izvolitev v
tudi izvolitev v naziv
znanstveno
visokošolskega učitelja
raziskovalni oziroma
oziroma
strokovno raziskovalni
visokošolskega
naziv
sodelavca
4
0
6
0
7
0

Stanje 31. 12. 2010
9
Načrt 31. 12. 2011
11
Realizacija 31. 12.
10
2011
Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta
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Preglednica 25: Podatki o izvajalcih študijskih programov

Realizacija 2010
Število zunanjih
pogodbenih
izvajalcev
Vrednost pogodb
zunanjih
pogodbenih
izvajalcev za
izvedbo
študijskih
programov
Število
zaposlenih, ki
študijske
programe
izvajajo na
podlagi avtorskih
ali drugih
pogodb
Vrednost pogodb
zaposlenih, ki
študijske
programe
izvajajo na
podlagi avtorskih
ali drugih
pogodb

Prva stopnja
Načrt
Realiza2011
cija 2011
21

Druga stopnja
Tretja stopnja
Realiza- Načrt Realizacija Realiza- Načrt Realiza- Realizacija
2011
2011
cija
2011
cija
cija 2010
2010
2010
2011
20

Skupaj
Načrt
2011

Realizacija 2011

25

21

20

25

83.634,74
EUR

76.163,40 78.693,00
EUR
EUR

83.634,74
EUR

76.163,40
EUR

78.693,00
EUR

1

3

2

1

3

2

4.832,76
EUR

7.467,00
EUR

5.157,00
EUR

4.832,76
EUR

7.467,00
EUR

5.157,00
EUR

»Prva stopnja« - upoštevajo se vsi »stari« dodiplomski študijski programi in novi študijski programi prve stopnje.
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»Druga stopnja« - upoštevajo se vsi novi študijski programi druge stopnje.
»Tretja stopnja« - upoštevajo se študijski programi, po katerih si lahko pridobiš strokovni naslov specialist ali znanstveni naslov magister znanosti oz. doktor
znanosti.
V tabeli je predviden vpis za koledarsko leto. Če podatki niso zbrani tako, da bi jih bilo mogoče ločiti po stopnjah, izpolnite samo stolpec skupaj.

6
6.1

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Izvajanje programa je v letu 2011 potekalo nemoteno in brez odstopanj.

6.2

Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

VŠVO je začela z izvajanjem študijskega programa v študijskem letu 2008/09. V študijskem letu 2010/11 smo prvič vpisali vse tri letnike visokošolskega
strokovnega študijskega programa. Zastavljeni cilji v letu 2011 so bili v celoti doseženi. Druge primerjave za več preteklih let še niso mogoče, saj v celoti
študijski program z absolventi izvajamo šele v študijskem letu 2011/2012.

6.3

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2011

VŠVO je večino zastavljenih kratkoročnih prednostnih ciljev iz leta 2011 dosegla.

6.4

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

VŠVO je poslovala v skladu z opredeljenimi standardi in merili pristojnega ministrstva.

6.5

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

V skladu z navodili Upravnega odbora nismo zaposlili notranjega revizorja za nadzor javnih financ. V letu 2011 smo na podlagi zbranih ponudb izbrali revizijsko
hišo Ripro d.o.o., ki je opravila nadzor.
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6.6

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Do manjših odstopanj od načrtovanega je prišlo pri sprejetju akta o politiki kakovosti, saj je zanj potrebno precej predhodnega dela na kakovosti, od priprave
poslovnika kakovosti, katerega osnutek je že pripravljen in stalnega razmišljanja o stalnih izboljšavah samoevalvacijskih postopkov, samoocenitve in priprave
poročil. Glede samih zaposlitev je odstopanje od kadrovskega načrta za leto 2011 v zvezi z zaposlitvijo raziskovalcev posledica zahteve Ministrstva za
gospodarstvo, da v projektu RCE Velenje kadre za izvedbo razvojnih projektov - tudi za projekt VŠVO - zaposluje le RCE, ne pa posamezni nosilci projektov.
Menimo, da je usposabljanje kadra in izvajanje tutorstva in vseživljenjskega učenja vpeto v vsakodnevno delo VŠVO in se kljub temu, da še nimamo pripravljenih
vseh dokumentov, ta koncept dela s študenti in ostalimi v resnici izvaja. Merila za neposredne prehode z višješolskih študijskih programov so prav tako
pripravljena in organi VŠVO so sprejeli ustrezne odločitve. Zaradi zakonske ureditve, da je potrebno merila za prehode tudi akreditirati na NAKVIS in zaradi
znanih težav in dolgotrajnosti teh postopkov, akreditacije še nimamo. Kljub naporom, ki jih vlagamo v delovanje našega raziskovalnega inštituta in prijavljanja na
različne raziskovalne projekte, smo tu le delno uspešni. Razlog je v kadrovski podhranjenosti. Zbornik samostojnih projektnih in diplomskih nalog je v pripravi.
Čakamo na ustrezno število zaključenih nalog, potem ga bomo lahko pripravili in objavili. VŠVO ima redno zaposleno le eno raziskovalko, ki je že izkoristila
podoktorski status, zato nismo uspeli pripraviti prijav raziskovalnih projektov (podoktorskih). Enako velja tudi za prijavo na druge ARRS projekte. Priprava enega
do dveh modulov letno, ki bi omogočila študij tujih študentov v okviru mednarodnih izmenjav še ni realiziran, saj je za to potrebna ustrezna akreditacija. Na
Senatu in Akademskem zboru pa je bila ta možnost že predstavljena in obravnavana.
V preteklem letu smo si zadali tudi cilj preselitve v nove poslovne prostore, žal se je gradnja nekoliko podaljšala in bo selitev v nove prostore v objektu
Gaudeamus mogoča šele po opravljenem tehničnem pregledu 28. 2. 2012. V celoti so realizirane tudi vse naloge v zvezi s pridobitvijo ustrezne opreme,
računalnikov, projektorjev, kar smo s pomočjo donatorjev zagotovili delno do konca leta 2011, ostalo bomo do 28. 2. 2012. Ena od pisarn bo opremljena s
ponovno uporabljeno opremo, zagotovljena je tudi zelena informacijska točka. Zaradi pomanjkanja časa smo v letu 2011 uspeli obiskati le en samostojni
visokošolski zavod.

6.7

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje
prostora

VŠVO je pridobila soglasje k magistrskemu študijskemu programu 2. stopnje Varstvo okolja in ekotehnologije. Podpisali smo 52 pogodb z gospodarskimi
družbami in drugimi organizacijami o opravljanju obvezne študijske prakse. V letu 2011 smo izvedli 1. Mednarodno poletno šolo VŠVO 2011, pri izvedbi so
sodelovali domači in tuji strokovnjaki. V okviru poletne šole smo izvajali raziskovalno delo v različnih tematskih skupinah: a) Kmetijstvo - relikt ali potencial
Šaleške doline, b) Avtohtone sorte ajde, zelišča in sekundarni metaboliti rastlin, c) Zelene površine v urbanem prostoru, č) Šaleška dolina po letu 2050 - okoljske
tehnologije, d) Naravni viri CO2 v Šaleški dolini in e) Podjetniška delavnica: Izdelamo poslovni načrt za ekokmetijo. Ob zaključku smo izvedli še strokovno
ekskurzijo z obiskom Ekoremediacijskega učnega poligona v občini Poljčane ter Centra ponovne uporabe odpadkov v Rogaški Slatini. V okviru projekta Razvojni
center Energija smo partnerji številnim gospodarskim družbam in inštitutom. V letu 2011 smo sodelovali pri pripravi Pogodbe o izvedbi operacije Razvojni center
energija in pri pripravi družbene pogodbe za Razvojni center energija d.o.o.. Z izvajanjem praktičnega usposabljanja za naše študente se povezujemo s številnimi
gospodarskimi in drugimi organizacijami. V pedagoški proces vključujemo tudi veliko strokovnjakov iz gospodarstva in raziskovalnih organizacij. Menimo, da so
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učinki našega poslovanja na druga področja pozitivni. Študij na VŠVO prispeva k izboljšanju urejanja prostora in ozaveščanju o pomembnosti varstva okolja v
družbi, diplomanti pa prispevajo tudi k dvigu izobrazbene strukture v državi.

6.8

Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

VŠVO je v letu 2011 upoštevala ukrepe Vlade RS. Poslovali smo učinkovito, z danimi sredstvi smo zagotavljali maksimalne učinke. Realne primerjave zaradi
vsakoletnega širjenja obsega dela, zaenkrat niso mogoče.

7
7.1

VŠVO V ŠTEVILKAH
Izobraževalna dejavnost

VŠVO starega študijskega programa ne izvaja.

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2011/2012, v primerjavi z letom 2010/2011
Novi študijski programi - realizacija
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni
študijski
študijski
programi 1.
programi 1.
stopnje za
stopnje za
študijsko
študijsko leto
leto
2011/2012
2010/2011
1
1

Univerzitetni Univerzitetni
študijski
študijski
programi 1.
programi 1.
stopnje za
stopnje za
študijsko
študijsko
leto
leto
2010/2011
2011/2012
0

0

Študijski
programi
2. stopnje
študijsko
leto
2010/2011

Študijski
programi
2. stopnje
študijsko
leto
2011/2012

Študijski
programi
3. stopnje
za
študijsko
leto
2010/2011

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2011/2012

0

0

0

0
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Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2010/2011 in 2011/2012:
primerjava med leti

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje

Redni
študij
10/11
152

Izredni
študij
10/11
57

Redni
študij
11/12
187

Izredni
študij
11/12
52

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski programi
študijski
študijski
2. stopnje
programi 1.
programi 1.
stopnje
stopnje
Redni
študij
10/11
0

Redni
študij
11/12
0

Izredni
študij
10/11
0

Izredni
študij
11/12
0

Redni
študij
10/11
0

Redni
študij
11/12
0

Študijski programi
2. stopnje

Izredni
študij
10/11
0

Izredni
študij
11/12
0

Študijski
programi 3.
stopnje

Štud.
leto
10/11
0

Štud.
leto
11/12
0

Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2010 in 2011

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje – redni
študij
Leto
Leto
2010
2011
0
1

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– izredni študij

Leto
2010
0

Leto
2011
6

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi 1.
študijski
2. stopnje – redni
stopnje – redni
programi 1.
študij
študij
stopnje – izredni
študij
Leto 2010

Leto
2011

Leto
2010

Leto
2011
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Leto 2010

Leto
2011

Študijski programi
2. stopnje – izredni
študij

Leto
2010

Leto
2011

Študijski
programi 3.
stopnje

Leto
2010

Leto
2011
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7.2

Raziskovalna dejavnost

Tabela 4: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2010 ter načrt in realizacija za leto 2011

Leto

Leto 2010
Načrt za
leto 2011
Realizacija
2011

Raziskovalni
program
Št.
Število
FTE
letno
0
0
0
0

Infrastrukturni
programi
Št.
Število
FTE
letno
0
0
0
0

Temeljni
projekti
Št.
Število
FTE
letno
0
0
0
0

Aplikativni
projekti
Št.
Število
FTE
letno
0
0
1
0,5

Podoktorski
projekti
Št.
Število
FTE
letno
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Število
CRPov

Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc

Število
drugih
projektov

0
1

1
2

4
5

0

0

5

Komentar:
VŠVO ima redno zaposleno le eno raziskovalko, ki je že izkoristila podoktorski status, zato nismo uspeli pripraviti prijav raziskovalnih projektov (podoktorskih).
Enako velja tudi za prijavo na druge ARRS projekte.

7.3

Poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti za leto 2011, ki ga je sprejel študentski svet

Študentski svet VŠVO je v letu 2011 izvedel načrtovane aktivnosti. Podrobnejši prikaz je razviden iz Preglednice št. 11.
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