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POVZETEK
Fakultete niso imune na vlaganje v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Če želijo trgu
ponuditi usposobljene in konkurenčne diplomante, ki bodo na trg prinesli svežino in novo
znanje, morajo vlagati tudi v informacijsko tehnologijo in letno usposabljati ter seznanjati
svoje zaposlene z novostmi, da bodo to znanje lahko prenesli na študente. Vlaganje v
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je pomembno tudi z vidika organizacije, saj le-to
omogoča bolj organizirano strukturo fakultete, kar se kaže v boljšem poslovanju in
posledično tudi v boljšem izobraževanju.
Osrednja tema diplomske naloge je prikaz sredstev, ki jih fakultete letno namenijo za
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, in sama struktura teh izdatkov, zato sem vse
izdatke v povezavi z IKT razdelil v pet različnih skupin za lažje primerjanje.
Analiziral sem izdatke devetih fakultet s treh največjih slovenskih univerz, ki ponujajo
podobne študije, tako da sem lahko medsebojno primerjal univerze kot tudi same fakultete.
Podatke sem pridobil iz dveh podatkovnih zbirk, in sicer Poslovnega registra Slovenije, ki je v
domeni AJPES-a in v kateri so zbrana vsa slovenska podjetja, ter Supervizorja, s katerim
upravlja KPK, ki hrani transakcije, ki so jih opravile javne institucije oziroma podjetja v lasti
države in občin. Analiziral sem podatke za obdobje petih let, in sicer od leta 2009 do 2013. V
Supervizorju sem za izbrane fakultete pregledal vse njihove izdatke in iz njih izluščil tiste, ki
so povezane s podjetji, ki se ukvarjajo z IKT, za kar mi je bil v pomoč Poslovni register
Slovenije, v katerem so navedena vsa registrirana podjetja in njihova glavna dejavnost, s
katero opravljajo. Pridobljene podatke sem analiziral glede na število zaposlenih na fakulteti
in skupno število vpisanih študentov na vse smeri v vse letnike za določeno leto, torej za
študijska leta od 2008/09 do 2012/13.
Ključne besede: informacijsko-komunikacijska tehnologija, Supervizor, Poslovni register
Slovenije, Agencija za javnopravne evidence in storitve, Komisija za preprečevanje korupcije
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SUMMARY
ANALYSING THE EXPENDITURES OF SLOVENIAN UNIVERSITIES FOR
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
Universities are not immune to investments in information and communication technology. If
they want to offer to the market a qualified and competitive graduates who will bring
freshness to the market and new knowledge, they must also invest in information
communication technology and annualy train and familiarize their staff with the innovations
so that this knowledge can be passed on to students. Investing in information
communication technology is also important from the perspective of the organization as
investments allow for a more organized structure, resulting in improved performance and
consequently better education.
The central theme of this thesis is presentation of the expenditures that selected
departments at Slovenian universities annually devote to information and communication
technology. I analyze the structure of these expenditures, and for easier comparison, I
clustered them into five different groups.
The analysis includes nine departments of the three largest Slovenian universities that offer
similar studies so that I can compare universities as well as their departments. I obtained
data from two databases, first was the Business Register of Slovenia, which is in the domain
of AJPES and which contains all Slovenian companies, and the second one was as The
Supervisor database managed by the Slovenian Commission for Prevention of Corruption,
which keeps the transactions carried out by public institutions or enterprises owned by the
state and municipalities. I analyzed the data for a period of five years starting from the year
2009 to 2013. In the Supervisor I took all the expenditures made by chosen faculties and
selected only the ones that were related to companies engaged in ICT. I found them in the
Slovenian Business register that lists all registered companies and their main field of activity.
Acquired data was than compared with the number of employees of the selected
departments and the total number of students enrolled in all study fields for a given
academic year in the period from 2008/09 to 2012/13.
Keywords: information and communication technology supervisor, the Business Register of
Slovenia, the Agency for Public Legal Records and Related Services, Commission for
Prevention of Corruption
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1 UVOD
Za zaključek študija Upravna informatika na Fakulteti za upravo ter Fakulteti za računalništvo
in informatiko sem se odločil napisati diplomsko nalogo na temo, koliko sredstev slovenske
fakultete letno zapravijo za področje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Za to
temo sem se odločil, ker sovpada z mojo študijsko smerjo. Eden izmed ciljev študija Upravna
informatika je študente seznaniti z delom v javni upravi, predvsem s procesi in kako le-te
prikazati na razumljiv način za neuradnike, kot neko zaporedje dogodkov. Te procese potem
poskušamo izboljšati s pomočjo IKT. Ker me zanima, koliko sredstev določene fakultete
namenijo za IKT in ali se ti izdatki razlikujejo glede na smeri, ki jih fakultete ponujajo, sem
se odločil, da v tej diplomski nalogi analiziram izdatke devetih fakultet in jih med seboj
primerjam.
Za analizo sem izbral fakultete, ker so te tiste, ki svoje študente učijo, kako dejansko poteka
delo na trgu, saj naj bi svoje študije sprotno posodabljale in izboljševale, da bi lahko na trg
poslale izkušene in konkurenčne študente. Ker bi bilo delo preobširno, če bi analiziral vse
slovenske fakultete, sem jih zato izbral devet s treh največjih slovenskih univerz. Izbral sem
jih tako, da bom analiziral vsaj dve fakulteti z dveh različnih univerz s primerljivim študijem
in ju bom tako lahko medsebojno primerjal v tem, ali se izdatki za IKT konkretno razlikujejo,
torej ali se na katerih univerzah struktura izdatkov razlikuje od drugih. Rezultate bom
primerjal glede na število zaposlenih in število vpisanih študentov v vse programe in vse
letnike. Te fakultete so:


Univerza v Ljubljani (UL):
▬ Fakulteta za upravo (FU),
▬ Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI),
▬ Fakulteta za elektrotehniko (FE),
▬ Fakulteta za družbene vede (FDV),
▬ Filozofska fakulteta (FF);



Univerza v Mariboru (UM):
▬ Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI),
▬ Filozofska fakulteta;



Univerza na Primorskem (UP):
▬ Fakulteta za humanistične študije (FHŠ),
▬ Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT).

Odločil sem se, da bom analiziral obdobje od leta 2009 do leta 2013, za katerega lahko
pridobim vse potrebne podatke.
Podatke za analizo bom pridobil iz dveh javno dostopnih podatkovnih baz, in sicer baze
Supervizor, katere upravljalec je Komisija za preprečevanje korupcije, in iz Poslovnega
registra Slovenije, ki je v domeni Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve. Za namene analize pa bom na lastnem računalniku z brezplačnim programom
1

MySQL Workbench postavil svojo bazo, v katero bom vnesel pridobljene podatke in jih nato
z SQL iskalnimi ukazi analiziral.
Poleg primerjave fakultetbom v poglavju Priloge priložil še seznam vseh podjetij, ki so v
analiziranem obdobju sodelovale z izbranimi fakultetami.
Namen diplomske naloge je prikazati izdatke slovenskih fakultet za področje informacijskokomunikacijske tehnologije na primeru devetih izbranih fakultet z ljubljanske, mariborske in
primorske univerze. Teh podatkov ni do sedaj še nihče analiziral, zato sem se odločil, da s
svojo diplomsko nalogo omogočim vpogled v izdatke zgoraj naštetih fakultet za področje
IKT.
Cilji diplomske naloge so prikazati izdatke, ki jih fakultete namenijo za IKT v primerjavi z
vsemi stroški na primeru vseh izbranih fakultet skupaj, prikazati izdatke, ki jih fakultete
namenijo za IKT v primerjavi z vsemi stroški na primeru vsake izbrane fakultete posebej,
prikazati izdatke, ki jih fakultete namenijo za IKT v primerjavi z vsemi stroški na primeru
vseh izbranih fakultet glede na regijo, prikazati izdatke, ki jih fakultete namenijo za IKT po
posameznih skupinah izdatkov, prikazati izdatke, ki jih fakultete namenijo za IKT glede na
število vpisanih študentov, prikazati izdatke, ki jih fakultete namenijo za IKT glede na število
zaposlenih ter prikazati s katerimi regijami največ posluje vsaka izbrana fakulteta za namen
IKT.
Na začetku naloge sem zapisal predpostavke o tem, kakšne informacije bom pridobil iz vseh
pridobljenih podatkovin sem jih zato postavil kot svoje hipoteze, katere bom poskušal
potrditi oziroma ovreči tekom izdelave diplomske naloge. Hipoteze so sledeče:





fakultete, ki ponujajo študijske smeri v povezavi z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo, namenijo več sredstev za le-to,
fakultete, ki ponujajo študijske smeri v povezavi z informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo, namenijo več sredstev za usposabljanje svojih zaposlenih,
med fakultetami s primerljivim študijem iz različnih univerz ni velikih odstopanj v
strukturi izdatkov za različna področja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
podjetja, ki so od fakultet dobila denar za svoje delo, izhajajo iz iste regije kot
fakulteta.

Delo sem razdelil na 5 poglavij. V uvodu so predstavljeni vsebina, namen in cilji.
V drugem poglavju so predstavljene podatkovne zbirke, iz katerih sem pridobil ustrezne
podatke in metode analize.
V tretji del sem uvrstil potek pridobivanja podatkov iz izbranih virov ter njihovo pripravo na
kasnejšo analizo.
Četrto poglavje je namenjeno prikazu uporabe metod, ki sem jih potreboval, da sem lahko
analiziral pridobljene podatke.
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Peto poglavje v prvem delu vsebuje analizo podatkov za posamezne fakultete, v drugem
delu pa skupno analizo izbranih fakultet, primerjavo med fakultetami znotraj posameznih
univerz ter primerjavo med univerzami in nazadnje primerjavo fakultet s podobnimi študiji.
V sklepnem delu so povzete ugotovitve ter predstavitev ugotovitev glede hipotez,
zastavljenih v uvodu.
Tabela 1: Metodološki pristopi, uporabljeni v diplomskem delu

OPRAVLJENO DELO
Izbira fakultet in časovnega
okvirja

UPORABLJENE METODE
Ročno iskanje

Določitev kategorij podjetij,
ki jih bom uvrstil med IKT
podjetja

Ročno iskanje po SKD šifrah

Pridobivanje podatkov iz
PRS

Uvoz baze podatkov PRS v
lokalno bazo

Pridobljeni podatki vseh
podjetij, registriranih v
Sloveniji

Pridobivanje podatkov iz
SUPERVIZORJA

Uvoz baze podatkov
SUEPRVIZOR v lokalno bazo

Pridobljeni podatki
transakcij fakultet za
opazovano obdobje v 5
tabelah

Poizvedbe po podatkovni
bazi

SQL poivedbe nad bazo

Izvoženi rezultati in urejeni
v Excell datoteki

Analiza podatkov

Obdelava podatkov v Excel
datoteki

Analiza in ugotovitve

Predstavitev ugotovitev

Besedni opis in grafični
prikaz ugotovitev

Diplomsko delo

Vir: lasten
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DOBLJENI REZULTATI
Fakultete s primerljivimi
študiji s treh največjih
univerz, časovni okvir
2009̶2013
Izbrane kategorije: 46.410,
46.510, 46.520, 47.410,
47.420, 47.430, 58.290,
62.010, 62.020, 62.030,
62.090, 63.110, 77.330,
85.590, 85.600, 95.110,
95.120 in 95.210

2 PREDSTAVITEV PODATKOVNIH ZBIRK IN METODE ANALIZE
Za analizo zadane naloge sem moral zbrati tri vrste podatkov, in sicer potreboval sem
podatke o izdatkih slovenskih fakultet za izbrano obdobje, ki sem ga želel preučevati. Te
podatke zbira Komisija za preprečevanje korupcije v svoji zbirki Supervizor. Druga skupina
podatkovsestoji iz podatkov o podjetjih , ki so pri registraciji samega podjetja navedla, da
njihova glavna dejavnost spada na področje IKT. Ti podatki so vnešeni v podatkovno zbirko
Poslovni register Slovenije, s katerim upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve. Tretja vrsta pa so podatki o samih fakultetah, koliko zaposlenih in koliko
vpisanih študentov imajo na določeno leto. Za večino fakultet sem podatke pridobil iz letnih
poročil, ki jih same objavijo na spletnih straneh, pri ostalih pa sem po podatkih povprašal
preko elektronskih sporočil.
Analizo sem omejil na obdobje petih let, in sicer zaradi prevelikega števila podatkov in lažje
predstavitve vseh rezultatov. Izbral sem obdobje od leta 2009 do 2013, saj je bilo ob
začetku pisanja moje diplomske naloge leto 2013 zadnje leto, za katerega sem lahko pridobil
podatke v celoti. To obdobje je zanimivo tudi zato, ker se je v letu 2007 začela finančna
kriza ter v letih 2009 in 2010 dosegla vrhunec. Vsi upravni subjekti naj bi v tem obdobju
pazili na izdatke in zato je zanimivo preučiti, ali so kljub krizi vseeno redno nadgrajevali IKT.
V nadaljevanju poglavja bom predstavil obe instituciji in njuni podatkovni zbirki, obseg in
obliko podatkov ter način, po katerem sem izluščil podatke, ki so potrebni za raziskavo.

2.1 AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN
STORITEVE ̶ AJPES
»Poslanstvo AJPES je na enem mestu zbirati in posredovati podatke o poslovnih subjektih
zainteresirani javnosti, s ciljem zagotavljanja transparentnosti mikro in makro
gospodarskega okolja, ob stalnem povečevanju učinkovitosti in zadovoljstva uporabnikov«
(AJPES, 2015a).
Javne storitve agencije so (AJPES, 2015b):




registracija poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih
registrov,
zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih in drugih poročil,
statistična raziskovanja in zbiranja podatkov.

Za pridobivanje podatkov je bila ključna prva točka javnih storitev, saj v sklopu le-te AJPES
vodi poslovni register in ponuja vpogled v elektronsko različico vsem registriranim članom
spletne strani AJPES.
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2.1.1 POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE ̶ PRS
»Poslovni register Slovenije (PRS) je informatizirana zbirka podatkov o vseh poslovnih
subjektih in njihovih delih, ki na območju Republike Slovenije opravljajo pridobitno ali
nepridobitno dejavnost, in ga AJPES vodi od leta 2002 dalje, podatki v zbirki se ažurirajo
dnevno« (AJPES, 2015b).
PRS je na voljo tudi v elektronski obliki, do katere se lahko dostopa preko spletne aplikacije
ePRS na spletni strani AJPES-a. Za vpogled je potrebna kratka predhodnja registracija.
Aplikacija ePRS omogoča brezplačen vpogled v podatke o enotah Poslovnega registra
Slovenije (PRS), ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije (AJPES, 2015c).
Aplikacija nam izpiše vse podatke glede na iskalne pogoje, ki smo jih sami nastavili. Na
razpolago nam je več različnih iskalnih pogojev, uporabnik pa se sam odloči, po katerih bo
iskal podatke. Izpolni lahko eno ali več polj, iskalni tipi pa so prikazani na sliki 1.
Slika 1: Spletna aplikacija za brskanje po zbirki podatkov PRS

Vir: Ajpes (2015d)

Po pritisku gumba »Išči« se izpišejo vse enote, ki izpolnjujejo iskalne pogoje, a izpis je
omejen na največ 100 enot, kar je vidno tudi na sliki 2. Za namene lastne analize sem pri
nekaterih iskalnih nizih dobil več kot 100 rezultatov, zato sem moral podatke pridobiti na
drug način. Za izpis večjih količin rezultatov je sicer na spletni strani AJPES podan cenik,
vendar smo se po pogovoru z mentorjem in kontaktno osebo iz AJPES-a dogovorili, da bodo
na fakulteti do podatkov poskusili priti brezplačno, saj se je fakulteta sklicevala, da bi
dobljene podatke uporabljali izključno za raziskovalne in ne tržne namene. Za pridobitev
podatkov so morali pravniki na Fakulteti za upravo izpolniti nekaj obrazcev, cel process pa je
trajal več kot dva meseca. Na tej točki se zahvaljujem mentorju in vsem ostalim vključenim
v pridobivanje podatkov, ki sem jih potreboval za nadaljevanje svojega diplomskega dela.
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Slika 2: Izpis rezultata v spletni aplikaciji ePRS

Vir: AJPES (2015e)

2.1.2 VRSTA PODATKOV PRS
V PRS so shranjeni vsi podatki, ki jih ustanovitelj podjetja navede ob ustanovitvi. V dobljeni
podatkovni zbirki, ki sem jo pridobil iz AJPES-a, je bilo podatkov več, kot se jih da dobiti
preko spletne aplikacije ePRS, razvrščeni pa so bili v 13 tabel, in sicer:













delež subjekta,
delež ustanovitelja,
druge dejavnosti,
enota,
nadzorni svet,
poreklo kapitala država,
razni sklepi,
ime subjekta RS,
ustanovitelji,
zastopniki,
račun v tujini,
transakcijski račun.

Vsi podatki so navezani na tabelo »enota«, v kateri so osnovni podatki o poslovnem
subjektu oziroma podjetju, kot so matična številka, davčna številka, ime podjetja, občina, v
kateri je bilo podjetje registrirano, ter glavna dejavnost, s katero se podjetje ukvarja. Do
večine teh podatkov se, kot rečeno, ne da dostopati preko spletne aplikacije ePRS, saj za
večino uporabnikov niso koristne, zato sem bazo s podatki, ki mi jih je posredoval AJPES,
pred vnosom v mojo bazo odprl s programom iz Windowsove zbirke MS office, MS Access,
da bi videl, katere tabele so zame pomembne. Edina tabela, ki sem jo za potrebval, je bila
tabela »enota«. Ker sem svojo podatkovno bazo postavil z brezplačnim MySQL programom,
sem moral podatke iz baze izvoziti in jih nato uvoziti v svojo bazo. Izvozil sem jih kot
tekstovno datoteko, stolpce v vrsticah pa sem ločil z znakom “#”.
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2.1.3 STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI ̶ SKD
Da bi lahko iz celotne podatkovne zbirke PRS izbral samo podjetja, ki so za svojo glavno
dejavnost navedla dejavnost iz področja IKT, sem uporabil standardno klasifikacijo
dejavnosti.
»Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za
določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe
uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd.)
ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni« (AJPES, 2015e).
Na spletni strani AJPES-a je povezava do šifrantov SKD, ki veljajo od leta 2008. Iz njih sem
izbral sledeče:


G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
▬ 46.410 - Računalniki, posredništvo pri prodaji
▬ 46.510 - Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
▬ 46.520 - Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi
napravami in deli
▬ 47.410 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi
napravami in programi
▬ 47.420 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
telekomunikacijskimi napravami
▬ 47.430 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video
napravami



J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti
▬ 58.290 - Drugo izdajanje programja
▬ 62.010 - Računalniško programiranje
▬ 62.020 - Svetovanje o računalniških programih in napravah
▬ 62.030 - Upravljanje računalniških naprav in sistemov
▬ 62.090 - Druge dejavnosti, povezane z informacijsko tehnologijo
▬ 63.110 - Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje
spletnih portalov



N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
▬ 77.330 - Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup



P - Izobraževanje
▬ 85.590 - Druga izobraževanja
▬ 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje



S - Druge dejavnosti
▬ 95.110 - Računalniki, popravila in vzdrževanje
▬ 95.120 - Popravila komunikacijskih naprav
▬ 95.210 - Popravila elektronskih naprav za široko rabo

SKD ne vsebuje šifranta, ki bi opisoval vsa podjetja, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in
usposabljanjem izključno na IKT področju, zato sem v raziskavo vključil SKD šifro, ki
označuje vsa druga nerazvrščena izobraževanja, torej vsa podjetja, ki niso uvrščena med
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druge kategorije, kot so dejavnosti avtošol, šolska izobraževanja, izobraževanje s
področja kulture itd. Ko sem pridobil podatke glede na šifrant drugo izobraževanje, sem
za vsako fakulteto iz tabele izločil vsa podjetja, ki niso ponujala nikakršnih izobraževanj,
povezanih z IKT, in v anlizo vključil le tista, ki so imela vsaj eno izobraževanje na temo
IKT. Podatke o tem, kakšne vrste izobraževanj ponujajo, sem dobil z obiskom spletnih
strani teh podjetij.
Zaradi velikega števila izbranih šifrantov sem se odločil, da jih bom razdelil v pet skupin:









strojna oprema: ta skupina vključuje vse šifre dejavnosti, ki sodijo na področje
strojne opreme, vzdrževanja in popravila IKT in ostalih elektronskih naprav
▬ 46.410, 46.510, 46.520, 47.410, 47.420, 47.430, 63.110, 63.120, 63.110,
63.120, 77.330, 95.110, 95.120, 95.210;
razvoj programske opreme: v to skupino sem uvrstil vse šifre dejavnosti, s področja
izdajanja in razvoja izključno programske opreme,
▬ 58.290, 62.010;
svetovanje: vse šifre dejavnosti, ki določajo podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem na
IKT področju,
▬ 62.020;
izobraževanje: skupina s šiframi dejavnosti s področja izobraževanja
▬ 85.590, 85.600;
ostalo: v tej skupini so vse ostale šifre dejavnosti, v večini gre za prodajo IKT in
ostalo opremo, povezano s tem
▬ 62.030, 62.090.

2.2 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ̶ KPK
»Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je samostojen in neodvisen državni organ.
Čeprav del javnega sektorja, komisijani podrejena in ne dobiva navodil ali usmeritev za delo
s strani vlade ali državnega zbora. Pri svojem delovanju je vezana zgolj na ustavo in zakon.
Komisija ni organ odkrivanja in pregona v predkazenskem ali kazenskem postopku, ima pa
določena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila« (KPK, 2015a).
»Poslanstvo KPK je doseči ničelno toleranco do korupcije na vseh ravneh ter povrnitev
zaupanja državljanov in državljank v institucije pravne države. Vse strokovno znanje,
izkušnje in moči »vlagamo v to, da država Slovenija postane - država brez korupcije. Eden
izmed učinkovitih preventivnih mehanizmov je vzpostavitev aplikacije Supervizor, ki je
temeljno orodje na področju transparentnosti porabe javnih sredstev« (KPK, 2015b).
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2.2.1 SUPERVIZOR
»Pričujoča spletna storitev Supervizor splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom
omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se
nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije
itd.« (KPK, 2015c).
Spletna aplikacija je preprosta za uporabo, saj uporabniku na voljo ponudi le dve polji kot
iskalni pogoj, kot je vidno na sliki 3. Tako lahko podatke iščemo po plačniku, tj.tista javna
ustanova, ki je plačala za storitev, ali po prejemniku, tj. ustanova, ki je prejela plačilo za
storjeno storitev.
Slika 3: Iskalnik spletne aplikacije Supervizor

Vir: KPK (2015c)

KPK je podatke o pravnih subjektih pridobila iz registrov AJPES-a in s seznama davčnih
zavezancev, ki ga vodi Davčna uprava Republike Slovenije (KPK, 2015d). Trenutno spletna
aplikacija Supervizor omogoča vpolged v podatke od januarja leta 2003 do dne vpogleda.
Podatki se ažurirajo dnevno.
Aplikacija Supervizor rezultate o iskanem plačniku prikaže s pomočjo dveh grafov in tabele
(slika 4):



stolpični graf: kronološko urejeni izdatki po mesecih;
tabela: vsebuje seznam vseh poslovnih subjektov, ki so poslovala z izbranim
subjektom;
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tortni graf: na njem so podatki s seznama, za lažjo ponazoritev, kolikšen delež
izdatkov predstavlja kakšna skupina.
Slika 4: Izpis Supervizorja, iskalni niz plačnik: Fakulteta za Upravo

Vir: KPK (2015d)

Prikazani rezultati so za celotno obdobje, ki ga ponuja aplikacija Supervizor, lahko pa
izberemo točno določeno obdobje.
Če subjekte iščemo po prejemnikih plačila, nam Supervizor poleg enakih grafov za izpis vseh
subjektov, s katerimi je izbrani subjekt posloval, izpiše še podatke o transakcijskih računih in
informacije o ustanoviteljih in družbenikih poslovnega subjekta ter o povezanih poslovnih
subjektih.
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2.2.2 VRSTA PODATKOV SUPERVIZOR
Podatke lahko ločimo v dve glavni skupini, na prihodke in na izdatke. Na spetni strani KPK je
ponujena tudi možnost prenosa vseh podatkov, ki so na voljo kot mesečni seštevki prejetih
sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih in prejemnikih javnih sredstev (KPK,
2015e). V datotekah so podatki za celotno leto, na voljo pa so od leta 2003 do zadnjega
celega leta. Za tekoče leto si podatke lahko prenesemo za vsak mesec posebej, razen za
tekoči mesec.

2.2.3 PODRAČUNI
Ker v podatkovni zbirki Supervizor fakultete niso navede z imeni oziroma nazivi, je potrebno
za iskanje uporabiti podračune teh fakultet. Vsaka od njih ima svojega in zato je iskanje po
zbirki enostavno. Podračuni, ki sem jih uporabil sam, so:









Fakulteta za upravo (UL) - 011006030706440
Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL) - 011006030708768
Fakulteta za elektrotehniko (UL) - 011006030708671
Fakulteta za družbene vede (UL) - 011006030708283
Filozofska fakulteta (UL) - 011006030707216
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM) - 011006090106039
Filozofska fakulteta (UM) - 011006000020393
Fakulteta za humanistične študije (PU) – 011006030724094

Prav tako sem podračune uporabil pri določevanju, komu oziroma kateremu podjetju so
fakultete nakazovale sredstva. Te podračune sem potem moral še križno preverjati s svojim
izborom SKD šifer, tako da sem dobil samo transakcije, ki so se odvijale med mojo izbrano
fakulteto in podjetjem, ki je uvrščeno na področje IKT.
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3 PRIDOBIVANJE IN PRIPRAVA PODATKOV
Nekatere podatke sem lahko pridobil samdirektno iz spletnih strani, medtem ko mi je pri
pridobivanju drugih pomagal mentor.

3.1 PODJETJA Z IKT PODROČJA
Pridobljena zbirka podatkov, ki je bila poslana s strani AJPES-a, je vsebovala veliko več
podatkov in tabel, kot jih je javno dostopnih preko njihove spletne aplikacije. Ker je bila
večina podatkov zame nepomembnih in neuporabnih, sem se odločil, da odstranim vse tiste,
ki jih ne potrebujem.
Za namene svoje analize sem tako iz zbirke prekopiral tri tabele, v katerih sem predhodno
izbrisal polja, ki jih nisem potreboval. Tako sem na svojem računalniku postavil podatkovno
bazo.
Slika 5: ER model podatkovne baze

Vir: lasten

Najpomembnejša tabela v podatkovni bazi je tabela prs_enota (razvidno s slike 5). V njej so
shranjeni vsi podatki vseh podjetij, registriranih v Sloveniji. Podatka, ki sem ju potreboval,
sta bila matična številka in glavna dejavnost v obliki SKD šifre.
V poglavju 2.3 sem že predstavil vse šifrante SKD, po katerih sem nato iz svoje tabele
prs_enota pridobil vse podatke o podjetjih s področja IKT. Podjetja sem poskušal iskati
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preko glavne in drugih dejavnosti, vendar je prišlo do velikega prekrivanja, saj so nekatera
podjetja navedla, da se ukvarjajo skoraj s celotnim področjem IKT, saj so v svojem opisu
imela tudi po 8 in več šifrantov. Zato sem se odločil, da bom za svojo analizo uporabil le SKD
šifrante, ki so zapisani kot njihova glavna dejavnost, saj bi drugače težko določil skupino
izdatkov, ali je na primer šlo za nakup IKT opreme ali pa za popravilo.
Tabela prs_enota je povezana s petimi tabelami, poimenovanimi od supervizor2009 do
supervzor2013. Na sliki 5 sta prikazani le dve tabeli, saj so ostale tri identične. Te tabele
vsebujejo podatke o vseh transakcijah javnih ustanov po letih in podatke o tem, katerim
podjetjem je bil denar nakazan ter kakšen je bil znesek. Najpomembnejši podatki v teh
tabelah so bili podračun v breme, ki je predstavljal opazovano fakulteto, matična številka, po
kateri sem lahko ugotovil, kateremu podjetju je bil nakazan denar, ter znesek transakcije.
V tabelo fakulteta sem umestil podatke podračun v breme, tako da sem vedel, kateri
fakulteti pripada določen podračun, ter podatke o številu zaposlenih in vpisanih študentov za
opazovano obdobje.

3.2 IZDATKI FAKULTET
Pridobitev podatkov iz Supervizorja je precej preprosta, saj so vsi naloženi na spletni strani
KPK in si jih vsak lahko prenese na svoj računalnik. Na zavihku za prenos datotek jih za
tekoče leto lahko dobite po mesecih, za prejšnja leta pa po letih.
Po prenosu sem na svojem računalniku, tako kot za podatke iz podatkovne zbirke PRS,
postavil tudi tabele za podatkovno zbirko Supervizor in vanjo vnesel podatke za obdobje, ki
sem ga nameraval analizirati, to je od leta 2009 do leta 2013. V tabeli so bili podatki
razvrščeni v 7 stolpcev, in sicer:








podracun_v_breme, številka podračuna ustanove, ki je plačala za stortve,
datum_transakcije,
znesek_transakcije,
racun_v_dobro,
naziv_prejemnika,
maticna_stevilka, matična številka podjetja, ki je prejelo nakazilo
davcna_stevilka, davčna številka podjetja, ki je prejelo nakazilo.

3.3 KRITERIJ PRIMERJAVE
Že pri izbiri fakultet za analizo sem upošteval njihovo ponudbo študijskih smeri, tako da naj
bi bile fakultete med seboj primerljive. Konkretno primerjavo bom naredil s številom
razpisanih vpisnih mest v prvi letnik vsake fakultete za obdobje, ki ga analiziram, ter z
njihovim številom zaposlenih.
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3.3.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH
Med informacije javnega značaja sodijo podatki o vseh zaposlenih in številu le-teh. Večina
fakultet ima na svoji spletni strani objavljena letna poročila, v katerih zasledimo podatke o
številu zaposlenih. Upošteval sem vse zaposlene in ne le tiste, ki se ukvarjajo z
izobraževalno dejavnostjo.
Tabela 2: Povprečno število zaposlenih po fakultetah za obdobje od leta 2009 do 2013

NAZIV FAKULTETE
ŠT. ZAPOSLENIH
Fakulteta za upravo (FU (UL))
70,2
Fakulteta za računalništvo in informatiko (FRI (UL))
163,6
Fakulteta za elektrotehniko (FE (UL))
372,8
Fakulteta za družbene vede (FDV (UL))
251,6
Filozofska fakulteta (FF (UL))
467
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (FERI (UM))
294,2
Filozofska fakulteta (FF (UM))
147,2
Fakulteta za humanistične študije (FHŠ (UP))
80
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije (FAMNIT (UP))
60,8
Vir: lasten

3.3.2 ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV
Da bi lahko fakultete medsebojno primerjal, sem potreboval kriterij, ki je vsem fakultetam
enak, to so študentje. Tako sem se odločil, da bo moj primarni kriterij primerjave število
vseh vpisanih študentov na vse smeri in v vse letnike. Za svoje analizirano obdobje med
letoma 2009 in 2013 sem izbral vpisna leta od 2008/09 do 2012/13. Večino podatkov sem
pridobil iz letnih poročil in samoevalvacijskih poročil posameznih fakultet oziroma matičnih
univerz, za vse ostale manjkajoče podatke pa sem se obrnil na tajništva posameznih
fakultet.
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4 METODE ZA ANALIZO PODATKOV
Za iskanje podatkov po tabelah z večmilijonskimi zapisi, ki sem jih pridobil od KPK-ja, sem
potreboval dve skupini identifikatorjev. Z eno skupino sem iz zbirke PRS izbral vsa podjetja,
ki sodijo na področje IKT, z drugo pa sem v zbirki podatkov o izdatkih izbral fakultete, ki jih
preučujem.Potrebne podatkeza analizo sem pridobil v obliki SQL ukazov, tako da sem iz baze
KPK o izdatkih poiskal določeno fakulteto, ki sem jo želel preučevati. Vse izdatke iz baze sem
primerjal glede na podračun tistega, ki je storitev naročal oziroma je nakazal nek znekesk na
drug transakcijski račun in tako sem dobil vsa nakazila za neko določeno fakulteto. Iz
pridobljenih podatkov sem nato moral izluščiti le tiste, ki so vsebovali transakcije na račune
podjetij, ki so sama navedla svojo primarno dejavnost kot eno iz področja IKT. Tako sem
moral iz pridobljenih podatkov iz baze KPK o transakcijah, matično številko tistega, ki je
denar prejemal, primerjati z matično številko iz baze PRS, kjer pa sem kot pogoj navedel še,
da mora biti podjetje s to matično številko registrirano kot podjetje iz IKT področja, torej se
mora SKD ujemati z mojo izbiro SKD-jev, navedenih v poglavju 2.1.2.1.
Končni izgled SQL iskalnega niza je predstavljen na sliki 6.
Slika 6: Prikaz SQL ukaza za vračanje izdatkov FU

Vir: lasten

Pridobljene podatke sem nato v programu Microsoft Excel uvrstil v tabele in nato izrisal
grafe.
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5 ANALIZA PODATKOV
Pridobljene podatke sem analiziral za vsako fakulteto posebej in jih nato medsebojno
primerjal. Kot sem že omenil v poglavju 3.1, sem kljub tabeli s podatki o drugih dejavnostih
podjetij, podjetja analiziral le po njihovi glavni dejavnosti, saj bi bilo drugače težko določiti
skupino, v katero sodijo izdatki fakultete.

5.1 UNIVERZA V LJUBLJANI
Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva
dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh
področjih znanosti, umetnosti. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti,
posebej z razvojem slovenske strokovne terminologije (UL, 2015).
Univerzo v Ljubljani sestavlja 26 članic, od tega 23 fakultet in tri umetniške akademije. Za
analizo sem izbral pet fakultet, katere bom najlažje primerjal z ostalimi fakultetami z drugih
univerz.

5.1.1 FAKULTETA ZA UPRAVO - FU (UL)
»Fakulteta za upravo je stičišče razvoja upravne znanosti v regiji (centralna in jugovzhodna
Evropa). Je interdisciplinaren vir znanja za upravo, za kar skrbi z raziskovanjem,
povezovanjem z domačo in mednarodno prakso ter s prenašanjem znanj v izobraževanje,
svetovanje in usposabljanje« (FU, 2015).
Fakulteto za upravo sem izbral zato, ker na tej fakulteti študiram sam, prav tako pa je
država tista, ki bi morala biti inovativna in spodbujati ter regulirati uporabo IKT v javni
upravi za hitrejše in enostavnejše vodenje postopkov. Začeti pa je seveda treba na začetku,
pri izobraževanju novih kadrov, ki bodo v prihodnosti opravljali strokovna dela v javni upravi
ter prinašali nova znanja in sveže poglede na že obstoječa delovna mesta.
FU študentom ponuja visokošolsko in univerzitetno smer Uprava ter univerzitetno smer
Upravna informatika, ki je interdisciplinaren študij povezan z IKT, ki se v sodelovanju s FU
izvaja še na FRI. Fakulteta ima kljub velikemu številu vpisanih študentov na leto le
povprečno 70,2 zaposlenih, kar je razvidno iz tabele 3.
Tabela 3: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FU (UL) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
2773
2609
2257
2072
2072
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
74
74
70
68
65
Vir: lasten

V analiziranem petletnem obdobju je FU imela 4.364.811,29 € izdatkov, od tega jih je 5,3 %
predstavljalo izdatke za IKT, kar znaša 232.832,93 €.
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Tabela 4: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež za obdobje od leta 2009 do 2013 (FU (UL)) v
evrih
LETO
VSI
IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA IKT
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA IKT

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

1.095.334,26

852.727,27

906.599,25

825.690,51

684.460,00

4.364.811,29

31.104,89

125.357,83

22.916,73

30.491,52

22.961,96

232.832,93

2,8 %

14,7 %

2,5 %

3,7 %

3,4 %

5,3 %

6.786,37

48.578,07

5.382,88

7.379,90

16.180,34

84.307,56

21,8 %

38,8 %

23,5 %

24,2 %

70,5 %

36,2 %

1.319,82

0,00

1.359,41

15.720,08

1.510,23

19.909,54

4,2 %

0%

5,9 %

51,6 %

6,6 %

8,6 %

13.083,47

9.968,02

14.690,14

7.117,38

4.434,22

49.293,23

42,1 %

8,0 %

64,1 %

23,3 %

19,3 %

21,2 %

9.915,23

951,72

1.484,30

274,16

452,97

13.078,38

31,9 %

0,8 %

6,5 %

0,9 %

2,0 %

5,6 %

0,00

65.860,02

0,00

0,00

384,20

66.244,22

0%

52,5 %

0%

0%

1,7 %

28,5 %

Vir: lasten

Fakulteta (z izjemo leta 2010) letno nameni približno enak znesek za IKT, kljub temu da se
sestava izdatkov med seboj precej razlikuje. Tako je fakulteta leta 2009 in 2011 polovico
svoji izdatkov namenila za svetovanje na področju IKT, medtem ko je leta 2012 polovico
namenila za razvoj programske opreme, leto kasneje pa je večino svojih izdatkov,
namenjenih za IKT, porabila za nakup IKT opreme. Izstopa le leto 2010, ko je fakulteta za
IKT namenila kar 400 % več sredstev, kot je razvidno iz tabele 4. Prav v študijskem letu
2009/10 je FU prvič v sklopu svojih smeri ponudila smer Upravna informatika, ki je tesno
povezana z IKT.
Struktura izdatkov po skupinah močno niha in ni neke korelacije med leti. V grafu 1 je
ponovno razvidno izstopanje leta 2010, ko je fakulteta imela najvišje izdatke za IKT in je bilo
največ teh nakazanih na podjetja, ki so razvrščena v kategorijo »ostalo«.
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Grafikon 1: Izdatki na leto glede na skupino (FU (UL))

Vir:lasten

V petletnem obdobju se je na FU povprečno vpisalo 2356,6 študentov na leto. Največ v
študijskem letu 2008/9, kljub temu da so leto kasneje ponudili novo smer Upravna
informatika. V tem letu so bili tako izdatki na študenta kot izdatki na zaposlenega največji,
medtem ko so v ostalih letih izdatki na študenta in zaposlenega približno enaki. (graf 2).

Grafikon 2: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FU (UL))

Vir: lasten

Fakulteta za upravo se nahaja v Ljubljani, torej v osrednjeslovenski regiji, zato ne
preseneča, da je večino izdatkov namenila podjetjem, ki se nahajajo v tej regiji. Poleg centra
18

v Ljubljani ima fakulteta tudi dve študijski središči, in sicer v Žalcu, ki se nahaja v savinjski
regiji, ter v Sežani, ki pripada obalno-kraški regiji. Regije, ki imajo skupaj manj kot 1 %
deleža, so goriška, posavska in podravska.
Grafikon 3: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FU (UL))

Vir: lasten

5.1.2 FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO - FRI (UL)
»Fakulteta za računalništvo in informatiko je bila ustanovljena 1. januarja 1996 po razcepitvi
dotedanje Fakultete za elektrotehniko in računalništvo na dve novi fakulteti.
Sam študij računalništva se je na ljubljanski univerzi pričel že leta 1973, najprej kot
usmeritev po 2. letniku študija elektrotehnike, od 1982 pa kot samostojni študij.
Leta 2014 se je Fakulteta preselila v novo stavbo na lokaciji Brdo pri Ljubljani. Ta je nastala
kot rezultat večletne gradnje novih objektov Fakultete za računalništvo in informatiko ter
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Gre tudi za največji projekt v Sloveniji, ki je bil
sofinanciran s strani Evropske unije, ter največjo investicijo v zgodovini UL« (FRI, 2015)
Fakulteta za računalništvo in informatiko je torej fakulteta, ki v svoji ponudbi študijskih smeri
vključuje izključno smeri, ki so povezane z IKT. Študentom sta na voljo univerzitetna in
visokošolska smer Računalništvo in informatika. Letno fakulteta nudi službo približno 164
pedagogom, strokovnim delavcem in ostalim podpornim osebam.
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Tabela 5: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FRI (UL) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
1582
1522
1512
1462
1260
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
153
157
179
169
160
Vir: lasten

V obdobju od leta 2009 do 2013 je FRI imela za 13.980.717,89 € izdatkov. Od tega jih je za
IKT namenila 20,9 %, kar znaša 2.920.649,98 €. Ostali izdatki po skupinah so vidni v tabeli
6.
Tabela 6: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež za obdobje od leta 2009 do 2013 (FRI (UL)) v
evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA
OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
USPOSABLJANJ
E
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

2.383.192,04

2.718.917,32

4.896.644,09

2.036.572,25

1.945.392,19

13.980.717,89

561.279,84

662.196,35

590.775,06

567.168,06

539.230,67

2.920.649,98

23,6 %

24,4 %

12,1 %

27,8 %

27,7 %

20,9 %

72.879,31

83.145,29

46.105,07

34.144,96

49.959,29

286.233,92

13,0 %

12,6 %

7,8 %

6,0 %

9,3 %

9,8 %

310.824,58

412.749,32

408.876,37

360.998,21

307.420,56

1.800.869,04

55,4 %

62,3 %

69,2 %

63,6 %

57,0 %

61,7 %

147.559,96

152.884,54

122.199,08

170.092,64

129.841,88

722.578,10

26,3 %

23,1 %

20,7 %

30,0 %

24,1 %

24,7 %

1.725,85

525,85

2.865,33

485,39

1.482,12

7.084,54

0,3 %

0,1 %

0,5 %

0,1 %

0,3 %

0,2 %

28.290,14

12.891,35

10.729,21

1.446,86

50.526,82

103.884,38

5,0 %

1,9 %

1,8 %

0,3 %

9,4 %

3,6 %

Vir: lasten

Sestava izdatkov je zanimiva, kajti pričakoval sem, da bo fakulteta namenila več sredstev za
nakup IKT in usposabljanje svojih zaposlenih, ugotovil pa sem, da je teh stroškov precej
malo v primerjavi z izdatki, ki so namenjeni za razvoj programske opreme. Podatek
preseneča zato, ker imajo na fakulteti svoj kader ljudi, ki bi lahko razvijal programsko
opremo, ali pa bi pri razvoju sodelovali študentje, ki bi na ta način pridobili izkušnje ter
posledično zviševali svojo končno oceno.
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Prav tako preseneča podatek, da veliko sredstev namenijo za svetovanje o IKT, saj bi njihov
kader moral poznati novosti z IKT področja, kar naj bi pridobili preko usposabljanj, vendar
pa za usposabljanje namenjeno premalo sredstev (graf 4).
Grafikon 4: Izdatki na leto glede na skupino (FRI (UL))

Vir: lasten

V petletnem obdobju je imela FRI povprečno 1467,6 študentov letno. Kljub padanju števila
študentov, z izjemo leta 2012, se sredstva za namene IKT niso bistveno zmanjšala. Največji
izdatek za študenta je bil leta 2010, prav tako tudi izdatek na zaposlenega (graf 5).

Grafikon 5: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FRI (UL))

Vir: lasten

FRI pričakovano v veliki večini sodeluje s podjetji iz osrednjeslovenske regije, saj se je FRI
do leta 2014 nahajala na Viču v Ljubljani.
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V kategorijo »drugo« na grafu 6 sodijo regije, ki imajo skupaj manj kot 1 % deleža, to so
posavska, goriška in gorenjska.

Grafikon 6: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FRI (UL))

Vir: lasten

5.1.3 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO - FE (UL)
»Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila
leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je
vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda,
povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne
elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so
prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo
svetovnega spleta in multimedijskih rešitev« (FE, 2015).
Fakulteta ima v svoji ponudbi 3 študijske smeri, univerzitetni študijski program
Elektrotehnika, visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika in študijski
program Multimedijske komunikacije. Slednja sta tesno povezana z IKT. Zaposlenih je
približno 373 oseb.
Tabela 7: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FE (UL) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
1783
1806
1692
1460
1388
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
361
367
387
380
369
Vir: lasten

V petletnem obdobju je imela 31.715.863,94 € stroškov, od tega jih je za IKT namenila
1.818.307,99 €, kar znaša 5,7%.
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Tabela 8: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FE (UL)) v evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA
IKT
DELEŽ OD
VSEH
IZDATKOV
STROJNA
OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
USPOSABLJA
NJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT

2009
6.137.307,24

2010
6.637.701,46

2011
11.483.638,16

2012
3.843.544,12

2013 skupaj
3.613.672,96 31.715.863,94

340.903,84

476.939,71

297.841,17

391.871,54

310.751,73

1.818.307,99

5,6 %

7,2 %

2,6 %

10,2 %

8,6 %

5,7 %

111.628,34

150.551,52

63.601,59

87.281,31

58.521,07

471.583,83

32,7 %

31,6 %

21,4 %

22,3 %

18,8 %

25,9 %

69.962,41

76.577,20

88.771,89

106.696,81

91.328,23

433.336,54

20,5 %

16,1 %

29,8 %

27,2 %

29,4 %

23,8 %

114.298,25

177.607,78

114.023,06

126.702,10

142.095,41

674.726,60

33,5 %

37,2 %

38,3 %

32,3 %

45,7 %

37,1 %

2.013,33

6.703,11

2.581,56

1.825,46

2.891,67

16.015,13

0,6 %

1,4 %

0,9 %

0,5 %

0,9 %

0,9 %

43.001,51

65.500,10

28.863,07

69.365,86

15.915,35

222.645,89

12,6 %

13,7 %

9,7 %

17,7 %

5,1 %

12,2 %

Vir: lasten

Izdatki FE za IKT skozi leta precej nihajo, vendar je njihova sestava za celotno analizirano
obdobje zelo podobna. Največ sredstev namenijo za svetovanje na IKT področju, nato
sledijo izdatki za strojno opremo in razvoj programske opreme.Izdatki za strojno opremo.
počasi padajo.
Preko vseh let je porazdelitev podatkov po skupinah zelo podobna (graf 7).
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Grafikon 7: Izdatki na leto glede na skupino (FE (UL))

Vir: lasten

Fakulteta letno vpiše povprečno 1626 študentov. Do študijskega leta 2009/10 je to število
naraščalo, po tem letu pa se je število študentov krepko znižalo. Leta 2012/13 je bilo
vpisanih kar 22 % manj študentov, kljub temu pa se izdatki za IKT niso bistveno zmanjšali.
Grafikon 8: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FE (UL))

Vir: lasten

FRI je prav tako del Univerze v Ljubljani in zato podatek, da največ sodelujejo s podjetji iz
osrednjeslovenske regije, ne preseneča. Fakulteta v svojem naboru študijskih smeri nudi
Multimedijsko komunikacijo, ki se izvaja v Novi Gorici, ki spada v goriško regijo, a s podjetji
iz te regije nima velikih stroškov.
Regije, ki imajo skupaj manj kot 1 % prihodkov, so koroška, goriška, jugovzhodna Slovenija,
obalno-kraška, primorsko-notranjska in pomurska.
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Grafikon 9: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FE (UL))

Vir: lasten

5.1.4 FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ̶ FDV (UL)
»Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja
interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi.
Ustanovljena je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične vede, ki se je v nekaj letih razvila v
Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi v
Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo
(FSPN). Sedanje ime je Fakulteta za družbene vede dobila leta 1991, natanko trideset let po
ustanovitvi svoje prve predhodnice« (FDV, 2015).
FDV svojim študentom ponuja nabor 13 študijskih smeri, od tega sta dve delno povezani z
IKT, to sta univerzitetna in visokošolska družboslovna informatika. Zaposlenih naj bi bilo (po
podatkih iz letnih poročil FDV) 252 ljudi.
Tabela 9: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FDV (UL) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
4751
4344
3795
3710
3503
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
266
245
257
252
238
Vir: lasten

V letih od 2009 do 2013 je fakulteta imela 34.303.620,64 € izdatkov, od tega jih je bilo
584.067,47 € povezanih z IKT, kar znaša 1,7 %.
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Tabela 10: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FDV (UL)) v evrih
LETO
VSI
IZDATKI
IZDATKI
ZA IKT
DELEŽ OD
VSEH
IZDATKOV
STROJNA
OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
RAZVOJ
PROGRAM
SKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
SVETOVAN
JE
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
USPOSABL
JANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

6.737.994,99

11.057.674,56

11.249.775,07

3.265.453,11

1.992.722,91

34.303.620,64

70.163,83

123.783,76

86.653,96

164.975,07

138.490,8

584.067,47

1,0 %

1,1 %

0,8 %

5,1 %

6,9 %

1,7 %

2.129,50

7.203,56

3.669,83

50.594,49

48.097,10

111.694,48

3,0 %

5,8 %

4,2 %

30,7 %

34,7 %

19,1 %

40.618,65

30.509,52

32.932,99

31.295,72

17.580,01

152.936,89

57,9 %

24,6 %

38,0 %

19,0 %

12,7 %

26,2 %

20.592,39

42.068,96

45.107,89

37.606,53

41.032,21

186.407,98

29,3 %

34,0 %

52,1 %

22,8 %

29,6 %

31,9 %

1.403,57 €

1.504,96 €

2.172,33 €

262,94 €

138,42 €

5.482,22 €

2,0 %

1,2 %

2,5 %

0,2 %

0,1 %

0,9 %

5.419,72

42.496,76

2.770,92

45.215,39

31.643,11

127.545,90

7,7 %

34,3 %

3,2 %

27,4 %

22,8 %

21,8 %

Vir: lasten

FDV sredstev za IKT v petletnem obdobju ni namenjal enakomerno, opazna so precejšnja
nihanja, prav tako pa je raznolika tudi sestava izdatkov. Za vzdrževanje namenijo zelo malo
sredstev, leta 2010 in 2013 je bilo za vzdrževanje porabljenih celo nič sredstev. Zanimivo je
tudi, da so leta 2013, ko so porabili največ sredstev za nakup IKT opreme, porabili precej
manj sredstev za svetovanje kot pretekla leta. Razlog za to bi znal biti, da so najeli podjetje,
ki ponuja celoten sklop storitev ̶ od svetovanja, montaže, do vzdrževanja ̶ in tako razpisi
za več različnih opravil niso več potrebni, , poleg tega pa je najverjetneje manjši tudi
strošek.
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Grafikon 10: Izdatki na leto glede na skupino (FDV (UL))

Vir: lasten

Fakulteta letno povprečno vpiše 4021 študentov. Ta številka je bila v šolskem letu 2008/09
precej višja , iz leta v leto pa se je začela zniževati, medtem pa to ne velja za izdatke IKT,
kajti le-ti se na študenta počasi večajo (graf 10). Enako se dogaja s številom zaposlenih, ki
tudi upada, izdatki za IKT pa se posledično višajo.

Grafikon 11: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FDV (UL))

Vir: lasten
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FDV pripada Univerzi v Ljubljani in ima sedež poleg Fakultete za upravo, vendar je sestava
izdatkov po regijah precej raznolika. Le nekaj več kot polovica vseh izdatkov pripada
podjetjem v osrednjeslovenski regiji, druga največja regija po prejetih poslih pa je savinjska.
Ostali dve regiji, ki skupaj tvorita manj kot en procent prometa za FDV, sta: Jugovzhodna
Slovenija in obalno-kraška regija.

Grafikon 12: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FDV (UL))

Vir: lasten

5.1.5 FILOZOFSKA FAKULTETA ̶ FF (UL)
»FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem
na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij. Posebno
pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto.
Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija
interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena
spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za
slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru« (FF,
2015).
FF je največja slovenska fakulteta, ki zaposluje kar 588 ljudi in svojim študentom ponuja 49
študijskih smeri. Nobena od smeri ni neposredno povezana z IKT področjem.
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Tabela 11: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FF (UL) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
5734
5463
5451
5228
5352
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
605
597
597
594
547
Vir: lasten

Fakulteta je od leta 2009 do 2013 za svoje potrebe porabila 60.043.431,74 € in za IKT
namenila 1,2 % sredstev, kar znese 732.510,44 €.
Tabela 12: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FF (UL))
LETO
VSI
IZDATKI
IZDATKI
ZA IKT
DELEŽ OD
VSEH
IZDATKOV
STROJNA
OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
RAZVOJ
PROGRAM
SKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
SVETOVAN
JE
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
USPOSABL
JANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV
ZA IKT

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

8.105.367,25

19.413.795,18

19.000.869,84

4.775.559,20

8.747.840,27

60.043.431,74

248.327,42

168.267,34

151.157,34

129.529,77

42.111,07

739.392,94

3,1 %

0,9 %

0,8 %

2,7 %

0,5 %

1,2 %

5.015,68

21.973,79

7.939,96

4.199,69

5.866,10

44.995,22

2,0 %

13,1 %

5,3 %

3,2 %

13,9 %

6,1 %

324,18

234,44

321,46

907,05

2.259,01

4.046,14

0,1 %

0,1 %

0,2 %

0,7 %

5,4 %

0,5 %

166.608,66

100.900,95

108.208,98

105.264,96

32.397,60

513.381,15

67,1 %

60,0 %

71,6 %

81,3 %

76,9 %

69,4 %

2.547,49

2.996,79

2.823,14

1.625,12

260,35

10.252,89

1,0 %

1,8 %

1,9 %

1,3 %

0,6 %

1,4 %

73.831,41

42.161,37

31.863,80

17.532,95

1.328,01

166.717,54

29,7 %

25,1 %

21,1 %

13,5 %

3,2 %

22,5 %

Vir: lasten

Sredstva, namenjena za IKT, s strani FF iz leta v leto upadajo. Leta 2009 so tako porabili
247.437,42 €, v letu 2013 pa kar 85 % manj, le še 37.951,55 €. Vsako leto največ sredstev
namenijo za svetovanje. Preseneča zelo majhna poraba za usposabljanje, saj je to fakulteta,
ki zaposluje največ oseb, hkrati pa večinoma izobražuje študente, ki bodo nekoč svoja
znanja sami prelagali na mlajše rodove in prav zato je zelo pomembno, da so le-ti dobro
seznanjeni z novostmi z IKT področja, saj učni načrti vse več časa in sredstev namenjajo
IKT področju, in sicer z uporabo spletnih učilnic, interaktivnih tabel ter prenosnih
računalniških naprav in tablic.
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Grafikon 13: Izdatki na leto glede na skupino (FF (UL))

Vir: lasten

Povprečno se na fakulteto letno vpiše 5447 študentov (v vse letnike, na vse smeri). Ta
številka je bila najvišja v šolskem letu 2008/09, nato pa je iz leta v leto upadala. Z
manjšanjem vpisanih študentov so upadali tudi izdatki za IKT, vendar veliko hitreje, kar je
opazno na grafu, ki prikazuje, da se kljub manjšemu vpisu izdatki za IKT na študenta vseeno
nižajo. Enako velja za izdatke za IKT na zaposlenega.
Grafikon 14: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FF (UL))

Vir: lasten

FF je prav tako del ljubljanske univerze, vendar največ sredstev prejmejo podjetja iz
savinjske regije. Pred osrednjeslovensko regijo se nahaja še podravska regija. Vzrok za to bi
bil lahko veliko število zaposlenih, saj več kot je zaposlenih, večja je raznolikost, iz kje ti
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ljudje izhajajo, in kljub zakonom se vedno zgodi, da ljudje pomagajo podjetjem iz svoje
regije, da sklenejo javna naročila.
V skupino drugih regij spadajo še: gorenjska, goriška, pomurska.
Grafikon 15: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FF (UL))

Vir: lasten

5.2 UNIVERZA V MARIBORU
Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza pri nas. Na njej je
okoli 18000 študentov in približno 1700 zaposlenih, kar pomeni, da nosi izredno pomembno
vlogo v regiji. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere
namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost
humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških
ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost. Univerza v Mariboru se uspešno povezuje z
gospodarstvom ter prenaša znanje in tehnologijo v prakso (UM, 2015).
Univerza v Mariboru ima 19 članic. Izmed njih sem za svojo analizo izbral dve, ki imata
primerljive študije z izbranimi fakultetami z Univerze v Ljubljani.

5.2.1
FAKULTETA
ZA
ELEKTROTEHNIKO,
INFORMATIKO ̶ FERI (UM)

RAČUNALNIŠTVO

IN

»Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI)
posredujemo
študentom
znanja,
temelječa
na
mednarodno
priznanem
znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča
delovna okolja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru« (FERI, 2015).
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Fakulteta ponuja 8 študijskih smeri, dve sta povezani z elektrotehniko, ostalih 6 pa je
neposredno povezanih z IKT:





Računalništvo in informacijske tehnologije UN in VS,
Informatika in tehnologije komuniciranja UN in VS,
Telekomunikacije,
Medijske komunikacije.

Na fakulteti je zaposlenih 294 oseb.
Tabela 13: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FERI (UM) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
2849
2892
2794
2595
2495
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
283
288
312
301
287
Vir: lasten

Fakulteta je za IKT od leta 2009 do 2013 namenila 1.171.076,79 €, kar znaša 17,1 % od
vseh sredstev, ki jih je fakulteta porabila, to je 6.836.574,36 €.
Tabela 14: Povprečni izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FERI (UM)) v evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA
OPREMA
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT
OSTALO
DELEŽ OD
IZDATKOV ZA
IKT

2009
1.509.343,29

2010
1.340.791,38

2011
1.181.209,32

2012
1.059.858,26

230.706,04

298.160,57

259.138,02

257.412,01

245.057,76

1.290.474,40

15,3 %

22,2 %

21,9 %

24,3 %

14,0 %

18,9 %

46.786,27

74.772,34

40.056,88

33.939,55

48.039,36

243.594,40

20,3 %

25,1 %

15,5 %

13,2 %

19,6 %

18,9 %

1.954,35

10.374,80

3.055,00

27.243,00

2.383,65

45.010,80

0,8 %

3,5 %

1,2 %

10,6 %

1,0 %

3,5 %

15.452,83

13.556,95

31.567,82

34.784,82

35.389,09

130.751,51

6,7 %

4,5 %

12,2 %

13,5 %

14,4 %

10,1 %

21.275,00

88.182,07

42.493,25

25.616,43

4.934,40

182.501,15

9,2 %

29,6 %

16,4 %

10,0 %

2,0 %

14,1 %

145.237,59

111.274,41

141.965,07

135.828,21

154.311,26

688.616,54

63,0 %

37,3 %

54,8 %

52,8 %

63,0 %

53,4 %

Vir: lasten
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2013 SKUPAJ
1.745.372,11 6.836.574,36

Izdatki za IKT so podobni za vsa analizirana leta, prav tako se ne razlikuje sestava izdatkov.
Zanimivo je, da so za vzdrževanje namenili le 202,3 € sredstev in še to samo leta 2009,
medtem ko je znesek za vzdrževanje ostalih let enak nič. To je zelo vzpodbudno, saj bi lahko
pomenilo, da izobraženi profesorji s pomočjo tehničnega osebja sami skrbijo za svojo IKT
opremo ali pa celo v sklopu študija študentje pomagajo pri popravilih in vzdrževanju, kar jim
vsekakor prinese odlične izkušnje, ki jih bodo lahko po končanem študiju uporabili pri iskanju
zaposlitve. Največ izdatkov porabijo za nakup nove opreme ali nadgradnjo obstoječe.
Grafikon 16: Izdatki na leto glede na skupino (FERI (UM))

Vir: lasten

Letno v povprečju na fakulteto sprejmejo 2725 študentov. Ta številka se je do šolskega leta
2011/12 zviševala, nato pa je začela upadati. Podobno se je dogajalo tudi z izdatki za IKT,
saj izdatki za IKT glede na študenta tekom let ostajajo precej podobni.
Grafikon 17: : Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št.
zaposlenih (FERI (UM))

Vir: lasten
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FERI je fakulteta, ki sodi na Univerzo v Mariboru in temu primerna je tudi regijska sestava
izdatkov. Največ sredstev prejmejo podjetja v podravski regiji, sledijo jim osrednjeslovenska
in nato savinjska podjetja.
Med drugimi regijami so še: posavska, pomurska, zasavska, goriška, koroška in gorenjska.

Grafikon 18: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FERI (UM))

Vir: lasten

5.2.2 FILOZOFSKA FAKULTETA ̶ FF (UM)
»Filozofska fakulteta je najmlajša članica Univerze v Mariboru, ustanovljena leta 2006, prvi
študenti pa so na njej začeli študirati v študijskem letu 2006/07. Njena mladost pa je le
navidezna, saj so se študijske smeri in oddelki dolgo časa oblikovali in razvijali v okviru
Pedagoške fakultete. Zadnjih nekaj let je bilo samo še vprašanje »pravega trenutka«, kdaj
bodo slovenistika, anglistika, germanistika, hungaristika, zgodovina, geografija, filozofija,
sociologija, psihologija in pedagogika prerasle stare okvire in se osamosvojile v novi
Filozofski fakulteti« (FF (UM), 2015).
V svojem naboru FF (UM) študentom ponuja 17 smeri, ki pa niso povezane z IKT. Za
nemoteno izvajanje dejavnosti v povprečju skrbi 147 zaposlenih.
Tabela 15: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FF (UM) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
1699
1778
1869
2026
1849
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
144
156
153
145
138
Vir: lasten

FF (UM) je v analiziranem petletnem obdobju porabila 3.927.961,17 €, od tega je za
področje IKT namenila 155.104,07 €, kar znese 3,9 %.
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Tabela 16: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FF (UM)) v evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
RAZVOJ PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT

2009
1.264.542,55

2010
717.351,56

2011
805.845,10

2012
531.696,02

2013 skupaj
608.525,94 3.927.961,17

58.980,47

107.062,83

91.559,74

16.847,00

20.192,46

294.642,50

4,7 %

14,9 %

11,4 %

3,2 %

3,3 %

7,5 %

35.340,62

23.164,56

19.357,05

11.762,96

3.936,36

93.561,55

59,9 %

21,6 %

21,1 %

69,8 %

19,5 %

31,8 %

0,0

0,0

0,0

520,00

6.688,47

7.208,47

0,0 %

0,0 %

0,0 %

3,1 %

33,1 %

2,4 %

8.658,21

1.686,19

2.670,54

2.322,44

4.453,21

19.790,59

14,7 %

1,6 %

2,9 %

13,8 %

22,1 %

6,7 %

8.904,18

81.890,87

50.475,77

0,0

0,0

141.270,82

15,1 %

76,5 %

55,1 %

0,0 %

0,0 %

47,9 %

6.077,46

321,21

19.056,38

2.241,60

5.114,42

32.811,07

10,3 %

0,3 %

20,8 %

13,3 %

25,3 %

11,1 %

Vir: lasten

Fakulteta letno za IKT namenja različne vsote, v letih 2009 in 2011 je bilo teh sredstev
preko 40.000 € letno, v ostalih treh letih pa manj kot 25.000 € letno. Večino sredstev
nameni za nakup IKT opreme. Sorazmerno s sredstvi za nakup nihajo tudi sredstva,
namenjena za svetovanje o IKT, kar pomeni, da so v letih, ko so več zapravili za nakup
opreme, več sredstev namenili za svetovanje, kar je vsekakor dobra poteza. V obdobju od
leta 2009 do 2011 za razvoj programske opreme niso porabili niti enega evra, nato pa je v
letih 2012 in 2013 z upadom porabljenih sredstev za nakup opreme narasel znesek,
namenjen razvoju programske opreme. Zanimivo je, da ravno v letih, ko so porabili sredstva
za razvoj programja, niso namenili nič sredstev za usposabljanje svojih zaposlenih. To bi
lahko pomenilo, da so z nakupom nove programske opreme, narejene po naročilu, zamenjali
del obstoječe in so razvijalci poleg razvoja opreme fakulteti ponudili še usposabljanje
zaposlenih za lažji prehod na le-to. Za vzdrževanje in popravila v petletnem obdobju niso
porabili nič sredstev.
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Grafikon 19: Izdatki na leto glede na skupino (FF (UM))

Vir: lasten

Povprečno se je v opazovanem obdobju na fakulteto vpisalo 1844 študentov. Število je do
leta 2012 naraščalo, kar se tudi odraža na grafu, saj znesek, namenjen za IKT, glede na
študenta pada, kar bi pomenilo, da se sami izdatki za IKT niso višali z višanjem vpisanih
študentov. To pa potrjuje tudi razmerje med izdatki na zaposlenega, kjer je opaziti precejšen
padec leta 2012, kljub podobnemu številu zaposlenih glede na prejšnja leta.
Grafikon 20: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FF (UM))

Vir: lasten

FF (UM) spada na Univerzo v Mariboru in leži v podravski regiji. S to regijo fakulteta sklene
tudi največ poslov, saj podjetja iz te regije prejmejo več kot polovico vseh sredstev, ki jih za
IKT nameni FF. Sledi ji osrednjeslovenska regija.
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Grafikon 21: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FF (UM))

Vir: lasten

5.3 UNIVERZA NA PRIMORSKEM
»Univerza na Primorskem (UPR) ima s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi,
gospodarstvom in državnimi inštitucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in
kulturnega stika. UPR predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja prostoru
jugozahodne Slovenije potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije«
(UPR, 2015).
Univerza na Primorskem ima 7 članic in za analizo sem izbral dve.

5.3.1 FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE ̶ FHŠ (UP)
»Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000, tri leta kasneje pa je bila
med ustanovnimi članicami Univerze na Primorskem. Izvaja študijske programe na
univerzitetni dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na
družboslovnem in humanističnem področju. Pri tem izhaja iz vrednot, ki zagotavljajo
kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, skrb za primerno infrastrukturo in
opremo kompetentnosti kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite
povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost
študentov« (FHŠ, 2015).
FHŠ ponuja 8 različnih študijskih smeri in v povprečju zaposluje 80 oseb.
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Tabela 17: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FHŠ (UP) od leta 2009 do2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
966
910
791
556
490
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
84
84
77
76
79
Vir: lasten

V analiziranem petletnem obdobju je fakulteta porabila 3.148.399,54 €, za IKT jih je
namenila 32.637,32 €, kar znese 1,0 %.
Tabela 18: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FHŠ (UP)) v evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
RAZVOJ PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT

2009
419.595,38

2010
562.127,36

2011
1.606.098,90

2012
2013 skupaj
330.218,34 230.359,56 3.148.399,54

5.107,13

19.127,90

2.499,34

5.367,64

2.984,41

35.086,42

1,2 %

3,4 %

0,2 %

1,6 %

1,3 %

1,1 %

4.206,57

16.608,03

2.427,04

1.425,03

2.647,14

27.313,81

82,4 %

86,8 %

97,1 %

26,5 %

88,7 %

77,8 %

443,92

139,70

0,0

2.172,00

8,7 %

0,7 %

0,0 %

40,5 %

0,0 %

7,9 %

367,97

2.372,78

72,30

1.770,61

337,27

4.920,93

7,2 %

12,4 %

2,9 %

33,0 %

11,3 %

14,0 %

88,67

7,39

0,0

0,0

0,0

96,06

1,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,3 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0

2.755,62

Vir: lasten

Ker FHŠ ne ponuja nobenih študijskih smeri v povezavi z IKT, se to pozna tudi na izdatkih.
Če izvzamemo leto 2010, fakulteta za IKT letno nameni le nekje okoli 4.000 €. Leto 2010
izstopa zaradi velikega vložka v nakup IKT opreme. Istega leta so največ sredstev namenili
tudi za svetovanje, kar je verjetno povezano z nakupom IKT opreme. Ostala leta v povprečju
največ sredstev namenijo za vzdrževanje svoje opreme. Največ sredstev za razvoj
programske opreme so porabili leta 2012, medtem ko leto prej in leto kasneje za razvoj niso
porabili niti evra.
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Grafikon 22: Izdatki na leto glede na skupino (FHŠ (UP))

Vir: lasten

Fakulteta lahko v poprečju na leto sprejme 743 študentov. To število v opazovanem
obdobju pada in se je celo prepolovilo glede na šolski leti 2008/09 in 2012/13. Izdatki za IKT
na študenta skozi leta nihajo, vendar ostajajo precej podobni.
Grafikon 23: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FHŠ (UP))

Vir: lasten

FHŠ sodi v obalno-kraško regijo, vendar s podjetji iz te regije nima največ sklenjenih
transakcij, saj je na prvem mestu osrednjeslovenska regija. Če pa izvzamemo eno
transakcijo iz leta 2010, ko je FHŠ s podjetjem iz osrednjeslovenske regije sklenila posel za
več kot 14.400 € za nakup nove opreme, se procent obalno-kraških podjetij skoraj podvoji.
To seveda ne preseneča, saj se za velike posle potegujejo podjetja iz cele Slovenije in na
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razpisih po navadi zmagajo prav največja, ki zaradi svojih izkušenj lahko ponudijo najbolj
konkurenčno ceno.
Grafikon 24: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FHŠ (UP))

Vir: lasten

5.3.2 FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE - FAMNIT (UP)
»Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica
Univerze na Primorskem. Ustanovljena je bila leta 2006. Fakulteta izvaja študijske programe
vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na
področju naravoslovnih ved« (FAMNIT, 2017).
Študentje se lahko vpišejo na eno izmed 8 smeri, v povezavi z IKT pa poteka smer
Računalništvo in informatika. Na fakulteti je bilo v opazovanem obdobju letno v povprečju
zaposlenih 60 oseb.
Tabela 19: Št. vpisanih študentov in število zaposlenih na FAMNIT (UP) od leta 2009 do 2013

LETO
2009
2010
2011
2012
2013
ŠTEVILO VPISANIH
192
235
417
559
665
ŠTEVILO ZAPOSLENIH
34
47
68
69
86
Vir: lasten

Fakulteta je med leti 2009 in 2013 porabila 2.918.695.92 €, od tega je bilo izdatkov za IKT
138.316.33 €, kar znaša 4,7 % vseh izdatkov.
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Tabela 20: Izdatki za IKT po skupinah in njihov delež (FAMNIT (UP)) v evrih
LETO
VSI IZDATKI
IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH
IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD IZDATKOV
ZA IKT

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ

351.218,03

525.876,12

1.132.291,49

442.147,48

467.162,80

2.918.695,92

19.245,06

40.435,21

25.531,97

43.765,49

9.338,60

138.316,33

5,5 %

7,7 %

2,3 %

9,9 %

2,0 %

4,7 %

1.760,36

21.311,49

5.336,32

1.484,68

859,16

30.752,01

9,1 %

52,7 %

20,9 %

3,4 %

9,2 %

22,2 %

6.946,63

3.856,03

641,00

22.244,00

454,50

34.142,16

36,1 %

9,5 %

2,5 %

50,8 %

4,9 %

24,7 %

6.681,25

14.343,73

19.554,65

20.036,81

7.912,94

68.529,38

34,7 %

35,5 %

76,6 %

45,8 %

84,7 %

49,5 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3.856,82

923,96

0,00

0,00

112,00

4.892,78

20,0 %

2,3 %

0,0 %

0,0 %

1,2 %

3,5 %

Vir: lasten

Glede na to, da fakulteta ponuja smer, povezano z IKT, sem pričakoval, da vsaj nekaj
denarja namenijo za usposabljanje svojih zaposlenih, vendar temu ni tako, saj v
opazovanem obdobju za to niso namenili denarja. Največji odhodki so v skupini svetovanje,
kar ponovno preseneča, saj naj bi imeli na fakulteti izobraženo osebje in bi zato potrebovali
manj zunanje pomoči, kljub temu pa za svetovanje namenijo skoraj polovico vseh sredstev,
ki jih namenijo za IKT. Tej skupini sledita razvoj programske opreme in strojna oprema, ki
se po letih izmenjujeta, saj je bilo v letih 2010 in 2011 veliko več denarja namenjenega za
nakup strojne opreme, medtem ko je bil znesek leta 2009 in 2012 večji v razvoju strojne
opreme. Za ostalo izstopa samo leto 2009, ko so v tej skupini porabili kar 20 % vseh
sredstev, namenjenih za IKT, ostala leta pa se ta znesek giblje blizu ničle.
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Grafikon 25: Izdatki na leto glede na skupino (FAMNIT (UP))

Vir: lasten

Na fakulteto se v povprečju vpiše 414 študentov. Toda samo število vpisov se je glede na
leto 2009 povečalo za več kot 200 %, s 192 na 665, kar je opaziti tudi na grafikonu 19, kjer
se vidi padec izdatkov za IKT glede na študenta od leta 2010 proti letu 2013. Če gledamo
linearno, padajo tudi izdatki, in sicer v primerjavi s številom zaposlenih, ki se leta 2012 zviša
v primerjavi s prejšnjim letom.
Grafikon 26: Izdatki za IKT za obdobje 2009-2013 glede na št. vpisanih študentov in št. zaposlenih
(FHŠ (UP))

Vir: lasten

FAMNIT leži v obalno-kraški regiji, vendar tako kot FHŠ tudi oni največ poslov sklenejo s
podjetji v osrednji slovenski. Letno s podjetji iz te regije opravijo za okoli 18.740 €
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transakcij. Čeprav goriška in obalno-kraška regija skupaj predstavljata kar 27 %, sta tako
močni le zaradi leta 2009, ko je obalno-kraška regija prejela kar 59 % vseh sredstev tistega
leta, namenjenih za IKT, medtem ko se je podobno zgodilo leta 2012, kjer so podjetja v
goriški regiji prejela 45 % vseh sredstev.

Grafikon 27: Porazdelitev izdatkov za IKT po regijah (FHŠ (UP))

Vir: lasten

5.4 SKUPNI PRIKAZ IN PRIMERJAVE
Devet opazovanih fakultet je v petletnem obdobju zapravilo 161.240.076,49 €, od tega
8.053.770,96 € za namene IKT, kar znaša 5 % vseh izdatkov. Skupni izdatki so se do leta
2011 zviševali, nato pa so se začeli silovito zmanjševati in so se tako med letoma 2011 in
2012 več kot prepolovili. Izdatki, namenjeni za IKT, so začeli upadati že leta 2011, vendar
ne tako drastično kot skupni izdatki, kar pomeni, da se je procent izdatkov za IKT glede na
skupne izdatke povišal. Letno povprečje skupnih izdatkov za obdobje petih let znaša
32.248.015,30 € na leto, za namene IKT pa 1.610.754,19 €.
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Grafikon 28: Izdatki izbranih fakutlet za opazovano obdobje

Vir: lasten

Fakultete so v opazovanem petletnem obdobju največ denarja, ki je bil namenjen za IKT,
porabile za razvoj programske opreme in skoraj enako vsoto tudi za svetovanja. Temu
sledijo izdatki za strojno opremo, ki so prav tako zelo podobni izdatkom. Najmanj denarja je
namenjenega za usposabljanje. Največje nihanje je opazno prav v tej skupini, kjer so se leta
2010 izdatki kar potrojili glede na prejšnje leto, nato so začeli upadati, do leta 2013 pa so se
močno približali ničli. V skupini strojna oprema so se izdatki iz leta 2010 na leto 2011 skoraj
prepolovili, nato pa so se začeli ponovno vzpenjati in so leta 2013 prišli nekje na začetno
stanje.

Tabela 21: Deleži skupnih izdatkov izbranih fakutlet za opazovano obdobje

SKUPINA IZDATKA
STROJNA OPREMA
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME
SVETOVANJE
USPOSABLJANJE
OSTALO

2009
18,3
27,6
31,5
3,1
19,5

%
%
%
%
%

2010
22,1 %
26,4 %
25,5 %
9,0 %
16,9 %

Vir: lasten
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2011
12,7 %
35,1 %
30,0 %
6,9 %
15,4 %

2012
14,4 %
35,3 %
31,5 %
1,9 %
16,9 %

2013
skupno
17,6 % 17,3 %
32,3 % 31,0 %
29,9 % 29,4 %
0,8 %
4,7 %
19,5 % 17,5 %

Tabela 22: Delež izdatkov fakultet, namenjenih za IKT za obdobje 2009-2013

FAKULTETA SKUPNI IZDATKI ZA IKT
DELEŽ
FU (UL)
4.364.811,29 €
232.832,93 € 5,3 %
FRI (UL)
13.980.717,89 €
2.920.649,98 € 20,9 %
FR (UL)
31.715.863,94 €
1.818.307,99 € 5,7 %
FDV (UL)
34.303.620,64 €
584.067,47 € 1,7 %
FF (UL)
60.043.431,74 €
739.392,94 € 1,2 %
FERI (UM)
6.836.574,36 €
1.290.474,40 € 18,9 %
FF (UM)
3.927.961,17 €
294.642,50 € 7,5 %
FHŠ (UP)
3.148.399,54 €
35.086,42 € 1,1 %
FAMNIT (UP)
2.918.695,92 €
138.316,33 € 4,7 %
Vir: lasten

Med vsemi analiziranimi fakultetami so precejšnja odstopanja glede deleža izdatkov za IKT
od skupnih izdatkov. Fakulteti iz UM v povprečju namenita večji delež za IKT kot ostale
fakultete, sledi ji UL, najmanj pa za IKT, glede na analizo ene fakultete, namenijo v UP.
Če primerjamo FRI v povezavi s FE in FERI glede števila študentov, ki jih lahko FERI sprejme
na smer Računalništvo in informatika ter na drugi strani na Elektrotehniko, ugotovimo, da je
17,1 %, kolikor FERI nameni za IKT, zelo podoben skupnemu deležu FRI in FE.
Mariborska FF za IKT nameni kar trikrat več od ljubljanske FF in v povprečju dvakrat več kot
ostale fakultete, ki niso povezane z IKT.
Fakulteta, ki zelo odstopa od ostalih, je FU, saj je v petletnem obdobju za IKT namenila kar
5,3 %, skoraj toliko kot FE. Vendar je iz podatkov razvidno, da so leta 2010 za IKT namenili
kar štirikrat več kot ostala leta, kar je podvojilo delež, namenjen za IKT. Velika možnost je,
da je tisto leto šlo za zamenjavo velike večine IKT opreme, kar ni ravno vsakoletna praksa.
Dejstvo je, da če bi za analizo vzeli daljše obdobje, bi se sredstva bolje porazdelila preko let
in bi bil delež nekje 2,5 %, kar bi bilo sicer še vedno več od ostalih fakultet, katerih glavne
študijske smeri niso povezane z IKT, vendar bi bilo to vseeno bolj primerljivo.
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Grafikon 29: Delež izdatkov fakultet po skupinah

Vir: lasten

Vsem fakultetam je skupno, da za usposabljanje svojih zaposlenih o IKT namenijo zelo malo
sredstev. FERI in FU sta edini fakulteti, ki namenita več kot 5 %.
Za razvoj programske opreme fakultete z Univerze v Ljubljani namenijo veliko več sredstev
kot ostale fakultete z drugih dveh univerz. Vendar je zanimivo, da FRI zapravi kar
petnajstkrat več sredstev kot FERI, ki ponuja primerljive študije. Razloga za to bi lahko bila
dva, in sicer bi bilo možno, da FERI poleg nakupa nove opreme kupi še programsko opremo
ali pa gre za to, da znajo izkoristiti znanje svojega kadra, tj. razvijanje lastne programske
opreme. Prav tako za razvoj programske opreme veliko namenita FE in FDV, ki nista tesno
povezani z IKT.
Pri svetovanju so si fakultete med seboj precej enotne, letno namenijo nekje med 15 % in
30 %. Ponovno pod povprečje pade FERI, za kar bi spet lahko bil razlog, da uspešno
uporabljajo svoj kader, medtem ko nadpovprečno veliko za svetovanje namenijo na
ljubljanski FF, in sicer kar 70 %.
Za vzdrževanje in popravila vse fakultete (razen FHŠ) porabijo malo sredstev, kar je seveda
v redu, saj to pomeni, da je uporabljena oprema kakovostna in zahteva malo popravil ter je
lahka za vzdrževanje.
Pri ostalih izdatkih, povezanih z IKT, so si fakultete skoraj enotne, saj za to skupino skoraj
vse namenijo največ sredstev (z izjemo ljubljanske FF in FRI).
Velika odstopanja, kot so razvoj programske opreme pri FRI in svetovanje o IKT pri
ljubljanski FF, pomenijo, da podjetja, ki imajo za glavno dejavnost registrirano na primer
razvoj programske opreme, opravljajo veliko več kot le to, saj svojim strankam ponujajo
celotne pakete, torej od svetovanja, razvijana, nakupa in montaže ter do vzdrževanja.
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Grafikon 30: Skupni izdatki za IKT glede na skupno št. vpisanih in povprečno zaposlenih

Vir: lasten

Pri analizi, koliko sredstev za IKT porabijo fakultete glede na število razpisanih vpisnih mest
in število zaposlenih, se zelo lepo vidi, katere fakultete ponujajo smeri povezane z IKT.
Fakultete na ljubljanski univerzi namenijo daleč največ sredstev ̶ tako na študenta kot na
zaposlenega. Tako FERI kot FRI porabita precej več sredstev kot ostale fakultete.
Ljubljanska in mariborska FF imata primerljive izdatke. Najmanj sredstev za IKT na študenta
pa namenijo na FHŠ, enako kot pri deležu celotnih izdatkov..
Tabela 23: Skupni izdatki za usposabljanje na zaposlenega

FAKULTETA
FU (UL)
FRI (UL)
FR (UL)
FDV (UL)
FF (UL)
FERI (UM)
FF (UM)
FHŠ (UP)
FAMNIT (UP)

SKUPNO
6.452,28
459.850,48
163.159,37
219.160,95
254.054,33
55.740,23
101.682,62
4.068,03
18,677.40

€
€
€
€
€
€
€
€
€

ZA IKT
2.615,68
1.416,91
3.203,03
1.096,44
2.050,58
13.058,21
346,48
19,21
0,0

DELEŽ
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40,5
0,3
2,0
0,5
0,8
23,4
0,3
0,5
0,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%

NA ZAPOSLENEGA
28,43 €
6,75 €
11,56 €
3,51 €
3,43 €
48,36 €
2,33 €
0,16 €
0,00 €

Vir: lasten

Pri usposabljanju so velike razlike med fakultetami, neke skupne točke med univerzami ni,
razen tega, da večina fakultet zelo malo skupnih sredstev za usposabljanje nameni za
usposabljanje na področju IKT. Izjema sta le FU in FERI.
Večina fakultet sodeluje s podjetji, ki izhajajo iz iste regije kot univerza, kar kaže na to, da je
Slovenija enakomerno pokrita z IKT podjetji. Na javna naročila, kjer sredstev ni tako veliko,
se tako večinoma prijavljajo podjetja iz iste regije, saj lahko lažje in cenejše izvajajo svoje
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dejavnosti, medtem ko pri velikih javnih naročilih pride do tega, da pripadajo večinoma
velikim podjetjem iz osrednjeslovenske regije, saj so ta bolj konkurenčna in zaradi večjega
števila zaposlenih lahko ponudijo hitrejše in cenejše storitve.

5.4.1 PRIMERJAVA MED UNIVERZAMI
V spodnjih treh tabelah so predstavljeni vsi izdatki, izdatki za ITK in delež glede na vse
izdatke ter izdatki za IKT po skupinah in delež le-teh glede na izdatke za IKT. Podatki so
združeni po univerzah, in sicer na Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na
Primorskem. Ker sem z Univerze v Ljubljani vzel več fakultet, ki sem jih vključil v raziskavo
glede na ostali dve univerzi, in ker so le-te fakultete tudi večje od fakultet z mariborske in
primorske univerze, sem podatke primerjal glede na deleže, ki jih predstavljajo od celote, to
je od vseh izdatkov oziroma od vseh izdatkov, namenjenih za IKT. Opozoriti je potrebno
tudi, da so lahko procenti zavajajoči, saj sem z dveh manjših univerz, poleg fakultete, ki je
bolj IKT usmerjena, izbral le po eno dodatno fakulteto, kar pomeni, da je vpliv FERI z
Univerze v Mariboru in vpliv FAMNIT s primorske univerze večji na skupni procent kot vpliv
FRI iz Ljubljanske. Zaradi tega je prišlo do velikih odstopanj med univerzamiin zato bom
poleg skupne primerjave med univerzami primerjal še posamezne fakultete z različnih
univerz.
Na Univerzi v Ljubljani so v opazovanem obdobju fakultete opravile za 144.408.445,50 €
transakcij, od tega je bilo za IKT namenjenih 4,4 %, kar znaša 6.295.251,31 €. Kar več kot
tretjino vseh izdatkov za IKT so ljubljanske fakultete namenile za razvoj programske
opreme, temu z le nekaj procenti manj sledi svetovanje. 15,9 % je bilo namenjenih za
strojno opremo, nato izdatki v skupini ostalo in izdatki za usposabljanje.
Na Univerzi v Mariboru so v opazovanem obdobju fakultete opravile za 10.764.535,53 €
poslov, od tega je bilo za IKT namenjenih 1.585.116,90 €, kar predstavlja 14,7 %. Močno
prevladuje skupina ostalo, saj je bilo podjetjem, ki so bila uvrščena v to skupino,
namenjenih nekaj manj kot polovica vseh izdatkov, namenjenih za IKT. Strojni opremi, ki
predstavlja nekaj več kot petino, tesno sledi usposabljanje. Za svetovanje je bilo porabljenih
9,5 % vseh sredstev, namenjenih za IKT, najmanj pa je bilo namenjenega za razvoj
programske opreme.
Izbrane fakultete s primorske univerze, so v petletnem obdobju zapravile 6.067.095,46 €, od
tega za IKT le 2,9 %, to je 173.402,75 €. Največ tega denarja je šlo za svetovanja, tretjino
za nakup strojne opreme, dobro petino za razvoj programske opreme, za skupino ostalo je
bilo namenjenih 2,8 % sredstev glede na vse izdatke za IKT, medtem ko je bilo za
usposabljanje namenjeno najmanj denarja, in sicer v opazovanem obdobju le 96,06 €, kar
predstavlja le 0,1 % vseh izdatkov za IKT.
Kot sem omenil že prej, je opaziti precejšnja odstopanja med univerzami že pri procentu
sredstev, namenjenih za IKT, kjer so le-ti pri UM kar trikrat večji kot pri UL in skoraj petkrat
večji od UP, to je zaradi tega, ker sem z UM poleg Filozofske fakultete izbral še FERI, ki
večinoma ponuja smeri, povezane z IKT, oziroma tehnološke smeri. Zaradi tega so tako
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izdatki za IKT kot sam procent večji, potem ko seštejemo vse izdatke obeh fakultet. Največje
razlike so pri izdatkih, ki sem jih uvrstil v skupino ostalo, saj pri UM predstavljajo skoraj
polovico, medtem ko so pri obeh ostalih univerzah zelo majhni. Za strojno opremo UL in UM
namenita podoben procent, medtem ko je pri UP ta podvojen. Za razvoj programske opreme
največji delež nameni UL, polovico manj namenijo na UP, najmanj pa na UM, kjer delež
znaša le 3,3 %. Za svetovanje največji delež namenijo na UP, nato sledi UL, najmanjši delež
pa tako kot za razvoj programske opreme nameni UM. Za usposabljanje je na UL in UP
namenjeno zanemarljivo malo denarja, na UM pa ta skupina predstavlja kar 20,4 %.
Najbolj sta si podobni UL in UP, kar niti ne preseneča glede na fakultete, ki sem jih izbral,
saj je število študentov, ki se vpišejo na smeri, povezane z IKT, glede na vse študente, ki
sem jih vključil v raziskavo med tema univerzama, precej podobno.
Izdatki v primerjavi s številom vpisanih študentov in številom zaposlenih kažejo, da je samo
razmerje med zaposlenimi in študenti zelo podobno na vseh univerzah, vendar pa so izdatki
za IKT višji, če je večja univerza.
Grafikon 31: Skupni izdatki za IKT po univerzah glede na skupno št. vpisanih in povprečno
zaposlenih

Vir: lasten
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Tabela 24: Seštevek izdatkov izbranih fakutlet z Univerze v Ljubljani po skupinah

UNIVERZA V LJUBLJANI
2009
2010
2011
2012
2013
SKUPAJ
VSI IZDATKI
24.459.195,78 € 40.680.815,79 € 47.537.526,41 € 14.746.819,19 € 16.984.088,33 € 144.408.445,50 €
VSI IZDATKI ZA IKT
1.251.779,82 € 1.556.544,99 € 1.149.344,26 € 1.284.035,96 € 1.053.546,28 €
6.295.251,31 €
DELEŽ OD VSEH IZDATKOV
5,1 %
3,8 %
2,4 %
8,7 %
6,2 %
4,4 %
STROJNA OPREMA
198.439,20 €
311.452,23 €
126.699,33 €
183.600,35 €
178.623,90 €
998.815,01 €
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
15,9 %
20,0 %
11,0 %
14,3 %
17,0 %
15,9 %
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME
423.049,64 €
520.070,48 €
532.262,12 €
515.617,87 €
420.098,04 €
2.411.098,15 €
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
33,8 %
33,4 %
46,3 %
40,2 %
39,9 %
38,3 %
SVETOVANJE
462.142,73 €
483.430,25 €
404.229,15 €
446.783,61 €
349.801,32 €
2.146.387,06 €
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
36,9 %
31,1 %
35,2 %
34,8 %
33,2 %
34,1 %
USPOSABLJANJE
17.605,47 €
12.682,43 €
11.926,66 €
4.473,07 €
5.225,53 €
51.913,16 €
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
1,4 %
0,8 %
1,0 %
0,3 %
0,5 %
0,8 %
OSTALO
150.542,78 €
228.909,60 €
74.227,00 €
133.561,06 €
99.797,49 €
687.037,93 €
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
12,0 %
14,7 %
6,5 %
10,4 %
9,5 %
10,9 %
Vir: lasten
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Tabela 25: Seštevek izdatkov izbranih fakutlet z Univerze v Mariboru po skupinah

UNIVERZA V MARIBORU
VSI IZDATKI
VSI IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT

2009
2010
2011
2012
2013
SKUPAJ
2.773.885,84 € 2.058.142,94 € 1.987.054,42 € 1.591.554,28 € 2.353.898,05 € 10.764.535,53 €
289.686,51 €
405.223,40 €
350.697,76 €
274.259,01 €
265.250,22 €
1.585.116,90 €
10,4 %
19,7 %
17,6 %
17,2 %
11,3 %
14,7 %
82.126,89 €
97.936,90 €
59.413,93 €
45.702,51 €
51.975,72 €
337.155,95 €
28,4 %
24,2 %
16,9 %
16,7 %
19,6 %
21,3 %
1.954,35 €
10.374,80 €
3.055,00 €
27.763,00 €
9.072,12 €
52.219,27 €
0,7 %
2,6 %
0,9 %
10,1 %
3,4 %
3,3 %
24.111,04 €
15.243,14 €
34.238,36 €
37.107,26 €
39.842,30 €
150.542,10 €
8,3 %
3,8 %
9,8 %
13,5 %
15,0 %
9,5 %
30.179,18 €
170.072,94 €
92.969,02 €
25.616,43 €
4.934,40 €
323.771,97 €
10,4 %
42,0 %
26,5 %
9,3 %
1,9 %
20,4 %
151.315,05 €
111.595,62 €
161.021,45 €
138.069,81 €
159.425,68 €
721.427,61 €
52,2 %
27,5 %
45,9 %
50,3 %
60,1 %
45,5 %
Vir: lasten
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Tabela 26: Seštevek izdatkov izbranih fakutlet s primorske univerze po skupinah

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
VSI IZDATKI
VSI IZDATKI ZA IKT
DELEŽ OD VSEH IZDATKOV
STROJNA OPREMA
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
SVETOVANJE
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
USPOSABLJANJE
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT
OSTALO
DELEŽ OD IZDATKOV ZA IKT

2009
2010
2011
2012
2013
SKUPAJ
770.813,41 € 1.088.003,48 € 2.738.390,39 €
772.365,82 €
697.522,36 €
6.067.095,46 €
24.352,19 €
59.563,11 €
28.031,31 €
49.133,13 €
12.323,01 €
173.402,75 €
3,2 %
5,5 %
1,0 %
6,4 %
1,8 %
2,9 %
5.966,93 €
37.919,52 €
7.763,36 €
2.909,71 €
3.506,30 €
58.065,82 €
24,5 %
63,7 %
27,7 %
5,9 %
28,5 %
33,5 %
7.390,55 €
3.995,73 €
641,00 €
24.416,00 €
454,50 €
36.897,78 €
30,3 %
6,7 %
2,3 %
49,7 %
3,7 %
21,3 %
7.049,22 €
16.716,51 €
19.626,95 €
21.807,42 €
8.250,21 €
73.450,31 €
28,9 %
28,1 %
70,0 %
44,4 %
66,9 %
42,4 %
88,67 €
7,39 €
0,0 €
0,0 €
0,0 €
96,06 €
0,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
3.856,82 €
923,96 €
0,0 €
0,0 €
112,00 €
4.892,78 €
15,8 %
1,6 %
0,0 %
0,0 %
0,9 %
2,8 %
Vir: lasten
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5.4.2 PRIMERJAVA MED FRI (UL), FERI (UM) IN FAMNIT (UP)
Poleg primerjave med univerzami sem se odločil tudi za direktno primerjavo med fakultetami
s podobnim študijem, a z različnih univerz. Vsi podatki, ki sem jih uporabil v tej primerjavi,
so na voljo v poglavju 5.3.
Omenjene fakultete sem izbral zato, ker nudijo smeri s področja informatike. Tako FRI kot
tudi FERI, katerih večina smeri je povezana z IKT, namenita okoli petino svojega proračuna
za IKT, medtem ko FAMNIT le 4,7 %. Tak rezultat sem tudi pričakoval zato, ker FAMNIT ni
izključno fakulteta z informacijskimi študiji, temveč ponuja še mnogo drugih smeri.
Po strukturi izdatkov se ne da potegniti nekega skupnega zaključka, saj so si prav vse
fakultete različne. Na FERI več kot polovico izdatkov predstavlja skupina ostalo, medtem ko
je pri FRI in FAMNIT ta skupina na predzadnjem mestu z zelo podobnim procentom. Pri FRI
je skupina z največ izdatki razvoj programske opreme, ki pri FAMNIT zajema četrtino vseh
izdatkov, pri FERI pa le 3,5 %. Pri FAMNIT pa je največji strošek svetovanje, ki zajema
polovico vseh izdatkov, na FRI za svetovanje namenijo četrt vseh sredstev za IKT, medtem
ko na FERI le desetino.
Tabela 27: Delež izdatkov za IKT po skupinah za FRI (UL), FERI (UM) in FAMNIT (UP)

SKUPINA IZDATKA
FRI (UL) FERI (UM) FAMNIT (UP)
IZDATKI ZA IKT
20,9 %
18,9 %
4,7 %
STROJNA OPREMA
9,8 %
18,9 %
22,2 %
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME 61,7 %
3,5 %
24,7 %
SVETOVANJE
24,7 %
10,1 %
49,5 %
USPOSABLJANJE
0,2 %
14,1 %
0,0 %
OSTALO
3,6 %
53,4 %
3,5 %
Vir: lasten

Tudi če gledamo izdatke za IKT glede na število vpisanih študentov v opazovanem obdobju
in povprečno število zaposlenih, ni nekih skupnih točk. FRI zapravi mnogo več na
zaposlenega kot drugi dve fakulteti, prav tako je znesek na študenta precej večji od ostalih
dveh.
Tabela 28: Izdatki za IKT glede na število vpisanih študentov in povprečno število zaposlenih v
opazovanem obdobju za FRI (UL), FERI (UM) in FAMNIT (UP)

FAKULTETA NA ŠTUDENTA
NA ZAPOSLENEGA
FRI (UL)
398,02 €
17.852,38 €
FERI (UM)
94,71 €
4.386,38 €
FAMNIT (UP)
66,88 €
2.274,94 €
Vir: lasten

5.4.3 PRIMERJAVA MED FF (UL), FF (UM) IN FHŠ (UP)
Pri primerjavi med FF (UL), FF (UM) in FHŠ prav tako ni moč potegniti nekega pravila
gledezapravljanja za IKT. Pri FF (UL) je največji izdatek svetovanje, medtem ko je pri FF
(UM) le-ta na predzadnjem mestu s 67 %, pri FHŠ pa na drugem mestu, a kljub temu le 14
%. FF (UM) največ denarja nameni usposabljanju, skoraj polovico vseh izdatkov za IKT,
medtem ko je ta izdatek pri drugih fakultetah skoraj zanemarljiv. FHŠ veliko denarja nameni
53

strojni opremi, kar bi lahko pripisali k nabavi oziroma posodabljanju same IKT infrastrukture
na fakulteti. A vendar temu ni tako, kajti če pogledamo izdatke po letih, ni bil to samo
enkraten dogodek, temveč je ta skupina skoraj vedno tista, za katero zapravijo največ
denarja. FF(UM) za strojno opremo nameni malo manj kot tretjino, medtem ko FF (UL) le
6,1 %.
Tabela 29: Deleža izdatkov za IKT po skupinah za FF (UL), FF (UM) in FHŠ (UP)

SKUPINA IZDATKA
FF (UL) FF (UM) FHŠ (UP)
IZDATKI ZA IKT
1,2 % 7,5 %
1,1 %
STROJNA OPREMA
6,1 % 31,8 % 77,8 %
RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME 0,5 % 2,4 %
7,9 %
SVETOVANJE
69,4 % 6,7 % 14,0 %
USPOSABLJANJE
1,4 % 47,9 %
0,3 %
OSTALO
22,5 % 11,1 %
0,0 %
Vir: lasten

Obe Filozofski fakulteti na študenta namenita podoben znesek, prav tako je precej podobna
tudi vsota, ki je namenjena na zaposlenega. Pri FHŠ so te številke precej nižje.
Tabela 30: Izdatki za IKT glede na število vpisanih študentov in povprečno število zaposlenih v
opazovanem obdobju za FF (UL), FF (UM) in FHŠ (UP)

FAKULTETA NA ŠTUDENTA
NA ZAPOSLENEGA
FF (UL)
27,16 €
1.583,28 €
FF (UM)
31,95 €
2.001,65 €
FHŠ (UP)
9,45 €
438,58 €
Vir: lasten

5.5 PREGLED REZULTATOV
Pri analizi sem odkril, da fakulteta z Univerze na Primorskem nameni podpovprečno vsoto v
vseh skupinah, za IKT namenijo le 1 % vseh skupnih izdatkov, na študenta namenijo
najmanjši znesek, prav tako za usposabljanje svojih zaposlenih.
Fakultete z ljubljanske in mariborske univerze namenjajo primerljiva razmerja. Tako
fakultete, ki ne ponujajo študijskih smeri v povezavi z IKT, porabijo od 2 % do 4 % vseh
sredstev za namene IKT, medtem ko FERI in FRI, obe računalniški fakulteti, porabita okoli
18 %. Prav tako so ti izdatki lepo vidni, ko jih primerjamo s številom razpisanih vpisnih mest,
kjer se ponovno pokaže, da fakultete s smermi, ki so povezane z IKT, za le-to zapravijo več.
Edina razlika je, da fakultete zljubljanske univerze, ki imajo primerljive študije s fakultetami z
mariborkse univerze, porabijo več sredstev. Hipoteza o tem, da če fakulteta ponuja smeri v
povezavi z IKT, potem tudi več denarja nameni za IKT, se je izkazala za pravilno, kljub temu
da pri FAMNIT (UP) ta procent ni tako izstopal, kot pri denimo FRI (UL) in FERI (UM), je bil
vseeno večjo kot pri drugi preučevani fakulteteti iz Primorske univerze.
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Druga hipoteza, da če fakulteta ponuja smeri, ki so povezane z IKT področjem, več denarja
nameni tudi za usposabljanje svojih zaposlenih, je bila ovržena, saj mi glede na pridobljene
podatke ni uspelo prikazati povezave.
Od tretje hipoteze, ki pravi, da se struktura izdatkov fakultet s podobnimi študiji z različnih
univerz ne razlikuje preveč, sem prav tako moral odstopiti, saj se je tudi ta izkazala za
napačno.
Četrta hipoteza pa je opazovala povezavo med regijo fakultete in regijo podjetij, ki so
prejela plačilo za delo. Hipoteza je bila potrjena, saj je vsem fakultetam enako to, da
sodelujejo z lokalnimi podjetji.
Edina fakulteta, ki je potrdila vse moje hipoteze, razen primerjalne, je Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko z Univerze v Mariboru. Za izobraževanje svojih
zaposlenih namenijo več sredstev kot ostale fakultete, saj zaradi študijskih smeri, povezanih
z IKT, za to namenijo več denarja kot ostale fakultete.
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6 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem raziskoval, koliko sredstev fakultete letno namenijo za področje IKT.
Izbral sem 9 fakultet s treh slovenskih univerz in jih preučeval v obdobju petih let, tj. med
leti 2009 in 2013. Fakultete s pomočjo IKT posodabljajo in izboljšujejo usposabljanje
študentov za trg dela. Cilj diplomske naloge je bil prikazati sredstva, ki jih izbrane slovenske
fakultete porabijo za IKT, in analizirati fakultete s primerljivimi študiji z različnih univerz.
Podatki, potrebni za dosego cilja, so bili izdatki posameznih fakultet in vsa podjetja, ki so se
registrirala z osnovno dejavnostjo, ki sodi na področje informacijsko-komunikacijske
tehnologije, in število vpisanih študentov ter zapolsenih na določenih fakultetah. Podatke
sem pridobil iz podatkovne zbirke Poslovni register Slovenije, s katerim upravlja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in podatkovne zbirke Supervizor, ki
je v pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije, ter iz letnih poročil univerz in fakultet.
Iz podatkovne zbirke Supervizor sem po letih ̶ od 2009 do 2013 ̶ prenesel podatke s
spletne strani in jih vnesel v svojo podatkovno bazo, v kateri so bili vsi izdatki fakutlet in
podjetja, s katerimi so opravile storitev. Drugo podatkovno bazo pa sem postavil iz podatkov
PRS, katera je vsebovala vsa podjetja, registrirana v Sloveniji. Iz letnih poročil fakutlet sem
ustvaril tabelo o številu zaposlenih in številu vpisanih študentov.
Analizo sem opravljal s SQL iskalnimi nizi, in sicer v svoji postavljeni bazi. Iskanje mi je
vrnilo tabele rezultatov, ki sem jih urejal, združeval in analiziral s programskim orodjem
Microsoft Office Excel. S tem orodjem sem izdelal tudi grafične prikaze rezultatov, ki sem jih
za lažjo ponazoritev rezultatov vključil v diplomsko nalogo. Najprej sem analiziral, koliko
denarja posamične fakultete porabijo za IKT. Pri tem sem ugotovil, da večina fakultet
posluje s podjetji iz svoje regije (z izjemo primorskih fakultet) in da sama količina denarja,
namenjenga za IKT, ostaja ista (z izjemo UL-FF), vendar odstotek narašča, saj se
zmanjšujejo celotni odhodki fakultet. Nato sem fakultete primerjal medsebojno in prišel do
rezultatov, ki kažejo, da fakultete povprečno namenijo 5 % vseh izdatkov za IKT. Ti izdatki
so se do leta 2011 zviševali, nato pa so začeli upadati, s čimer je začel upadati tudi znesek,
namenjen za IKT, glede na število vpisanih študentov in število zaposlenih. Največji delež
namenijo na UM, najmanjši pa na UP. Naredil sem tudi primerjavo fakultet s podobnimi
študiji iz različnih univerz. FRI, FERI in FAMNIT so fakultete, ki ponujajo največ študijev v
IKT smeri. FAMNIT za razliko od drugih dveh fakultet, ki za IKT namenita podoben procent,
nameni veliko manj, saj ima v svojem izboru še veliko študijev, ki niso povezana z IKT. FF
(UL), FF (UM) in FHŠ (UP) prav tako ponujajo podobne študije, a kljub temu za IKT
namenijo različne vsote, FF (UM) kar sedemkrat več kot ostali dve.
Potrdil sem dve hipotezi in prav toliko sem jih tudi ovrgel. Edina fakulteta, ki je samostojno
potrdila vse hipoteze, je FERI (UM).
Tako kot pri večini analiz bi lahko tudi to izboljšali, na primer z zajemom večjega časovnega
obdobja ali pa bi v samo analizo vključili več fakultet. Ena izmed težav pri izdelavi te naloge,
je bil izbrani kriterij analize SKD. Kljub temu da podjetja ob registracijah navedejo svojo
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glavno dejavnost, lahko poleg navedejo še vrsto drugih dejavnosti in zato je težko vedeti, iz
katere dejavnosti dobivajo največ sredstev in čemu so bila sredstva namenjena. Tako sem
med analizo odkril podjetje, ki je za svojo glavno dejavnost navedlo usposabljanje, poleg
tega pa se ukvarja še z razvojem programske opreme, izposojo gradbenih vozil, prevozi in
šolanjem voznikov.
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PRILOGE
Vsa podjetja s področja IKT, ki so v letih 2009 do 2013 sodelovala z izbranimi osmimi
fakultetami in njihovi skupni prihodki s strani fakultet za to obdobje.
skupni znesek naziv podjetja
SKD
1.194.726,44 € RRC RAČUNALNISKE STORITVE, d.d., Ljubljana, Jadranska 21 62.01
624.160,23 € ENERGODATA trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.

62.09

603.277,40 € TRENDNET d.o.o. računalniški inženiring

62.02

520.079,56 € IS.EDICO informacijski sistemi d.o.o.

62.01

347.122,92 € MARAND Inženiring d.o.o.

46.51

303.324,56 € GAMBIT TRADE d.o.o., sistemska in razvojna hiša

62.02

264.243,88 € FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
D-NET družba za podatkovne komunikacije in svetovanje,
250.606,05 €
d.o.o.
PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih
233.843,19 €
tehnologij, d.o.o.
233.163,76 € COMTRON napredna računalniška tehnologija d.o.o.
MLACOM družba za proizvodnjo in trgovanje z računalniškimi
198.171,75 €
sistemi, d.o.o., Ljubljana
110.788,10 € E-MISIJA, podjetje za razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o.

62.02

107.659,39 € PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA d.o.o.
SIMT družba za servis, inženiring, marketing in trgovino,
106.401,42 €
d.o.o. - v stečaju
105.483,74 € Apcom, trgovina in storitve, d.o.o.
BIROTEHNA, servis in vzdrževanje računalniSke in pisarniške
89.488,01 €
opreme, d.o.o.
87.137,22 € INFORMACIJSKO SVETOVANJE DANIJEL KOVAČIČ S.P.

62.01

62.02
62.01
62.09
62.02
46.51
62.09
46.51
95.11
62.01

80.733,32 € ALARIX sistemske integracije d.o.o.
62.02
UNISTAR LC, zastopstvo, izdelava in vzdrževanje računalniške
71.225,04 €
62.02
opreme in računalniških aplikacij d.o.o. Ljubljana
65.591,87 € E.P.L. d.o.o., podjetje za inženiring in proizvodnjo Ljubljana
46.51
60.848,09 € EZZ komunikacijski izdelki d.o.o.

62.09

60.524,50 € IT Aktiv, informacijske tehnologije, d.o.o.

62.02

60.276,80 € B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o.

85.59

53.166,13 € NANO ELEKTRONIKA, trgovsko podjetje, d.o.o.
CHIP podjetje za računalniški inženiring in ekonomske
49.464,16 €
storitve, d.o.o.
48.898,55 € SRC sistemske integracije d.o.o.

46.52

48.831,91 € LANCOM inženiring računalniških sistemov d.o.o.

62.02

47.880,00 € GURU, informacijske tehnologije d.o.o.

62.03

45.818,50 € GO-TEL, intelektualne storitve, Goran Grašič s.p.

62.09

45.433,21 € RELIEF družba za storitve in trgovino d.o.o.

62.02

60

47.41
62.02

43.133,57 €
41.341,00 €
38.489,65 €
38.384,86 €
38.290,33 €

BIRO TEAL, podjetje za finančno-ekonomske, projektantske in
računalniške storitve d.o.o.
KIVI COM podjetje za računalništvo, proizvodnjo in trgovino
d.o.o.
DATASCAN družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
OUR SPACE APPLIANCES, družba za informacijski inženiring
d.o.o.
AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o.

46.51
62.02
46.51
62.02
62.09

36.469,65 € ASYST ELECTRONIC d.o.o. elektronika in računalništvo

62.09

32.662,89 € PLANET GV Poslovno izobraževanje d.o.o.

85.59

30.446,96 € JFM ELEKTRONIK FRANC JELOVSEK S.P.

95.21

27.584,34 € VIA-DIGITAL, trgovina, zastopstva in svetovanje, d.o.o.

46.52

25.922,81 € TELEKOMUNIKACIJE ANTON ŽAGAR S.P.

95.12

25.644,65 € ETERNUS trgovina in storitve d.o.o.

62.09

24.969,96 € ORACLE software d.o.o. Ljubljana

62.01

24.875,72 € PANNA d.o.o. družba informacijskih tehnologij
CGS PLUS, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije,
24.272,20 €
d.o.o.
DLAN računalniško svetovanje, gradbeništvo, tiskarstvo in
23.520,00 €
druge storitve d.o.o.
ALPMEDIA, POSLOVNO SVETOVANJE, LJUBOMIR PASINOVIČ
23.400,00 €
S.P.
23.341,82 € RENDERSPACE D.O.O., agencija za interaktivne storitve

46.51

23.191,08 € SVETOVANJE BOJAN LIKAR S.P.

62.01

23.064,55 € DigiEd, multimedijske in izobraževalne storitve, d.o.o.

62.01

22.598,40 € PARSEK, informacijske tehnologije, d.o.o.

62.01

21.777,00 € ABAK.NET, Računalništvo in računalniške komunikacije d.o.o.

62.01

62.09
62.01
62.02
62.09

21.240,50 € CHIP TRADE družba za trgovino, storitve in proizvodnjo d.o.o. 47.41
21.000,00 € Lomos, informacijske rešitve mobilnosti, d.o.o.
PRAVA POTEZA, Zavod za računalniško izobraževanje,
20.276,48 €
projektno svetovanje in oskrbo s programsko opremo
ŠPICA INTERNATIONAL sistemi za avtomatsko identifikacijo
19.928,40 €
d.o.o.
19.428,96 € COVILUS, kognitivno vizualno učenje, d.o.o.

62.02

19.019,84 € ROLAN proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.

62.02

18.874,46 € ISTORE, Trgovina in storitve d.o.o.

47.41

16.932,00 € HARDSTORE družba za trgovino in storitve, d.o.o.

47.41

16.332,04 € PRO SERVIS, servis in vzdrževanje IT opreme d.o.o.

95.11

16.180,80 € 7 TH ARC razvoj vizualnih tehnologij d.o.o.

62.09

15.401,22 € AUDAX računalniški in industrijski inženiring d.o.o.

62.02

f Blocklogic - Računalniške storitve, Rok Jaklič s.p.

85.59
62.09
62.01

62.01

14.100,60 € Tetrada, poslovne storitve, d.o.o.

62.02

13.006,26 € CONRAD ELECTRONIC d.o.o., družba za trgovino k.d.

46.52
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13.000,00 € Simgularis, visokotehnološki inženiring, d.o.o.

62.09

12.378,72 € MDS IT inovativne tehnologije d.d.
62.09
POSITIVA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ANDREJ ŽELEZNIK
12.353,36 €
62.01
S.P.
11.857,44 € MIŠKA, izobraževanje in varnostne rešitve, d.o.o.
62.02
11.808,00 € TMG-BMC d.o.o. družba za biomedicinski inženiring

62.02

11.320,80 € DOMENCA LABS, razvoj spletnih aplikacij, d.o.o.

62.01

10.473,90 € ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.

62.01

10.200,00 € OUR SPACE d.o.o., družba za informacijske tehnologije
62.02
IZID, računalniško informacijski inženiring, d.o.o., Jesenice - v
9.764,27 €
46.51
stečaju
9.720,00 € VRIS d.o.o., varnost in revizija informacijskih sistemov
62.02
COMSHOP, trgovina za računalniško, pisarniško in medijsko
9.690,59 €
47.41
opremo d.o.o.
9.600,00 € UTS, komunikacijske tehnologije, d.o.o. - v stečaju
62.09
9.250,00 € IT RAZISKAVE IN RAZVOJ MARKO BAJEC S.P.

62.02

9.244,56 € Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o.

47.43

9.200,00 € CLIP proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje d.o.o., Tbilisijska 85,
8.538,50 €
Ljubljana
8.400,00 € Internetni marketing in svetovanje David Rozman s.p.

62.01

8.393,64 € DOMENCA prijazne internet rešitve d.o.o.

62.01

8.357,51 € ARNE Računalniški sistemi d.o.o.
DATACENTER, družba za omrežne in podatkovne storitve,
8.352,00 €
d.o.o.
8.308,80 € INTERA družba za informacijsko tehnologijo d.o.o.
PEZDICEK PETER S.P. - AVDIO VIZUALNI SERVIS IN
8.180,01 €
PRODAJA AV SREDSTEV
NAPREDNE TEHNOLOGIJE, računalniško programiranje,
7.910,80 €
Mihovil Santič s.p.
AUDI0 PRO, trgovina z avdio, glasbeno in računalniško
7.852,54 €
opremo d.o.o.
LEOSS podjetje za laserje, elektroniko, optiko, senzorje in
7.813,84 €
sisteme, d.o.o., Ljubljana
MADISON-SYSTEMS informacijski sistemi, proizvodnja,
7.725,14 € posredništvo, nepremičnine, založništvo, gostinstvo, trgovina
in storitve d.o.o.
6.923,40 € EVENTUS SISTEMI računalniška družba d.o.o.

62.02

6.780,00 € MEDIART, RAČUNALNIŠKE STORITVE, GAŠPER KOVAČ S.P.

62.09

6.688,47 € TOVARNA IDEJ, informacijske storitve, d.o.o.
SOPHOS Zastopanje, posredovanje, trgovina Novo mesto
6.577,44 €
d.o.o.
MTS INTERNATIONAL marketing, proizvodnja, trgovina in
6.311,71 €
storitve d.o.o.
6.018,76 € AGT RAČUNALNIKI d.o.o.

62.01
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62.09
62.09

62.09
62.01
47.43
62.01
47.43
62.02
62.02
46.51

46.51
46.52
47.41

6.014,80 € P&L, distribucija in zastopanje, d.o.o.

46.51

5.538,72 € MOLEK SERVIS PETER MOLEK S.P.

95.11

5.504,40 € MEDIJA, distribucija programske opreme d.o.o.

62.02

5.232,51 € TELOS, komunikacije, oblikovanje in svetovanje, d.o.o.

62.02

5.201,71 € LUKVEL vizualni informacijski sistemi d.o.o.

46.52

5.141,08 € ISERVER informacijske storitve d.o.o.

62.09

5.112,48 € POWERCOM ADRIA trgovina in storitve d.o.o.

46.51

4.975,03 € INFO TIS, trgovina in storitve, d.o.o.
INFOHIT COMPUTERS računalniški inženiring, d.o.o.,
4.970,01 €
Ljubljana
RAČUNALNIŠTVO, RAČUNALNIŠKE STORITVE ALEXEY
4.954,40 €
MOROZ S.P.
iSpot storitve, družba za izobraževanje, storitve, programsko
4.791,42 €
opremo in trgovino, d.o.o.
4.650,00 € Mej-se, računalništvo in trgovina d.o.o.

47.41

4.620,00 € NETICA storitve d.o.o.

62.01

4.553,59 € FIBERNET storitve, d.o.o., Ljubljana

46.52

4.487,94 € PC H.AND računalniški inženiring d.o.o.

46.51

4.403,78 € TECH TRADE CENTER trgovina in storitve d.o.o.

47.41

4.294,56 € PROMOTEAM trgovina in storitve d.o.o.

46.41

4.240,40 € FIN TA-GA storitve d.o.o.

62.02

4.212,40 € DIGITALIJA, družba za celovite elektronske rešitve d.o.o.

47.43

4.195,82 € JUST trgovina, proizvodnja d.o.o.

46.52

4.060,80 € Mikeji, Informacijske Tehnologije, d.o.o.

62.02

3.950,74 € GERI COMPUTER, storitve in trgovina, d.o.o.

46.51

3.900,00 € Optifarm Informacijske tehnologije, Gaber Terseglav, s.p.

62.01

62.01
58.29
47.41
62.09

3.895,00 € PRESLICA, računalniške storitve, Marko Puschner s.p.
62.02
DEWESOFT d.o.o. izdelava programske opreme in proizvodnja
3.882,00 €
62.01
elektronskih komponent
3.879,60 € Klaro spletne storitve d.o.o.
62.01
3.808,02 € SI SPLET, informacijske tehnologije, d.o.o., Ljubljana
HOUSING CO. Podjetje za trgovino in zastopanje, d.o.o.,
3.721,00 €
Ljubljana
3.564,00 € CUPOLA AEC, poslovne rešitve, d.o.o.

62.09

3.402,72 € I-ROSE, podjetje za ekonomske in računalniške storitve d.o.o.
SVAROG INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, informacijske
3.397,92 €
tehnologije, trgovina in storitve, d. o. o.
3.243,71 € BIT, RAČUNALNIŠKI INŽINIRING, MATJAŽ DOBOVIČNIK S.P.
TRUECAD podjetje za razvoj CAD opreme in multimedijo
3.219,00 €
d.o.o.
ORG. TEND družba za proizvodnjo, trgovino, posredništvo,
3.127,52 €
svetovanje in storitve d.o.o.
3.116,88 € Spletne storitve, Matija Volk S.P., eRešitev

62.01
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85.59
62.02
46.51
62.02
62.09
62.02
62.01

IBM SLOVENIJA Podjetje za proizvodnjo, marketing in storitve
62.02
d.o.o. Ljubljana
2.880,00 € MEGLENOV NORM računalništvo, k.d.
62.09
3.073,34 €

2.791,11 € KAZOJA, storitve d.o.o.

62.02

2.734,82 € HITROST.COM internet storitve d.o.o.

62.01

2.732,02 € EUROVISION Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. - v stečaju
HERMESQSERVIS d.o.o., vzdrževanje in servis računalniške
2.694,76 €
opreme in sistemov
2.676,00 € CITADELA, trgovina in inženiring d.o.o.
LOOP SKUPINA, proizvodnja in prodaja naprednih varnostnih
2.532,47 €
ter informacijskih rešitev d.o.o.
2.500,00 € RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, PRIMOŽ POTOKAR S.P.

47.43

2.430,00 € Računalniške storitve in novinarstvo Benjamin Martinčič s.p.

62.03

2.356,62 € PALSIT informacijske storitve d.o.o.

62.09

2.293,69 € RAČUNALNIŠKE STORITVE MAY, MAY DOUŠAK S.P.
STUDIO46, PROGRAMIRANJE IN OBLIKOVANJE MATJAŽ
2.172,00 €
URŠIČ S.P.
2.100,00 € SPLETNE STORITVE, JAN KUMER, S.P.

62.01

2.011,02 € CLOOVIS Programske rešitve d.o.o.
NUFIRA, podjetje za računalništvo, trgovino in posredništvo,
1.980,00 €
d.o.o.
COPY CENTER servis, trgovina in fotokopiranje d.o.o.
1.979,47 €
Ljubljana
1.929,60 € MUGO, načrtovanje in oblikovanje, d.o.o.

62.01

1.872,72 € SOLID WORLD, industrijski inženiring d.o.o.

62.02

1.847,14 € ELEKTROAKUSTIKA, storitve in trgovina, d.o.o.

46.52

1.818,78 € TECH TRADE podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o. Trzin

46.51

1.790,96 € VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o.

62.02

1.776,00 € GANESH REPIC, svetovanje, k.d.

62.02

95.11
62.01
62.02
62.01

62.01
62.01
62.01
95.11
62.01

1.720,00 € MIDS inteligentno reševanje življenj d.o.o.
62.09
MIKROPC RAČUNALNIŠKE IN DRUGE STORITVE SAŠO KERIN
1.652,89 €
62.09
KOVAČ S.P.
1.601,12 € ECU SERVIS, DUŠAN BAČAR, S.P.
95.11
1.596,67 € DELKO elektronske komponente d.o.o.
GDi GISDATA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
1.572,00 €
Ljubljana
GRENKELEASING, dajanje opreme in naprav v najem in
1.563,14 €
zakup, d.o.o.
1.548,00 € ATRIBUT agencija za spletne storitve d.o.o.

46.52

1.521,10 € RAČUNALNIŠKE STORITVE commIT, Vid KOVAČIČs.p.

62.02

1.500,00 € ASBIS trgovina in storitve, d.o.o.

46.51

1.398,05 € SISTEM ENA, informacijske storitve in prodaja, d.o.o.

62.03

1.341,00 € SOFTTRADE računalniški inženiring d.o.o.

62.01
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62.02
77.33
62.01

1.330,00 € H&K trgovina in storitve d.o.o.

46.52

1.207,80 € SPLETNE RESITVE, MIHA LAVTAR S.P.

62.01

1.200,00 € MUCH, izobraževanje, d.o.o.

85.59

1.133,40 € Proes, tehnološko svetovanje in trgovina d.o.o.
INTUIDA svetovanje, razvoj in vpeljava informacijskih rešitev
1.043,40 €
d.o.o.
NET-IT, računalniške storitve, trgovina, proizvodnja in drugo,
1.026,01 €
d.o.o.
1.024,36 € REMIS, računalništvo, elektronika in trgovina, d.o.o.

46.52
62.01
62.01
46.51

984,00 € TEKSEL, trgovina, distribucija in storitve, d.o.o.

46.52

979,80 € M-ENA MAT informacijska tehnologija d.o.o.

46.51

972,00 € AGENDA komunikacijski in informacijski inženiring d.o.o.
KOBRA TEAM trgovina, zastopanje, storitve in servis za
964,99 €
elektroniko d.o.o.
945,00 € PHL programersko podjetje d.o.o.

62.02

942,50 € F.U.N.T.E.C.H d.o.o. zabavna tehnologija

47.41

887,94 € MAVE, kartice in RFID sistemi, d.o.o.

62.09

882,28 € Comtrade programske rešitve d.o.o.
CHIPY d.o.o., podjetje za računalniško opremljanje in
855,10 €
računovodske storitve
855,00 € Računalniške storitve MJ, Mitja Jug s.p.
BMS COMPUTERS podjetje za informacijski inženiring, d.o.o.
840,00 €
Velenje
831,30 € HAJTEK, svetovanja in storitve d.o.o.

62.01

830,69 € SMAK uvoz in izvoz d.o.o.
PROLOG raziskovalno razvojne storitve, izdelava programske
811,11 € opreme, servis računalniške opreme, trgovina in
računovodske storitve d.o.o., Logatec
809,55 € HOSTKO, internet storitve, d.o.o.

62.01

808,67 € PILETIC ELEKTRONIK trgovina in zastopstvo d.o.o.

46.52

800,00 € SO storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o.

47.41

798,00 € GAJCOM storitve, tehnika d.o.o., Ljubljana
A-STUDIO INTERNETNE, GRAFIČNE IN RAČUNALNIŠKE
762,00 €
STORITVE DUŠKO BILAKOVIČ S.P.
752,17 € DOLHER, računalniški sistemi d.o.o.
RAČUNALNIŠTVO, INFORMATIKA IN SVETOVANJE JOŽEF
744,00 €
SUMAK S.P.
RAČUNALNIKI BOCOM, svetovanje in prodaja, d.o.o.,
700,80 €
Ljubljana
685,67 € IDEV, podjetje za spletne storitve, d.o.o. - v stečaju

46.41

685,48 € CRMT svetovanje in rešitve d.o.o.

62.02

47.42
62.02

62.09
62.01
62.01
62.01

62.09
62.09

62.01
62.01
62.01
95.11
62.01

646,22 € ALOFON družba za trgovino in storitev d.o.o.
46.52
PIARA, RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE IN SERVIS, ALEŠ BELIČ
645,04 €
62.01
S.P.
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630,00 €
630,00 €
624,00 €
600,00 €
600,00 €
599,47 €

A DESIGN, CELOVITE POSLOVNE REŠITVE, DEJAN PEJKOVIČ
S.P.
GAS ALEŠ SKAPER S.P.
NORMACOM PLUS, drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
d.o.o.
Hekovnik, kreativne tehnologije
JURANČIČ ANDREJ S.P. - BIROCOM 2000, STORITVE NA
PODROČJU RAČUNALNIŠTVA, IZOBRAŽEVANJE TER
POSREDNIŠTVO
AVANT.SI storitve in trgovina d.o.o.

62.02
62.02
95.11
62.01
85.59
62.01

597,58 € ULTRA-AS trgovina in druge poslovne storitve, d.o.o.

47.41

581,58 € IBBIT informacijske rešitve d.o.o.
ATM IT, svetovanje, prodaja in servis IT periferne opreme
569,24 €
d.o.o.
564,00 € INFOMEDIA večpredstavne rešitve d.o.o.

62.03

561,60 € SFERA IT Storitve d.o.o.

62.09

537,04 € ITS INTERTRADE, IT storitve d.o.o.
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NIANSIS FRANCI LAJOVIC
531,94 €
S.P.
510,05 € IPEAR, hiša informacijskih tehnologij, d.o.o.
ISKRA STANDARD Podjetje za trgovino, zastopanje,
509,28 €
proizvodnjo, servis in inženiring, d.o.o., Ljubljana
504,00 € BASIC podjetje za razvoj, svetovanje in inženiring d.o.o.

62.02

502,09 € ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o.

62.02

77.33
62.09

62.09
62.01
46.52
62.02

500,00 € JURE TRILAR S.P., VIZUALNE IN INTERAKTIVNE REŠITVE
62.01
MULTIMEDIJSKE IN INTERNET STORITVE, LOVRO ŽITNIK
500,00 €
62.02
S.P.
492,00 € AVTERA, distribucija računalniške in pisarniške opreme, d.o.o. 46.51
480,00 € ADACTA, programska oprema d.o.o., Ljubljana
SPLETNI INŽENIRING, SVETOVANJE IN STORITVE, ANEJ
462,72 €
MEHADŽIČ, S.P.
461,58 € INSIDE računalništvo d.o.o.

62.02

460,56 € INEA RBT - oprema za avtomatizacijo d.o.o.
TELERAY SERVIS, družba za servisiranje in vzdrževanje
443,66 €
elektronskih naprav d.o.o.
431,49 € METALING, podjetje za proizvodnjo in prodajo, d.o.o.

46.52

424,71 € DOMEX, trgovina, d.o.o.
COPIS podjetje za opravljanje grafičnih in servisnih storitev,
421,86 €
trgovino in marketing d.o.o. Ljubljana
420,00 € PETER KUŠAR S.P. INFORMACIJSKE STORITVE, TANNARIS
ACORD-92, podjetje za finančne, tehnične in poslovne
409,91 € storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o.,
Ljubljana
ALTERNA INTERTRADE d.d., družba za računalniški
405,24 €
inženiring, Ljubljana

46.51
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62.02
62.09
95.12
95.11
46.51
62.02
62.09
46.51

384,89 € ONA trgovina in storitve, d.o.o.
DINOKOMP, prodaja, odkup, servis računalnikške
384,00 €
opreme,d.o.o.
STUDIO HARMONIJA, družba za informatiko, oblikovanje in
384,00 €
storitve d.o.o.
372,00 € Hekovnik, kreativne tehnologije

46.52

369,36 € PRINT BOKS prodaja in storitve d.o.o.
ARIS JABOLKO Računalniški inženiring, proizvodnja in razvoj
348,38 €
d.o.o.
MEDIANOS TEC umetniške stvaritve in uvajanje novih
344,10 €
računalniških tehnologij d.o.o.
319,57 € OPTIPRINT, storitve in svetovanje, d.o.o.

62.09

300,00 € EGT proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.

62.09

300,00 € RAČUNALNIŠKE STORITVE JEPA, JERNEJ VODOPIVEC S.P.
VIDEO CENTER, Podjetje za izobraževanje, produkcijo in
295,50 €
svetovanje, d.o.o. Ljubljana, Matjanova pot 9
294,00 € A.V.R. RAČUNALNIŠKI SERVIS ROZINA SREČKO S.P.

62.03

279,41 € SCI, družba za informacijske tehnologije, d.o.o.

46.51

270,00 € NETIS, računalniški inženiring d.o.o.

62.02

264,00 € SILICON računalniške rešitve, d.o.o.
INTERAKTIVNO IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE, JASMINA
250,00 €
PLOSTAJNER S.P.
PRODAJA PROGRAMSKE OPREME, IZDELAVA SPLETNIH
243,28 € PREDSTAVITEV, OGLAŠEVANJE, DIGIARS, SERGEJ
POGAČNIK S.P.
240,26 € FITEH - MAJDIČ JANEZ S.P.

62.03

240,00 € 4S, svetovanje in razvoj, d.o.o.

62.02

240,00 € DATA COM. računalniške storitve, d.o.o.

62.02

238,00 € Računalniške storitve E-stroj, Uroš Strajnar s.p.

95.11

232,85 € BLUENET INTERNET STORITVE SEBASTJAN RIBARIČ S.P.

62.09

46.51
62.09
62.01
62.02
62.09
77.33

85.59
95.11

62.01
62.01
95.11

229,46 € BAKUS proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o.
46.51
SERVIS POMEN, POPRAVILO MALIH ELEKTRONSKIH NAPRAV,
210,00 €
95.12
TOMAŽ MERSOL S.P.
208,00 € NIBIRU informacijske storitve, d.o.o.
62.01
200,00 € PE3C, programiranje, Primož Petric, s.p.

62.01

198,00 € CHS Distribucija računalniške opreme d.o.o.

46.51

194,80 € GP, podjetje za druge računalniške dejavnosti, d.o.o.

62.09

192,29 € ANITEC, računalniški inženiring d.o.o.

46.51

192,00 € FORMIAS INŽENIRING D.O.O.

62.01

189,70 € MISOL, trgovina in storitve, d.o.o.

47.41

181,00 € VZPON.COM, računalniške storitve, Sandi Pehlič s.p.

62.09

180,00 € ARHIDES, sodobne informacijske tehnologije, d.o.o.
ALOD trgovina, gostinstvo, promet, izobraževanje in storitve
169,86 €
d.o.o.

62.02
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46.51

164,44 €
152,00 €
147,00 €
144,66 €
131,66 €
120,00 €

POVEZAVA MATJAN IN ZEKOVIČ Informacijske storitve in
trgovina d.n.o.
TEMPORAL SI-RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE IN
IZOBRAŽEVANJE, DANIJEL TANCER S.P.SVET. IN IZOB.,
DANIJEL TANCER S.P.
BiroNET, servis in prodaja računalniške opreme, Stanislav
Germauc s.p.
DVOJKA, Informacijske rešitve, d.o.o.
NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o. Firma v angleškem
jeziku: NIL Data Communications Ltd.
COMPPART - TRGOVINA IN STORITVE UROŠ ROŽIČ S.P.

62.01
62.02
47.41
62.09
62.03
47.41

115,90 € MOBILI, informacijske tehnologije, d.o.o.

62.01

112,80 € JURCO KD, storitve, proizvodnja, prodaja, d.o.o.

95.21

107,86 € IT BIRO informacijske tehnologije in servis d.o.o.

46.51

106,80 € PROSPLET Spletne storitve, svetovanje in trgovina, d.o.o.

62.01

105,00 € EMONAGRAM mobilne rešitve, d.o.o.
RIKOM računalništvo, proizvodnja, trgovina, storitve in
101,40 €
turizem d.o.o.
99,55 € CREA plus, rešitve za varno poslovanje, d.o.o.

46.52

98,03 € Informacijske rešitve, Uroš Gruber s.p.

62.09
62.02
62.01

95,31 € MENTEK informacijska in trgovska dejavnost, d.o.o., Ljubljana 62.09
91,20 € JOVIDAN, trgovska družba, d.o.o.

46.52

80,00 € Popravila komunikacijskih naprav Črt Kocjančič s.p.

95.12

78,00 € REAL SECURITY svetovanje, storitve, inženiring d.o.o.

62.02

77,62 € BLUENET INTERNET STORITVE SEBASTJAN RIBARIČ S.P.

62.09

71,99 € OD A - Ž trgovsko posredovanje d.o.o.

47.43

70,53 € STRELOVOD, informacijske tehnologije d.o.o.

62.01

68,00 € MOBILO, trgovina in distribucija d.o.o.

46.52

66,41 € AUDIOTON trgovina in storitve, d.o.o.

46.52

60,00 € Daniel Svenšek, intelektualne storitve in svetovanje, s.p.

62.09

59,92 € WEBICOM, trgovina in storitve, d.o.o.

62.01

57,31 € AB TEHNIK družba za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
MODUL CENTER podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino,
55,20 €
d.o.o., Ljubljana
51,12 € PIKANET, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

46.52

49,20 € EDITOR Spletne komunikacije d.o.o.

62.09

44,90 € VIZUAL računalniški inženiring d.o.o.

47.41

42,17 € 7S, inženiring in storitve, d.o.o.

62.02

40,23 € COSMO trgovina in storitve, d.o.o.

46.51

35,01 € ALLDEA informacijske tehnologije d.o.o.

46.51

33,75 € TV KLINIKA RTV SERVIS MARJAN TOMAŽIČ S.P.

95.21

30,54 € OBLAKOMAT informacijske storitve d.o.o.

62.09
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95.11
47.41

26,00 € STUDIO M - GRAFIČNE STORITVE MATEJ MAJNIK S.P.
DIGITAL DATA COMMUNICATIONS družba za trgovino in
24,48 €
storitve d.o.o.
8.053.770,96 €

62.09
46.51

SQL ukaz za postavitev tabele supervizor2009:

create table supervizor2009 (
podracun_v_breme varchar (15),
datum_transakcije date (11),
znesek_transakcije decimal (11,2),
oznaka_valute_transakcije varchar (4),
racun_v_dobro number (15),
naziv_prejemnika varchar (80),
maticna_stevilka number (10),
davcna_stevilka number (8),
sifra_pu varchar (5),
zr_sns_oe varchar (15),
namen varchar (40)
);

SQL ukaz za polnitev tabele supervizor2009:

load data local infile 'C:/trans2009.csv'
into table supervizor2009
fields terminated by ','
enclosed by '"'
lines terminated by '\n'
IGNORE 1 LINES
(podracun_v_breme, datum_transakcije, znesek_transakcije ,oznaka_valute_transakcije,
racun_v_dobro, naziv_prejemnika, maticna_stevilka, davcna_stevilka, sifra_pu, zr_sns_oe, namen)
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SQL ukaz za postavitev tabele prs_enota:

create table prs_enota (
enota varchar (6),
maticna varchar (10),
ime varchar (225),
regija varchar (25),
upravna_enota varchar (50),
obcina varchar (50),
oblika varchar (125),
gl_dejavnost varchar (7),
porek_kapitala int (1),
davcna varchar (8),
velikost_eu varchar (30)
)
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