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1. POROČILO DEKANA  

 

V letu 2014 smo na fakulteti dosegli in na nekaterih področjih tudi presegli načrtovane cilje, zato preteklo 

leto po izidih ocenjujemo kot uspešno leto. 

 

Izobraževalna dejavnost. UP FAMNIT je v študijskem letu 2013/14 izvajala 17 študijskih programov, enako 

tudi v študijskem letu 2014/15. Prvič v tekočem letu (2014/15) izvaja dodiplomski študijski program 

Matematika tudi v angleškem jeziku. Prav tako se v tekočem študijskem letu prvič izvajajo vsi razpisani 

študijski programi v polni izvedbi (vsi letniki). 

 

Na UP FAMNIT je v študijskem letu 2013/14 vpisanih 799 študentov – 596 dodiplomskih, 178 magistrskih ter 

25 doktorskih. Skupno število diplomantov na dan 31.12.2014 je 248, od tega  202 na dodiplomskem in 46 na 

podiplomskem študiju.  

 

Na področju izobraževanja želimo posebej vzporedno izvajanje dodiplomskega študijskega programa 

Matematika v angleškem jeziku in vpis odličnih tujih študentov v omenjeni študijski program; uspehe naših 

študentov na mednarodnih in domačih tekmovanjih iz znanja; prejete nagrade in priznanja našim učiteljem 

in sodelavcem ter študentom, ter vključevanje priznanih tujih profesorjev v študijski proces na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju. V letu 2014 je fakulteta pridobila soglasje za razvoj študijskih 

programov na novem študijskem področju psihologije (v okviru ISCED 31 – družboslovje) in tako lahko 

pristopila k oblikovanju novega magistrskega študija Uporabne psihologije, prav tako je pripravila in 

akreditirala spremembe in dopolnitve obstoječega dodiplomskega programa Biopsihologija. Prav tako je v 

letu 2014 potekala priprava na podaljšanje akreditacije trem študijskim programom – dodiplomskima 

študijskima programoma Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrskemu programu Varstvo 

narave. Rezultati evalvacije študijskih programov bodo znani predvidoma v mesecu marcu 2015.  

 

Nekaj ciljev je ostalo tudi nerealiziranih. Še vedno čakamo na ustrezno formalno rešitev za izvajanje 

študijskih programov Aplikativna kineziologija (selitev omenjenih programov na samostojno fakulteto). 

Tako kot v preteklih letih, je bilo tudi v letu 2014 veliko truda vloženega v promocijske aktivnosti za 

povečanje vpisa, ki so izboljšale stanje vpisa na nekaterih študijskih programih, vpis na nekaterih študijskih 

programih pa ostaja še vedno nezadovoljiv in bo potrebno v prihodnjih letih stanje izboljšati. 

 

Raziskovanje in mednarodno sodelovanje. UP FAMNIT in UP IAM sta tudi v letu 2014 nadaljevali uspešno 

medsebojno povezovanje na področju raziskovalne dejavnosti na podlagi Memoranduma o medsebojnem 

sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga sklenili leta 2008 in obnovili v letu 2013. Poleg temeljnih 

in drugih projektov, ki jih izvajamo na UP FAMNIT, so naši učitelji in raziskovalci vključeni v večino projektov, 

ki se izvajajo na inštitutu.  

 

UP FAMNIT je v letu 2014 izvajala 2 nacionalna temeljna programa, 7 nacionalnih temeljnih projektov, 1 

nacionalni aplikativni projekt, 3 bilateralne projekte znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in 3 

mednarodne projekte, na fakulteti pa sta se usposabljala 2 mlada raziskovalca, eden od njiju je v letu 2014 

tudi uspešno zaključil doktorski študij. Poleg navedenih raziskovalnih projektov velja omeniti, da so učitelji 

in raziskovalci UP FAMNIT vključeni v več COST akcij, fakulteta pa je izvajala tudi dva projekta Evropskega 

socialnega sklada (Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP in UP IN SVET - Mednarodna 

vpetost UP), ki se nadaljujeta tudi v letu 2015 ter en projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper) z 

naslovom Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper, ki se je zaključil v letu 2014. Med projekti 
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sodelovanja z gospodarstvom bi izpostavili 9 uspešno izvedenih projektov »Po kreativni poti do praktičnega 

znanja«, ki jih sofinancira Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije in v katere je bilo poleg 7 podjetij 

vključenih tudi 45 študentov. 

Med pomembnejšimi uspehi na področju raziskovalne dejavnosti bi izpostavili zlasti pridobitev 

raziskovalnega programa s področja varstvene biologije (Varstvena biologija od molekul do ekosistema) ter 

treh temeljnih in enega aplikativnega projekta ARRS, začetek izvajanja Era-net+ WoodWisdom (Ali 

verjamemo lesu? Socialni vidiki gozdno lesnega sektorja in njegovih produktov za trajnostno družbo - W³B), izid 

dveh znanstvenih monografij naših raziskovalcev pri uveljavljenih mednarodnih založbah (Springer in 

Elsevier), soizdajateljstvo revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki je od leta 2011 uvrščena na 

seznam Science Citation Index (SCI) ter uspešno izvedbo 9 mednarodnih znanstvenih srečanj. Prav tako bi 

izpostavili objavo člankov – v letu 2014 je bilo objavljeno 1,29 izvirnih znanstvenih člankov na raziskovalca 

(UP je v Srednjeročni strategiji načrtovala 0,5 objav na raziskovalca).  

 

UP FAMNIT je v letu 2014 še okrepila svoja prizadevanja in aktivnosti za povečanje mednarodne vpetosti 

fakultete. Veseli nas, da smo z našimi mednarodnimi znanstvenimi dogodki in gostovanji tudi v letu 2014 

povečali pozitivno prepoznavnost univerze v svetu. V letu 2014 sta inštituciji zabeležili 48 raziskovalnih in 

pedagoških obiskov tujih strokovnjakov, še veliko več pa se jih je udeležilo naših mednarodnih konferenc in 

znanstvenih srečanj; v letu 2014 smo jih organizirali ali soorganizirali 9. Prav tako izpostavljamo dejstvo, da 

je fakulteta v letu 2014 oddala 8 prijav za program Marie Curie (razpis H2020-MSCA-IF-2014), in sicer 7 za 

gostovanje na UP in 1 za gostovanje našega raziskovalca na tuji univerzi; rezultati prijave še niso znani.  

 

Kot že omenjeno, gre na področju izobraževanja posebej izpostaviti ponudbo študijskih programov 

matematike v angleškem jeziku. Skupaj s ponudbo programov smo okrepili tudi promocijsko dejavnost in z 

namenom povečevanja števila tujih študentov v prihodnosti pripravili dve promocijski brošuri v angleškem 

jeziku (eno o fakulteti in eno o oddelku za matematiko) ter posneli promocijski video.  

 

Prav tako nas veseli, da se vztrajno povečuje število tujih študentov, ki v študijskem letu 2014/15 

predstavljajo že 7,6% vseh vpisanih študentov (v 2013/14 je bil ta odstotek 6,7%). Tuji študenti prihajajo iz 

Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Črne gore in Ukrajine, 

magistrski študenti iz Hrvaške, Srbije, Makedonije in Italije ter doktorski iz Argentine, Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške, Mehike, Poljske in Makedonije. Prav tako se mednarodna vpetost fakultete kaže tudi 

v njeni privlačnosti za doktorsko in podoktorsko usposabljanje tujcev. Med mladini raziskovalci UP FAMNIT 

in UP IAM je skoraj polovica tujcev – od skupaj 14 mladih raziskovalcev (en UP FAMNIT, 13 UP IAM) je šest 

tujcev; tujci prihajajo iz Argentine, BiH, Mehike, Poljske in Slovaške. 

Pomembno vlogo pri mednarodni aktivnosti fakultete je v 2014 imelo tudi aktivno izvajanje projekta UP in 

SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, kjer smo dosegli zastavljen letni načrt oz. ga pri 

Aktivnosti 2 (krajša gostovanja tujih predavateljev) celo presegli za 3 gostovanja.  

 

Zaznavamo tudi povečanje zanimanja tujih študentov za izmenjave na naši fakulteti, kar pa bo vidno šele v 

poročilu za leto 2015. Obenem se srečujemo s pomanjkanjem ponudbe izvajanih predmetov v angleškem 

jeziku za nekatere študijske programe (Biopsihologija, Biodiverziteta in Varstvo narave), kar bi še dodatno 

povečalo število tujih študentov, ki bi se udeležili mobilnosti pri nas. Viša se tudi zanimanje naših študentov 

za izmenjave v tujini, pri čemer se srečujemo s pomanjkanjem bilateralnih sporazumov Erasmus+ predvsem 

na področju biopsihologije, kjer je število mest za mobilnost glede na število študentov bistveno premajhno. 

V letu 2014 sta bili opravljeni prvi mobilnosti po programu Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (ena 

študentka in ena strokovna sodelavka), po programu Erasmus+ pa smo že drugo leto zapored imeli 
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opravljeno mobilnost tako študentov, kot tudi visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja. Celo leto je 

zaradi prehoda na novo programsko shemo potekalo obnavljanje bilateralnih sporazumov, število teh pa 

želimo v prihodnje povečati in pridobiti prve partnerje tudi na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu, da bo 

našim študentom omogočena mobilnost za namen študija tudi po programu Slovenski štipendijski sklad EGP 

in NFM.  

 

Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP FAMNIT tudi v letu 2014 nadaljevala z izvajanjem številnih 

aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

Kadrovska politika. UP FAMNIT je izvedla zaposlitve pedagoških in raziskovalnih delavcev za uspešno 

izpeljavo razpisanih študijskih programov in izvedbo raziskovalnih projektov. Fakulteta ni realizirala vseh 

načrtovanih zaposlitev; če upoštevamo število matično zaposlenih, je bilo, glede na program dela 2014, 

realiziranih 92 % načrtovanih zaposlitev. 

 

Fakulteta je v letu 2014 udejanjila tudi večino ciljev na področju knjižnične dejavnosti in založništva. Na 

področju založništva sta bili izdani dve številki že omenjene SCI revije AMC. Prav tako je UP FAMNIT v letu 

2014, v sodelovanju z Založbo UP, izdala tretjo številko študijskega gradiva Famnitova predavanja (Famnit 

Lectures) ter nekaj študijskih gradiv za študente v e-obliki. Vsa študijska gradiva so dostopna na spletni 

strani fakultete. 

 

Tudi leto 2014 ni prineslo novosti na področju reševanja prostorske problematike. V študijskem letu 2013/14 

je fakulteta pridobila nove prostore za knjižnico in štiri nove predavalnice v neposredni bližini fakultete, kar 

je pomembno izboljšalo neposredne pogoje za izvajanje študijske dejavnosti, hkrati pa so vse realizirane 

rešitve le kratkoročne narave, saj tudi v tekočem študijskem letu predavanja in vaje za študente potekajo na 

sedmih lokacijah v centru mesta, stroški najemnin pa finančno močno bremenijo fakulteto. Pričakujemo, da 

se bodo v letu 2015 nadaljevale aktivnosti za dolgoročno rešitev prostorske stiske UP FAMNIT, in sicer z 

odkupom dveh stavb v centru Kopra, za kar je Upravni odbor UP že v letu 2012 sprejel dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP), prav tako pričakujemo, da bodo s 1.10.2015 v uporabi sodobno 

opremljene laboratorijske prostore v prvem stolpiču kampusa Livade, kar bo bistveno izboljšalo pogoje za 

izvajanje naravoslovnih študijskih programov. 

 

Fakulteta je tudi v letu 2014 dobro sodelovala s Študentskim svetom UP FAMNIT, ki je uspešno realiziral 

načrtovane obštudijske dejavnosti. 

 

Fakulteta je tudi v letu 2014 izvedla številne aktivnosti za promocijo fakultete, študijskih programov in 

raziskovalnega dela. Na spletni strani je ažurno predstavila svojo mednarodno vpetost, raziskovalne 

projekte, konference ter druga znanstvena srečanja, pa tudi raznolike aktivnosti, ki jih izvajamo za 

srednješolce (delavnice, poletne šole, poletni tabori) in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje 

in Famnitovi biološki večeri). V preteklem letu se je fakulteta posebej intenzivno posvetila promociji študija 

v tujini. Tako sta bili v preteklem letu pripravljeni dve obsežnejši predstavitveni publikaciji (predstavitev 

fakultete in predstavitev študijskih programov matematike) in predstavitveni video, vse v angleškem jeziku. 

V videu je predstavljena fakulteta in študenti, s poudarkom na študijskih programih matematike, ki so, 

zaradi vzporedne izvedbe v angleškem jeziku (v študijskem letu 2014/15 prvič izvajamo vzporedno v 

angleškem jeziku dodiplomski študij), posebej zanimivi za tujce.  

Prav tako je UP FAMNIT, prvič v letu 2014, ponudila cikel predavanj Famnitovi Izleti v matematično vesolje 

kot enega izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
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izobraževanju; cikel predavanj je tako objavljen tudi v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15. 

 

Leto 2014 je fakulteta, prvič od ustanovitve, zaključila z negativnim poslovnim izidom. Razlog navedenemu 

je dejstvo, da je izvajanje študijske dejavnosti UP FAMNIT podfinancirano, saj fakulteta ni prejela finančnih 

sredstev za izvajanje vseh letnikov študijskih programov Biopsihologija in Varstvo narave, v študijskem letu 

2014/15 pa se prvič izvajajo vsi študijski programi v polni izvedbi (vsi letniki razpisanih študijskih programov). 

Presežek odhodkov nad prihodki bo fakulteta pokrila iz presežka preteklih let. 

 

 

 

 

 

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar  

dekanja UP FAMNIT 
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2. VIZIJA  

 

Vizija UP FAMNIT v skladu s Srednjeročno razvojno strategijo UP za obdobje 2014 - 2020 je, da se fakulteta 

prebije v svetovni vrh z nišo v vsaj še eni samostojni stroki (poleg matematike tudi informacijsko 

komunikacijske tehnologije) in temu doda eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo 

(bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija, suicidologija). 

 

V ta namen bo skušala podvojiti število znanstvenih objav v mednarodnih znanstvenih revijah oziroma pri 

vseh visokošolskih učiteljih doseči vsaj eno, v povprečju pa vsaj dve znanstveni objavi letno, povečati delež 

znanstvenih objav v najodmevnejših mednarodnih znanstvenih revijah in doseči čimveč objav znanstvenih 

monografij pri najuglednejših mednarodnih založbah. 

 

Pomemben del vizije UP FAMNIT je postati regionalno, nacionalno in globalno središče za nekatera 

področja naravoslovja in tehnike ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in z njim 

vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park. 

 

UP FAMNIT bo pripravljala nove podiplomske študijske programe kot nadgradnjo svojim dodiplomskim 

študijskim programom. 

 

 

 

http://www.famnit.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/poslanstvo-in-vizija/upsrednjrazvojnastrat2014-2020.pdf
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE  

 

Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) leta 2006 

je Univerza na Primorskem pridobila svoje naravoslovno uravnoteženje. 

 

Študijski programi, ki jih izvaja fakulteta s svojo komplementarnostjo stremijo k vzpostavitvi prostora, kjer 

bo, ob uporabi univerzalnega znanstvenega jezika (matematika) v optimalnem komunikacijskem polju 

(računalništvo), mogoče soustvarjati integrirano znanost, s ciljem izobraziti študente in diplomante s 

kakovostnim interdisciplinarnim znanjem, ki bodo zmožni suvereno uporabljati miselne aparate več različnih 

znanstvenih disciplin. 

 

Razvoj fakultete sloni na visoko kakovostnih mono- in interdisciplinarnih študijskih programih matematike, 

računalništva in informatike ter naravoslovja in tehnike v navezavi na druge znanosti. 

Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja, podprtimi z informacijsko tehnologijo. Učni in študijski 

proces temeljita na proaktivnih metodah, ki študente spodbujajo h kritičnemu vrednotenju pridobljenega 

znanja in veščin. Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente 

vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP 

IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovalnega dela. Inštituciji skupaj razvijata 

naravoslovje s ciljem biti v svetovnem vrhu. To pa danes ne pomeni biti le v vrhu znotraj neke stroke, 

temveč predvsem interdisciplinarno. Temeljna vprašanja, ki si jih že postavlja človeštvo in si jih bo moralo 

tudi v bodoče, so preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ene stroke. 

 

Fakulteta tudi živi – ne da bi to posebej poudarjala – tisto, kar bi moralo biti samodejno vgrajeno v vsako 

univerzo, v kolikor se ta zaveda, da je njena dejavnost v osnovi univerzalna in mora zato presegati vsakršne 

meje: spolne, rasne, etnične in kulturne. UP FAMNIT je tesno vpeta v mednarodni univerzitetni prostor. 

Vzpostavljene ima raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, 

Španijo, Rusijo, Izraelom in z drugimi državami, v prihodnosti pa načrtuje še povečati nabor mednarodnih 

raziskovalnih institucij. 
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4. PREDSTAVITEV UP FAMNIT 

 

4.1 ORGANIZIRANOST 

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper je bila 

ustanovljena s spremembo Odloka o ustanovitvi UP dne 27.12.2006 (Uradni list RS, št. 137/06).  

 

Fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva po načelu avtonomije stroke in po načelu matičnosti, ki 

izhaja iz registrirane dejavnosti fakultete. UP FAMNIT je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno 

dejavnost na naslednjih študijskih področjih, razvrščenih v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo 

klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja: (31) družboslovje – psihologija, (42) vede o živi 

naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo okolja.  

 

Za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa 

pridobiva fakulteta finančna sredstva prek računa UP, v skladu z veljavnimi predpisi ter v okviru sprejetega 

programa dela in finančnega načrta. Fakulteta lahko pridobiva finančna sredstva v skladu z veljavnimi 

predpisi tudi iz drugih virov (npr. programi financiranja Evropske unije in druga sredstva).  

 

Skupno število vseh zaposlenih na dan 31.12.2014, ki so matični na UP FAMNIT, je bilo 92, in sicer 38 

visokošolskih učiteljev (plačna skupina D), 31 visokošolskih sodelavcev (plačna skupina D), 8 raziskovalcev 

(plačna skupina H) ter 15 nepedagoških delavcev (plačna skupina J).  

 

 Če upoštevamo vse zaposlene na UP FAMNIT, ne glede na matičnost, je bilo na dan 31.12.2014 na fakulteti 

zaposlenih 127 oseb, in sicer 61 visokošolskih učiteljev, 36 visokošolskih sodelavcev, 14  raziskovalcev ter 15 

nepedagoških delavcev in dekanja.   

 

Podatki o zaposlitvah v FTE, kjer so zajeti vsi zaposleni ne glede na matičnost in upoštevaje medsebojne 

sporazume med članicami UP, pokažejo, da je skupni obseg zaposlitev 74,43 FTE, in sicer visokošolski učitelji 

24,88 FTE, visokošolski sodelavci 22,16 FTE, raziskovalci 10,89 FTE in nepedagoški delavci 15,47 FTE ter 

dekanja 1,03 FTE. 

 

VODSTVO UP FAMNIT  

Tabela 1: Vodstvo UP FAMNIT 

Vodstvo  

Dekan  izr. prof. dr. Klavdija Kutnar 

Prodekani  Izr. prof. dr. Martin Milanič, prodekan za študijske zadeve  

doc. dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo 

Predstojniki oddelkov 

doc. dr. Dunja Bandelj, Oddelek za aplikativno naravoslovje 

prof. dr. Bojan Kuzma, Oddelek za matematiko 

prof. Diego de Leo, DSc, Oddelek za psihologijo 

izr. prof. dr. Elena Varljen Bužan, Oddelek za biodiverziteto  

prof. dr. Tomaž Pisanski, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo   

Tajnik  Nataša Vraneš 
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ORGANI UP FAMNIT IN NJIHOVA DELOVNA TELESA 

 

Tabela 2: Organi UP FAMNIT 

Organi 

Dekan  izr. prof. dr. Klavdija Kutnar 

Senat  izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, predsednica senata 

doc. dr. Katarina Babnik, doc. dr. Dunja Bandelj, doc. dr. Branko Kavšek (namestnik predsednice), doc. dr. 

Petra Košir, prof. dr. Bojan Kuzma, izr. prof. dr. Martin Milanič, doc. dr. Peter Rogelj, izr. prof. dr. Elena 

Varljen Bužan, doc. dr. Vito Vitrih, doc. dr. Boris Zgrablić  

predstavniki študentov - Jernej Kastelic, Olga Kaliada, Aleksandar Tošić 

Akademski zbor  Akademski zbor UP FAMNIT sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki opravljajo 

pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki študentov. 

Akademski zbor v mesecu oktobru 2014/15 šteje 106 pedagoških delavcev in raziskovalcev ter 19 študentov. 

Študentski svet Tomaž Tomažinčič, predsednik 

Urša Bernardič, Klara Bohorč, Lucija Česnik, Angelina Ćirković, Andreja Grobiša, Sandra Hasić, Gaja Jenko, 

Luka Pavlović, Marko Rajković, Martin Senič, Nika Šumer, Tjaša Zagoršek, Barbara Žebavec 

 

Organi fakultete so dekan, senat, akademski zbor in študentski svet, ki naloge opravljajo v skladu z določili 

in pristojnostmi določenimi s Statutom UP ter Pravili o organizaciji in delovanju UP FAMNIT. Upravno-

administrativne in strokovno-tehnične naloge koordinira in opravlja tajništvo fakultete, v okviru katerega 

delujejo naslednje organizacijske enote: 

- Tajništvo dekanata, 

- Kadrovska služba, 

- Finančno-računovodska služba, 

- Služba za izobraževanje, 

- Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 

- Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije, 

- Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje. 

 

Pristojnosti oddelkov in organizacijskih enot tajništva fakultete so opredeljene v Pravilih o organizaciji in 

delovanju UP FAMNIT ter v Pravilih o notranji organiziranosti UP FAMNIT. 

 

Tabela 3: Posvetovalna telesa dekana 

Člani kolegija dekana Funkcija 

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar dekanja 

izr. prof. dr. Martin Milanič prodekan za študijske zadeve 

doc. dr. Marko Orel prodekan za znanstveno-raziskovalno delo 

prof. dr. Bojan Kuzma predstojnik Oddelka za matematiko 

prof. dr. Tomaž Pisanski predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijo 

izr. prof. dr. Elena Varljen Bužan  predstojnica Oddelka za biodiverziteto 

doc. dr. Dunja Bandelj  predstojnica Oddelka za aplikativno naravoslovje 

prof. Diego de Leo, DSc  predstojnik Oddelka za psihologijo 

Nataša Vraneš tajnik UP FAMNIT 

 

http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/andraz.tersek/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/dunja.bandelj/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/branko.kavsek/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/petra.kosir/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/petra.kosir/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/bojan.kuzma/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/elena.varljen/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/elena.varljen/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/vito.vitrih/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/boris.zgrablic/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/
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Tabela 4: Delovna telesa Senata UP FAMNIT 

Komisije Senata  Predsednik 

Komisija za izvolitve v nazive prof. dr. Andrej Brodnik 

Komisija za študijske in študentske zadeve Izr. prof. dr. Martin Milanič 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Marko Orel 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega 

dela 
doc. dr. Branko Kavšek 

Druge komisije Predsednik 

Disciplinska komisija doc. dr. Andraž Teršek 

Komisija za izbor študentov za Erasmus izmenjave izr. prof. dr. Martin Milanič 

Komisija za založniško dejavnost doc. dr. Vito Vitrih 

 

Na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje 

Aplikativne kineziologije ter ob upoštevanju 39. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FAMNIT, je Senat 

UP FAMNIT ustanovil dve začasni komisiji senata za obravnavo vlog in vsebin, vezanih na izvajanje študijskih 

programov Aplikativne kineziologije, in sicer Komisije za izvolitve v nazive za programe Aplikativne 

kineziologije in Komisije za študijske in študentske zadeve za programe Aplikativne kineziologije. 

Komisijama je mandat potekel 31.12.2014. 

 

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE UP FAMNIT  

Tabela 5: Organizacijske enote UP FAMNIT 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik / Vodja 

Oddelek za matematiko prof. dr. Bojan Kuzma, predstojnik 

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije prof. dr. Tomaž Pisanski, predstojnik 

Oddelek za biodiverziteto izr. prof. dr. Elena Varljen Bužan, predstojnica  

Oddelek za aplikativno naravoslovje doc. dr. Dunja Bandelj, predstojnica  

Oddelek za psihologijo prof. Diego de Leo, DSc, predstojnik 

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (Knjižnica TeMeNa) mag. Petruša Miholič, vodja 

 

 

NASTOPANJE UP FAMNIT V PRAVNEM PROMETU 

 

Fakulteta je zavod brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvaja dejavnosti v okviru 

nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega progama, za katere 

sredstva zagotavlja Republika Slovenija; v tem primeru nastopa v pravnem prometu s pooblastili, ki jih 

določa zakon, akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun UP. Kot pravna oseba nastopa v 

pravnem prometu pri izvajanju dejavnosti na podlagi 24. člena Statuta UP in Pravil o organizaciji in delovanju 

UP FAMNIT. 
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ZAPOSLENI 

Tabela 6: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2010-2014 

Delovno mesto oz. plačna podskupina 2010 2011 2012 2013 2014 

Vodstvena delovna mesta – B  1 0 0 0  0 

Visokošolski učitelji in sodelavci – D 33 49 53 66  69 

Raziskovalci – H 3 5 3 6  8 

Administrativno in tehnično osebje – J  10 14 13 14 15  

SKUPAJ 47 68 69 86  92 

 

Tabela 7: Pregled zaposlenih (v FTE) v obdobju od 2010-2014 

Delovno mesto oz. plačna podskupina 2010 2011 2012 2013 2014 

Vodstvena delovna mesta – B  0,1 0 0,95 0,95  1,03 

Visokošolski učitelji in sodelavci – D  25,8 30,54 29,41 40,06  47,04 

Raziskovalci – H 2,8 4,70 4,25 6,37  10,89 

Administrativno in tehnično osebje – J  9,9 14,10 12,85 13,68 15,47  

SKUPAJ 38,5 49,34 47,46 61,06  74,43 
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  

 

UP FAMNIT je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/08, pod okriljem UP PEF pa so se že 

v študijskem letu 2006/07 izvajali podiplomski študijski programi Matematične znanosti in Računalništvo in 

informatika (magistrska in doktorska študijska programa). 

 

V študijskem letu 2014/15 izvaja fakulteta 17 študijskih programov, in sicer: 

- sedem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov: Matematika, Računalništvo in informatika, 

Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, Matematika v ekonomiji in financah, 

Biopsihologija; 

- pet magistrskih študijskih programov: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo 

narave, Matematika s finančnim inženiringom, Biopsihologija; 

- dva doktorska študijska programa: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika; 

- prav tako se pod okriljem UP FAMNIT izvajajo študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna 

kineziologija, za katere se načrtuje skorajšnja selitev študijskih programov na novoustanovljeno 

Fakulteto ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS). Študijski programi Aplikativna kineziologija 

se izvajajo organizacijsko in finančno ločeno (samostojno), zato podatke za te študijske programe v 

nadaljevanju tega poglavja navajamo ločeno.  

 

Vsi študijski programi so oblikovani v skladu z bolonjsko deklaracijo.  

 

Vsi študijski programi se izvajajo v Kopru. 

 

 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe 

 

Tabela 8: Študijska področja UP FAMNIT, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja 

Članica Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja  KLASIUS-P 

UP FAMNIT (31) družbene vede (psihologija),  (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) 

računalništvo, (52) tehnika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo 

okolja 

 

Tabela 9: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje* 
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* Upoštevan je tudi dodiplomski univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija. 

 

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2014) =  število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2014. 
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Tabela 10: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov* 
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* Upoštevana sta tudi magistrski in doktorski študijski program Aplikativna kineziologija. 

 

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2014) =  število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2014. 

 

Strategija fakultete na področju izobraževanja je, da vse prvostopenjske programe vsebinsko nadgradi s 

študijskimi programi na 2. in 3. bolonjski stopnji. 

 

 

Študenti in diplomanti 

 

Tabela 11-a: Število vpisanih študentov  na UP FAMNIT v študijskem letu 2014/2015 (na dan 30. 10. 2014) – brez študentov študijskih 

programov Aplikativna kinezologija 

 
Redni Izredni Skupaj 

 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 

SKUPAJ VPISANI 558 478 13 10 571 488 

Dodiplomski programi 427 369 - - 427 369 

visokošolski strokovni št. programi (pred 11. 6. 

2004) 
- - - - - - 

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004) - - - - - - 

visokošolski strokovni študijski programi 1. 

stopnje 
- - - - - - 

univerzitetni študijski programi 1. stopnje   - -   

Podiplomski programi 131 109 13 10 144 119 

Magistrski programi 131 109 - - 131 109 

magistrski št. programi (pred 11. 6. 2004)  - - - - - - 

magistrski študijski programi 2. stopnje 131 109 - - 131 109 

Doktorski programi - - 13 10 13 10 

doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)  - - - - - - 

doktorski študijski programi 3. stopnje - - 13 10 13 10 
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Tabela 12-b: Število vpisanih študentov  na UP FAMNIT v študijskem letu 2014/2015 (na dan 30. 10. 2014) – skupaj s študenti študijskih 

programov Aplikativna kinezologija 

 
Redni Izredni Skupaj 

 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 

absolventov 

SKUPAJ VPISANI 768 644 31 27 799 671 

Dodiplomski programi 596 501 - - 596 501 

visokošolski strokovni št. programi (pred 11. 6. 

2004) 
- - - - - - 

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004) - - - - - - 

visokošolski strokovni študijski programi 1. 

stopnje 
- - - - - - 

univerzitetni študijski programi 1. stopnje 596 501 - - 596 501 

Podiplomski programi 172 143 31 27 203 170 

Magistrski programi 172 143 6 5 178 148 

magistrski št. programi (pred 11. 6. 2004)  - - - - - - 

magistrski študijski programi 2. stopnje 172 143 6 5 178 148 

Doktorski programi - - 25 22 25 22 

doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)  - - - - - - 

doktorski študijski programi 3. stopnje - - 25 22 25 22 

 

Tabela 13-a: Število diplomantov v koledarskem letu 2014 – brez diplomantov študijskih programov Aplikativna kineziologija 

Skupaj 
Dodiplomski 

študijski programi 

Magistrski 

študijski programi 

2. stopnje 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski 

študijski programi, 

sprejeti pred 

11.6.2004 

Doktorski študijski 

programi 3. 

stopnje in 

doktorski študijski 

programi, sprejeti 

pred 11.6.2004 

100 86 11 - - 3 

 

Tabela 14-b: Število diplomantov v koledarskem letu 2014 – skupaj z diplomanti študijskih programov Aplikativna kineziologija 

Skupaj 
Dodiplomski 

študijski programi 

Magistrski 

študijski programi 

2. stopnje 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski 

študijski programi, 

sprejeti pred 

11.6.2004 

Doktorski študijski 

programi 3. 

stopnje in 

doktorski študijski 

programi, sprejeti 

pred 11.6.2004 

107 90 13 - - 4 

 

 

V študijskem letu 2014/2015 je na fakulteti vpisanih 571 študentov, od tega 427 na dodiplomskem in 144 na 

podiplomskem študiju oziroma, upoštevajoč študijske programe Aplikativna kineziologija, skupaj 799 

študentov, od tega 596 na dodiplomskem in 203 na podiplomskem študiju. 
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Do 31.12.2014 je študij na fakulteti zaključilo skupaj 231 študentov (192 dodiplomskih, 30 magistrskih in 9 

doktorskih) oziroma, upoštevajoč študijske programe Aplikativna kineziologija, skupaj 248 študentov, od 

tega 202 na dodiplomskem in 46 na podiplomskem študiju.  

 

V letu 2014 so prvi diplomanti zaključili magistrski študijski program 2. stopnje Varstvo narave. 

 

Dislocirane enote članice 

Vsi študijski programi se izvajajo na sedežu fakultete v Kopru. 

 

 

PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov 

V letu 2014 ni bilo aktivnosti na tem področju. 

 

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju 

V letu 2014 ni bilo aktivnosti na tem področju. 

 

Poletne šole 

V letu 2014 so bile izvedene 4 poletne šole: 

- Poletna šola za doktorske študente,  

- Poletna šola Matematika je kul - za srednješolce, 

- Poletna šola Matematika je kul - za osnovnošolce, 

- Poletna šola statistike za biopsihologe. 

 

Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja 

UP FAMNIT je tudi v letu 2014 izvedla več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja 

(ciklusi predavanj za širšo javnost, delavnice, naravoslovni in matematični dnevi in drugo). 
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT, na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju 

na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM, tesno sodeluje z UP IAM, kjer opravlja 

raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete.  

 

Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina programov, aplikativnih in temeljnih projektov 

ter drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Navedeno je tudi razlog dejstvu, da je na UP 

FAMNIT na dan 31.12.2014 v plačni skupini H (raziskovalci) matično zaposlenih le 8 oseb oziroma skupaj 

10,90 FTE (pri FTE so upoštevani matično in nematično zaposleni v plačni skupini H).  

 

Nekateri visokošolski učitelji raziskujejo tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na 

Primorskem (UP ZRS) in oziroma na drugih raziskovalnih institucijah po Sloveniji.  

 

Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja 

Tabela 15: Raziskovalna skupina UP FAMNIT 

Šifra 

ARRS 
Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 

registriranih 

raziskovalcev(

na dan 

31.12.2014) 

2790 Raziskovalna skupina UP FAMNIT 

1.01.00 – Naravoslovno-matematične 

vede / Matematika  

2.07.00 – Tehniške vede / Računalništvo in informatika 

104 

 

Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008. Raziskovalci raziskovalne skupine UP 

FAMNIT raziskujejo v širšem smislu na področju matematike in računalništva in informatike, in sicer s 

področja algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa, kot tudi podatkovnih struktur, 

podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur. Raziskovalno delo je vpeto na področje 

matematičnega modeliranja in računalniških simulacij in eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja 

socialnih sistemov, posegajo pa tudi na področja elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja 

podatkov in računalniške varnosti.  

 

Druga raziskovalna področja, ki prevladujejo pod naravoslovnimi vedami so še: Biotehniške vede / Rastlinska 

produkcija in predelava, Zoologija in zoofiziologija, Biologija / Ekosistemi in Varstvo okolja, Botanika, 

Kemija / Analizna kemija, Biokemija in molekularna biologija. S področja družboslovja prevladuje 

preučevanje na področjih psihologije, ekonomije in prava, s področja medicinskih ved pa nevrobiologija, 

psihiatrija, mikrobiologija in imunologija. 

 

V zadnjih letih se pospešeno razvija tudi raziskovanje na Oddelku za psihologijo, katerega temeljno področje 

na UP FAMNIT je preučevanje duševnega zdravja in samomorilnega vedenja ter področje preventive 

tovrstnih obolenj. Raziskovalna skupina, ki zajema strokovnjake s področij psihologije, psihiatrije, genetike, 

nevroznanosti, biologije, informatike, bioinformatike in biostatistike, se pri tem usmerja 

na raziskovanje biopsihosocialnih determinant enega temeljnih javnozdravstvenih problemov sodobnega 

časa - samomora. Biopsihološko področje raziskovanja UP FAMNIT se usmerja tudi na področje 

nevrodegenerativnih obolenj. Nevrodegenerativna obolenja so vse bolj pogosta v sodobni družbi. Ne 
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prizadenejo le starejših, temveč tudi vse več mladih. Raziskovanje na UP FAMNIT se usmerja na 

psihosocialne posledice tovrstnih obolenj za paciente in njihove svojce, ter na nevrobiološko proučevanje 

nevrodegenerativnih obolenj. 

 

UP FAMNIT je v letu 2014 izvajala: 

(a) 2 nacionalna temeljna programa (ARRS), od tega 1 samostojno: 

- (P3-0384) Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora – UP FAMNIT nosilna institucija, 

- (P1-0386) Varstvena biologija od molekul do ekosistema – UP FAMNIT kot soizvajalka; 

 

b) 7 nacionalnih temeljnih projektov (ARRS): 

- (J1-6720) Algebraična teorija grafov z aplikacijami, 

- (J4-5526) Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo, 

- (J1-6736) Kemijska karcinogeneza – Računalniški pristop, 

- (J1-6743) Razvoj računalniških orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul, 

- (J1-5448) Mikrovalovna kataliza in kemijska karcinogeneza, 

- (J3-4046) Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: kaj je spregledano? – zaključen 

30.6.2014, 

- (J1-4021) Algebraična teorija grafov in aplikacije – zaključen 30.6.2014; 

 

(c) 1 nacionalni aplikativni projekt (ARRS): 

- (L1-6722) Metode algebre in funkcionalne analize v teoriji in praksi finančne matematike?; 

 

(d) 3 bilateralne projekte znanstveno-raziskovalnega sodelovanja (BIH, Rusija, ZDA):  

- Razširjenost, ekologija in genetska struktura cvetnic na kraških poljih Dinaridov:  

Chouardia  litardierei (Liliaceae), Trifolium velebiticum (Fabaceae) in Edraianthus 

dalmaticus (Campanulaceae) kot modelne vrste (bilaterala z BIH), 

- Računalniško modeliranje bioloških makromolekul (bilaterala z Rusijo), 

- Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in verjetnosti (bilaterala z ZDA); 

 

(e) 3 mednarodne projekte: 

- Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih podatkov za opazovanje suše (ESA), 

- What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based sector and its products towards a 

sustainable society (W³B); 

- Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih virov energije 

(EnergyViLLab) – zaključen 31.5.2014; 

 

(f) usposabljanje 2 mladih raziskovalcev (ARRS); 

 

(g) dva projekta Evropskega socialnega sklada (Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP in UP 

IN SVET - Mednarodna vpetost UP), ki se nadaljujeta tudi v letu 2015; 

 

(h) prav tako je UP FAMNIT v letu 2014 izvajala en projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper) z 

naslovom Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper, ki se je zaključil 30.4.2014; 
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(i) učitelji in raziskovalci UP FAMNIT so vključeni v več COST akcij. Več informacij je dostopnih na spletni 

strani fakultete (rubrika Mednarodno sodelovanje / COST akcije; http://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-

sodelovanje/cost-akcije); 

 

(j) UP FAMNIT je v letu 2014 uspešno izvedla 9 projektov »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki jih 

sofinancira Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, med katerimi so po trije projekti s področja 

biodiverzitete, kmetijstva ter računalništva in informatike. Več informacij je dostopnih na spletni strani 

fakultete (Izobraževanje / Projekti s študenti; http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti) 

V decembru 2014 se je UP FAMNIT prijavila na drugi razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije »Po 

kreativni poti do praktičnega znanja«, in sicer s 15 projekti (rezultati prijave bodo znani predvidoma v 

mesecu marcu 2015). 

 

Poleg temeljnih in drugih projektov, ki jih izvajamo na UP FAMNIT, so naši učitelji in raziskovalci vključeni v 

večino projektov, ki se izvajajo na UP IAM.  

 

Raziskovalni programi in projekti 

Tabela 16: Raziskovalni programi 

Šifra ARRS Naslov 

Matični raziskovalni programi 

P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora, vodja: prof. Diego de Leo, DSc 

Raziskovalni programi v soizvajanju 

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema* 

 

Tabela 17: Nacionalni projekti 

Vrsta raziskovalnega projekta Skupaj leto 2014 Matični Partnerski 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 7 1 6 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 0 0 0 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 1 0 1 

SKUPAJ 8 1 7 

 

Poleg navedenih nacionalnih projektov je UP FAMNIT v letu 2014 izvajala tudi projekt v sodelovanju z 

lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper); projekt se je zaključil v letu 2014. 

 

V letu 2015 bomo glede na dobljene projekte na razpisih ARRS izvajali: 2 raziskovalna programa ter 5 

temeljnih in 1 aplikativni projekt, usposabljali pa bomo 1 mladega raziskovalca. 

 

 
 
 
 

http://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/cost-akcije
http://www.famnit.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/cost-akcije
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti
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Tabela 18: Mladi raziskovalci 

Število mladih raziskovalcev v letu 2014 2 
Število mladih raziskovalcev, ki je 

usposabljanje zaključilo v letu 2014 
1 

 

Tabela 19: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.) 

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki (gospodarstvo, 

lokalne skupnosti, itd.) 
Skupaj leto 2014 Matični Partnerski 

Lokalne skupnosti 1 1 0 

Skupaj 1 1 0 

Gospodarstvo 9 9 0 

Skupaj 9 9 0 

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva 0 0 0 

Drugi uporabniki znanja 0 0 0 

Skupaj 10 10 0 

* Projekti Po kreativni poti do praktičnega znanja (razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije). 

 

Tabela 20: Mednarodni projekti s področja raziskovanja 

Vrsta mednarodnega projekta Skupaj leto 2014 Matični Partnerski 

What we Wood believe? Societal perceptions of the forest-based 

sector and its products towards a sustainable society (W³B) 
1 0 1 

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 

2013 (projekt EnergyViLLab) 
1 0 1 

EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) Evropska vesoljska agencija (projekt 

Samodejno določanje vegetacijskih parametrov iz satelitskih in talnih 

podatkov za opazovanje suše) 

1 0 1 

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in Rusijo (ARRS) 1 1 0 

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in BIH (ARRS) 1 1 0 

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (ARRS) 1 1 0 

SKUPAJ 6 3 3 
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 

 

Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev 

fakultete. Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM je izrazito mednarodno, visokošolski 

učitelji in sodelavci se aktivno udeležujejo mednarodnih znanstvenih konferenc, posvetov in poletnih šol s 

svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih konferencah nastopajo tudi kot vabljeni (keynote) 

govorci. Prav tako predavajo na tujih univerzah kot vabljeni gostujoči učitelji. Fakulteta sodeluje v številnih 

bilateralnih projektih, tako samostojno kot tudi v sodelovanju z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na 

Primorskem (UP IAM). Fakulteta ima vzpostavljene tesne raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, 

ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in z drugimi državami. 

 

Tudi v letu 2014 je opazen trend povečevanja vpisa tujih študentov – v študijskem letu 2013/14 je bilo na 

fakulteto vpisanih 52 tujcev (6,7% vseh vpisanih študentov), v študijskem letu 2014/15 pa že 61 tujih 

študentov (7,6%). UP FAMNIT in UP IAM tako trenutno zaposlujeta 6 tujih mladih raziskovalcev (po 1 iz 

Argentine, Mehike, Poljske in Slovaške ter 2 iz BiH), dva pa sta v 2014 uspešno zaključila doktorski študij. 

Fakulteta se je doslej že izkazala kot privlačna tudi za podoktorsko usposabljanje. V preteklih letih je bilo 

tako na UP FAMNIT na podoktorskem usposabljanju več tujih študentov (Madžarska, Kitajska, ZDA, itd.). 

 

V skladu s težnjami po povečanju vpisa rednih študentov iz tujine v naše študijske programe smo na 

fakulteti v 2014 naredili ključen korak naprej s ponudbo študijskih programov matematike v angleškem 

jeziku na vseh treh stopnjah, zato pričakujemo v prihodnjih letih povečan vpis tujih študentov. Intenzivneje 

smo pristopili tudi k promociji študijskih programov – posneli smo promocijski video v angleškem jeziku, v 

angleškem jeziku pa smo pripravili tudi dve brošuri – predstavitveno brošuro fakultete, njenih oddelkov in 

programov, ter brošuro Oddelka za matematiko s predstavitvijo študijskih programov. Ves omenjen 

promocijski material je na voljo tudi na naši spletni strani. 

 

Na uspešno mednarodno sodelovanje kažejo tudi številni stiki naših učiteljev in raziskovalcev z znanstveniki 

s prestižnih tujih univerz in njihova gostovanja na UP FAMNIT in UP IAM. V letu 2014 sta inštituciji zabeležili 

48 raziskovalnih in pedagoških obiskov tujih strokovnjakov (od tega je bilo 15 pedagoških – ti so prikazani v 

kazalniku realizacije). Ključen projekt s področja internacionalizacije študijskega procesa je bil v letu 2014 

projekt UP in SVET – Mednarodna vpetost univerze na Primorskem, v sklopu katerega je fakulteta junija 2014 

redno zaposlila enega gostujočega profesorja, 10 pa se jih je v študijske programe vključilo s krajšimi 

gostovanji. Hkrati se je v 2014 iz projekta financirala aktivno udeležba kar 32 tujih predavateljev na petih 

znanstvenih konferencah oz. delavnicah v (so)organizaciji UP FAMNIT (ti niso všteti v zgoraj omenjenih 48 

obiskov). Poleg petih mednarodnih konferenc oz. delavnic, ki so bile sofinancirane v sklopu projekta UP in 

SVET je fakulteta (so)organizirala še 3 druge, torej skupno 8, vse pa so naštete in predstavljene na spletni 

strani fakultete. 

 

Na UP FAMNIT je mednarodna mobilnost študentov in učnega ter strokovnega osebja omogočena preko 

programa ERASMUS+ (v 2014 ena strokovna sodelavka in dve visokošolski učiteljici), programa Slovenski 

štipendijski sklad EGP in NFM ter posamičnih bilateralnih sporazumov. Prav v letu 2014 je bila zaradi prehoda 

na novo programsko shemo obnovljena večina Erasmus+ bilateralnih sporazumov, opravljeni pa sta bili tudi 

prvi mobilnosti študentke in ene strokovne sodelavke v sklopu programa Slovenski štipendijski sklad EGP in 

NFM. V prvem semestru študijskega leta 2014/15 je fakulteta gostila 6 študentov na izmenjavi, kar bo z 

napovedanimi petimi v drugem semestru najvišje število doslej. 
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V letu 2014 je zaradi prehoda na novo programsko shemo potekala intenzivna obnova Erasmus+ bilateralnih 

sporazumov. Obnovljena je bila večina sporazumov, predvsem pa so bili obnovljeni vsi tisti, za katere so 

študentje v preteklosti izkazovali zanimanje, razen sporazuma z Univerzo v Aarhusu (Danska), ki na željo 

partnerske univerze zaradi nezanimanja njihovih študentov (premalo ponudbe v angleškem jeziku) ni bil 

podaljšan. Podpisanih je bilo tudi nekaj novih sporazumov s fakultetami, ki doslej niso bile naše partnerice. 

Predvsem se je izkazalo pomanjkanje sporazumov za področje biopsihologije, kjer je zaradi velikega števila 

vpisanih študentov tudi število prijav za mobilnost presegalo ponudbo prostih mest in je tako nekaj 

študentov ostalo brez možnosti izmenjave.  

 

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT je sicer v povezavi s koordinatorjem 

študijskega programa Biopsihologija in nekaterih učiteljev skušala navezati nekaj novih stikov (uspešno npr. 

z Univerzo v Aosti), vendar se institucije, zaradi skromne ponudbe predmetov v angleškem jeziku na 

nekaterih študijskih programih, nerade odločajo za sklenitev sporazumov.  

 

UP FAMNIT je v 2014 sklenil tudi 3 medinstitucionalne sporazume, dva s področja biodiverzitete oz. varstva 

narave ter enega s švicarsko institucijo, ki je zaradi zamrznitve statusa Švice kot partnerske države 

predlagala tovrstno sodelovanje zaradi zanimanja svojega študenta za udeležbo na izmenjavi na UP FAMNIT 

(študent se je izmenjave udeležil in jo bo zaključil v 2015). Prav tako je fakulteta uskladila dogovor z univerzo 

Megatrend iz Srbije za skupnega programa na področju doktorskega študija računalništva in informatike.   

 

Kljub temu, da v tem poročilu poročamo le o v letu 2014 zaključenih mobilnostih študentov (2), je že v 

prvem semestru študijskega leta 2014/15 na UP FAMNIT v sklopu mobilnosti Erasmus+ prišlo 6 tujih 

študentov, v drugem semestru pa jih je napovedanih še 5, kar pomeni bistven porast glede na pretekla leta. 

Ker nekateri od študentov, ki se udeležijo izmenjave, izkazujejo tudi zanimanje za nadaljevanje rednega 

študija na naši fakulteti, je zelo pomembno, da se trudimo število gostujočih študentov po programih 

mobilnosti zviševati, to pa bo nujno zahtevalo tudi povečanje ponudbe predmetov, izvajanih v angleškem 

jeziku, predvsem na področjih biopsihologije, biodiverzitete in varstva narave. 

 

Veča se tudi zanimanje študentov za mobilnost po programu Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, zato je 

nujno, da se fakulteta v prihodnosti poveže z institucijami iz Norveške, Islandije in Liechtensteina, z njimi 

podpiše bilateralne sporazume in omogoči študentom mobilnost. 

 

Fakulteta sodeluje tudi s slovenskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami – z univerzami v 

Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici in z drugimi izobraževalno-raziskovalnimi institucijami ter posredno in 

neposredno z gospodarstvom (v 2014 je bil tako podpisan sporazum o medsebojnem sodelovanju z družbo 

Actual I. T., d. d.). Sodelovanje je vzpostavljeno tudi s tujimi izobraževalnimi ustanovami, s katerimi ima 

fakulteta sklenjene razne oblike bilateralnih sporazumov – v letu 2014 so bili na novo podpisani trije tovrstni 

sporazumi s področja biodiverzitete in varstva narave. 

 

Tabela 21: Pregled sklenjenih sporazumov v letu 2014 

Mednarodni sporazumi 

Zap. št. Ustanova Država Datum sklenitve 

Medinstitucionalni sporazumi: 

1 University of Applied Sciences and Arts Western 

Switzerland (HEPIA) 

Švica 

 

16.5.2014 
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Mednarodni sporazumi 

Zap. št. Ustanova Država Datum sklenitve 

2 Miramare Marina Protected Area Italija 6.6.2014 

3 University of Pisa, Natural History Museum Italija 14.4.2014 

Erasmus+ sporazumi 

1 University of Leoben Avstrija 16.1.2014 

2 Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Češka 22.7.2014 

3 Charles University in Prague Češka 10.1.2014 

4 University of Zadar Hrvaška 29.4.2014 

5 University of Marko Marulić in Knin Hrvaška 2.1.2014 

6 Sveučilište u Zagrebu Hrvaška  

7 University of Rijeka Hrvaška 4.3.2014 

8 Polytechnic of Rijeka Hrvaška 28.2.2014 

9 University of Pisa, Department of Information Engineering Italija 13.3.2014 

10 University of Pisa, Department of Computer Science Italija 13.3.2014 

11 University of Verona Italija 5.2.2014 

12 University of Florence Italija 16.1.2014 

13 University of Aosta Italija 2.4.2014 

14 Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna Italja 5.12.2014 

15 Northern Lithuania College Litva 9.1.2014 

16 University of Szeged, Department of Applied Informatics Madžarska 17.3.2014 

17 University of Szeged, Department of Applied Informatics, 

Computer Science 

Madžarska 21.3.2014 

18 Eötvös Loránd University Madžarska 9.1.2014 

19 Universidade de Coimbra Portugalska 30.5.2014 

20 Comenius University Bratislava Slovaška 17.3.2014 

21 Universidad del País Vasco Španija 15.1.2014 

22 Lulea University of Technology Švedska 9.1.2014 

23 Istanbul Kemerburgaz University Turčija 7.7.2014 

24 Bartin University Turčija 19.9.2014 

25 Düzce University Turčija 18.11.2014 
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 

 

UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih. 

 

Sedež fakultete je na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer ima fakulteta v uporabi 457,05 kvadratnih metrov. Prostori 

vključujejo predavalnice, dve računalnici ter prostore za upravo. Na Muzejskem trgu 2, kjer je sedež Inštituta 

Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), imata prostore kadrovska in finančno-računovodska 

služba ter projektna pisarna, ki delujejo kot skupne službe UP FAMNIT in UP IAM. Od študijskega leta 

2013/14 ima fakulteta v dolgoročnem najemu nove prostore v neposredni bližini fakultete – 4 manjše 

predavalnice na Muzejskem trgu 7 in knjižnico s čitalnico na Kidričevi ulici 14.   

 

Poleg prostorov na Glagoljaški 8 fakulteta v študijskem letu 2014/15 najema še predavalnice v Dijaškem in 

študentskem domu Koper (DŠD), prostore na Kettejevi 1 v Kopru, občasno pa najema oz. uporablja še druge 

prostore za izvajanje študijske dejavnosti (predavalnice na UP ZRS in UP FHŠ ter v Središču Rotunda v 

Kopru). V DŠD fakulteta v študijskem letu 2014/15 najema skupaj pet predavalnic.  

 

Tabela 22: Pregled prostorov v uporabi  

Vrsta prostora Število enot Skupna uporabna površina* 

Predavalnica 17 944 

Laboratorij 1 41 

Kabinet  21 287 

Pisarna Študentskega sveta fakultete 1  14 

Knjižnica, čitalnica 1  127 

Računalniška učilnica  2 73 

Pisarna  7  95 

Sejna soba, klubski prostor 1 (sejna soba), 1 (e-točka) 33 

Drugi prostori (skladiščni prostor, 

kopirnica, sistemski prostor) 

1 (klet-skladišče), 1 (kopirnica), 2 (sistemski 

prostor) 
33 

Parkirišče (m2) 1 / 

Druga zemljišča v uporabi (m2) / / 

* Navedena je uporabna površina za posamezno vrsto prostora, brez hodnikov in drugih skupnih površin.  

 

Tabela 23: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih 

Uporabna površina Število 
Bruto uporabna površina (v m2) 

V lasti (v m2) V najemu (v m2) Stavbna pravica (v m2) 

Stavbe 0 0 0 0 

Deli stavb (etažna lastnina) 0 0 0 0 

Deli stavb (posamezni prostori, v 

kolikor ni etažna lastnina) 
4 0 1.647,15 0 

SKUPAJ 6 
0 1.647,15 0 

1.647,15 

* Upoštevani so najeti prostori na naslednjih lokacijah v Kopru: Glagoljaška 8, Kettejeva 1, Muzejski trg 7, Kidričeva 14 in Cankarjeva 5. 

Poleg navedenih prostorov fakulteta najema še predavalnice v Rotundi v Kopru, uporablja pa tudi posamezne predavalnice drugih 

članic UP (UP FHŠ, UP ZRS).  
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Ocenjujemo, da bi fakulteta za normalen razvoj v prihodnjih petih letih za izvajanje pedagoške in 

raziskovalne dejavnosti potrebovala prostore v skupni izmeri 3.500 m2.  

 

UP FAMNIT je zato v zadnjih treh letih v Programu dela za posamezno leto načrtovala začetek postopkov za 

celovito reševanje prostorske problematike UP FAMNIT v okviru Mestne občine Koper. V letu 2012 je 

rektorat UP pristopil k aktivnostim za odkup dveh stavb v centru Kopra, v katerih trenutno deluje UP 

FAMNIT – stavba Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1 (v lasti Mestne občine Koper). Na 

Upravnem odboru UP dne 26.11.2012 sta bila sprejeta dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) za oba omenjena objekta, vendar nakup stavb še ni realiziran. Že v letu 2013 je UP FAMNIT načrtovala 

nadaljevanje postopkov, kar vključuje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za navedena 

objekta, vendar se načrti niso realizirali, ker ni bilo pridobljeno soglasje pristojnega ministrstva k 

poroštvenemu kreditu za nakup navedenih objektov. 

Pričakujemo, da se bodo začete aktivnosti nadaljevale.   

 

Poleg navedenega bo UP FAMNIT s študijskim letom 2015/16 pridobila sodobno opremljene laboratorijske 

prostore v prvem stolpiču kampusa Livade, in sicer bodo na voljo 4 vajalnice (za kemijo, za biokemijo in 

genetiko, za zoologijo in za botaniko), prostori za biološke zbirke (herbarij, zoološka zbirka) ter vivarij. 

Trenutno potekajo tudi dogovori z Mestno občino Koper za najem dodatnih prostorov na Kettejevi 1. 

 

Z odkupom in preureditvijo navedenih objektov v centru Kopra in laboratorijih v Livadah bi imela UP 

FAMNIT zagotovljene prostore za nadaljnji razvoj na področju študijske in raziskovalne dejavnosti za 

dolgoročno obdobje vsaj 10-ih let. 
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4.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UP FAMNIT 

 

UP FAMNIT deluje v lokalnem in mednarodnem okolju. 

 

Fakulteta se želi tesneje povezati zlasti z gospodarstvom, saj tovrstno sodelovanje predstavlja eno 

najpomembnejših strateških ciljev fakultete.  

 

Na področju raziskovalne dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom UP FAMNIT na podlagi 

Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in Inštitutom 

Andrej Marušič (UP IAM), tesno sodeluje z UP IAM, kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina 

aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP 

IAM. Tako visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov s področja 

matematike, računalništva in informatike ter biopsihologije na UP FAMNIT, v okviru UP IAM trenutno 

sodelujejo pri izvajanju več aplikativnih projektov in na enem projektu z gospodarstvom.  

 

Sodelovanje poteka tudi mimo formalnih projektov. UP FAMNIT ima vzpostavljene ustrezne stike in sistem 

za prenos potrebnega znanja v lokalno in regionalno gospodarstvo na naslednjih področij: bančništvo, 

zavarovalništvo, igralništvo, računalniška varnost, turizem, logistika in okolje. Prav tako se na fakulteto 

obračajo podjetja, ki si želijo sodelovanja z našimi študenti.  

 

V sklopu povezovanja z okoljem in gospodarstvom bi v letu 2014 posebej izpostavili podpis sporazuma o 

medsebojnem sodelovanju s podjetjem Actual I.T., d.d., ki je hkrati tudi štipenditor naših študentov 

računalništva in informatike, ter devet uspešno izvedenih projektov v sklopu ESS projekta Po kreativni poti 

do praktičnega znanja (projekt Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije), v okviru katerih je fakulteta 

sodelovala s sedmimi podjetji/organizacijami (več podatkov: 

http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti), v projekte pa je bilo aktivno vključenih kar 45 

študentov.  

 

Prav tako bi izpostavili mednarodni projekt EnergyViLLab (Živi laboratorij SME VILLab Univerze na 

Primorskem), ki se je zaključil v letu 2014 (začetek projekta v letu 2012) in v katerem je sodelovala tudi UP 

FAMNIT. V projekt je bilo aktivno vključenih več malih in srednje velikih podjetij, z vlogo zagotavljanja 

informacij o materialih in izdelkih, s katerimi lahko povečamo energetsko učinkovitost stanovanjskih 

objektov. 

 

Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi s podjetji, v katerih opravljajo študijsko prakso študenti nekaterih 

študijskih programov fakultete (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Varstvo narave). Poleg navedenih 

študijskih programov, ki so izrazito usmerjeni v varovanje okolja, se na fakulteti ohranjanju okolja in 

osveščanju o pomenu sonaravnega bivanja posvečamo tudi preko okoljsko naravnanih projektov in drugih 

aktivnosti, ki smo jih predstavili tudi na spletni strani fakultete (http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-

za-okolje). 

 

UP FAMNIT se povezuje z drugimi članicami UP pri oblikovanju novih programov in pri izvajanju predmetov 

s svojih strokovnih področij za druge članice UP.  

 

http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti
http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-za-okolje
http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-za-okolje
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

 

V nadaljevanju na kratko povzemamo druge redne aktivnosti fakultete na področju spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti: 

 

(1) Sistemsko spremljamo: 

- kazalnike na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega sodelovanja in upravljanja, ki jih 

vsako leto potrdi Senat UP in so analizirani ter komentirani v letnem samoevalvacijskem poročilu; 

- uspešnost študentov na izpitih spremljamo dodatno po vsakem izpitnem obdobju: Služba za 

izobraževanje pripravi podatke o opravljenih izpitih po posameznih študentih in programih ter podatke 

posreduje koordinatorjem, ki se nato pogovorijo s študenti in jih spodbudijo k rednemu opravljanju 

študijskih obveznosti; 

- zadovoljstvo študentov in zaposlenih spremljamo z anketiranjem (na letni ravni – študentska anketa in 

anketa za zaposlene), mnenja in pobude pa podajajo študenti in zaposleni tudi na rednih sestankih 

(koordinatorjev s študenti ter predstojnikov z zaposlenimi na oddelkih); 

- zaposljivost diplomantov spremlja fakulteta z analizo zaposljivosti diplomantov, ki jo pripravi UP za vse 

diplomante UP in z anketo za diplomante (UP FAMNIT je anketo prvič izvedla v letu 2013, za 

diplomante, ki so študij zaključili do konca leta 2011). 

 

(2) Fakulteta načrtuje in poroča:  

- načrtovanje poteka na letni ravni (letni program dela), v skladu s poslanstvom, vizijo in sprejetimi 

dolgoročnimi in letnimi cilji; 

- realizacija načrtovanih ciljev prav tako poteka na letni ravni (letno poročilo, samoevalvacijsko poročilo).  

 

(3) Vzpostavljen/o imamo: 

- tutorski sistem: študentsko in učiteljsko tutorstvo; 

- urejeno je področje svetovanja študentom: študenti se lahko za nasvet obrnejo na tutorje 

študente/učitelje, koordinatorje študijskih programov, prodekana za študijske zadeve, predstojnike 

oddelkov in na Službo za izobraževanje;  

- prav tako fakulteta posveča posebno skrb brucem, za katere organiziramo dve delavnici:  

 delavnice za bruce »Uvod v študij«: delavnice organizira Študentski svet fakultete v sodelovanju z 

učitelji in sodelavci fakultete. Delavnice potekajo en teden v septembru (v letu 2013 smo delavnice 

organizirali že četrto leto). Cilj je, da bruci že pred začetkom študijskega leta osvežijo nekatera 

znanja in se seznanijo z načinom dela na fakulteti. Delavnice so za udeležence brezplačne, udeležba 

je prostovoljna; 

 delavnica za bruce ob pričetku študijskega leta: v oktobru za vse bruce organiziramo delavnico, na 

kateri predstavimo delovanje Referata in knjižnice ter programa za mobilnost Erasmus; 

- vzpodbujanje udeležbe uspešnih študentov na mednarodnih in domačih tekmovanjih iz znanja: 

fakulteta vzpodbuja uspešne študente k udeležbi na mednarodnih in domačih tekmovanjih iz znanja, pri 

čemer jim nudi mentorstvo in finančno omogoči udeležbo na tekmovanjih;     

- ustrezno informiranje zaposlenih: zaposleni so informirani o dogodkih na fakulteti preko obvestil po e-

pošti ter z obvestili na spletni strani, pomembne odločitve o razvoju fakultete pa so predmet razprave 

tudi na akademskem zboru; 

- skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih: fakulteta spodbuja izobraževanje 

zaposlenih, tako pedagoškega in raziskovalnega kadra (udeležba na konferencah v tujini in doma, 
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raziskovalna gostovanja v tujini), kakor tudi zaposlenih v upravi (nepedagoški kader), ki se udeležujejo 

izobraževanj v okviru Univerze na Primorskem, ki so vezana na delo posameznika (npr. usposabljanja za 

delo s Študentskim informacijskim sistemom (ŠIS), Evš, Finančno-računovodskim in kadrovskim 

sistemom ProPis in podobno), finančno-računovodska služba pa obiskuje tudi specializirane seminarje 

za področje financ in računovodstva. Vsi zaposleni pa se udeležujejo Erasmus izmenjav.  

- spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje: zaposleni pedagoški delavci so nagrajeni in motivirani 

za uspešno pedagoško in raziskovalno delo predvsem preko možnosti udeleževanja na domačih in tujih 

konferencah ter razvoja raziskovalnega dela s tujimi partnerji in institucijami (predvsem preko 

pridobljenih projektov na fakulteti in v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem);  

- z vidika razvoja pristnih odnosov v kolektivu in s študenti na fakulteti sistematično spodbujamo skupne 

družabne dogodke, in sicer tako med zaposlenimi (srečanje organiziramo ob pričetku študijskega leta 

ter ob koncu študijskega leta) kot tudi med študenti in zaposlenimi (že tradicionalni bowling ob 

pričetku študijskega leta, ki ga organizira Študentski svet UP FAMNIT v sodelovanju s fakulteto);  

- aktivno sodelovanje s Študentskim svetom (ŠS): fakulteta ima vzpostavljeno dobro sodelovanje s ŠS, 

med drugim se v skupni organizaciji ŠS in fakultete izvede Bowling ob pričetku študijskega leta, ki je 

namenjeno druženju študentov in zaposlenih. 

- pravočasno odkrivanje slabosti in uvajanje izboljšav: morebitne slabosti se ugotavljajo na podlagi analiz 

podatkov, pridobljenih z aktivnostmi, omenjenimi pod točko (1), ter na podlagi rednih sestankov, ki na 

fakulteti potekajo na naslednjih ravneh:  

 na ravni fakultete: dekanja, prodekana in tajnik se enkrat mesečno pred sejo senata sestanejo s 

predstojniki oddelkov. V času od februarja do junija se število sestankov vodstva, zaradi priprav na 

izvedbo študijskih programov v prihodnjem študijskem letu, še nekoliko poveča; 

 na ravni oddelkov: sestanki oddelkov potekajo tedensko ali mesečno, na podlagi dogovorov znotraj 

oddelkov; znotraj oddelka potekajo tudi pogovori s koordinatorji programov, ki sodijo v 

posamezen oddelek. Predstojnik oddelka ima dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku 

(individualni pogovori z izvajalci ter obravnava splošnih rezultatov v okviru oddelkov); 

 na ravni programov: redni sestanki koordinatorjev študijskih programov s študenti (praviloma trije 

do štirje sestanki letno s celotno skupino študentov), kjer koordinatorji pridobijo informacije o 

morebitnih težavah študentov, kar nato rešujejo z izvajalci predmetov (nosilci, asistenti) ali na ravni 

oddelka (odvisno od problematike);  

 na ravni uprave: redni operativni tedenski sestanki posameznih strokovnih služb s tajnikom in 

sestanek vodij služb s tajnikom in dekanjo.   

 

(4) Obravnava rezultatov in uvajanje izboljšav: 

- rezultati analiz in načrti za izboljšave so predstavljeni v letnih poročilih (letno poročilo fakultete,  letno 

samoevalvacijsko poročilo), ki ga posredujemo v obravnavo KSSK UP FAMNIT, senatu in študentskemu 

svetu fakultete; 

- o rezultatih, ki jih pridobimo, se razpravlja na sestankih na različnih ravneh, opisanih pod točko (2) ter 

na komisijah in senatu fakultete; 

- odločitve se sprejema na senatu, operativne odločitve pa v vodstvu (dekanja, prodekana, predstojniki, 

tajnik), na podlagi prejetih ugotovitev in pobud. 

 

Na področju vzpostavljanja sistema spremljanja kakovosti tudi sami vidimo še veliko možnosti za izboljšanje 

oziroma nadgradnjo, še zlasti na področju bolj sistematičnega sodelovanja s podjetji –zaposlovalci naših 

diplomantov.  
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UP FAMNIT 

 

UP FAMNIT je v letu 2014 razpolagala s prihodkom v višini 2.688.334 EUR (po denarnem toku). Prihodki so 

izkazani po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanašajo. 

 

Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo. 

 

Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade 99,26 % na javno službo in 0,74 % 

na tržno dejavnost (vsi navedeni podatki so iz letnega poročila za leto 2014, prikazani so po denarnem 

toku).  

 

Tabela 24: Pregled poslovanja (prihodki, odhodki, sredstva, viri) 

  Realizacija 2013 Realizacija 2014 
Indeks 

2014/2013 
EUR Delež (v %) EUR Delež (v %) 

A. SKUPNI PRIHODKI 2.446.646 100 2.688.334 100 109,9 

1. 
Prihodki za izvajanje javne službe 

(skupaj) 
2.430.260 99,33 2.668.505 99,26 109,8 

a. Prihodki iz sredstev javnih financ 2.398.990 98,05 2.487.177 92,52 103,7 

b. 
Drugi prihodki za izvajanje 

dejavnosti javne službe 
31.270 1,28 181.328 6,74 579,9 

2. 
Prihodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (skupaj) 
16.386 0,67 19.829 0,74 121,0 

B. SKUPNI ODHODKI 2.239.857 100 2.725.560 100 121,7 

1. 
Odhodki za izvajanje javne službe 

(skupaj) 
2.231.272 99,62 2.706.350 99,30 121,3 

a. 
Plače, prispevki in drugi izdatki 

zaposlenim 
1.561.287 69,70 2.008.295 73,69 128,6 

b. 
Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe 
599.701 26,77 638.703 23,43 106,5 

c.  Investicijski odhodki 70.284 3,14 59.352 2,18 84,4 

d. 
Drugi odhodki za izvajanje 

dejavnosti javne službe 
0 0,00 0 0   

2. 
Odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (skupaj) 
8.585 0,38 19.210 0,70 223,8 

 

 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014 28 

 
 

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

UP FAMNIT  deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, 

št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko 

šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.). 

V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in 

raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja tudi vso 

ostalo splošno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb (statusno pravno, 

delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje). 

 

a) PRAVNE PODLAGE RS: 

 

Zakoni  

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012), 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 22/2006-UPB1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-

ZPOP-1A) 

- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 

(ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS št. 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-244/08-

14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 

107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012 Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 

20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18, 46/2013, 46/2013-ZIPRS1314-A ), 25/14 - ZFU, 50/2014 in 95/2014 - ZUPPJS15), 

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013 popr.)), 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1 Uradni list RS, št. 43/2011), 

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-

E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF, (78/2013 popr.)), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo), 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 -UPB, 117/2006 - ZDavP-2, 

23/2014,50/2014), 

- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994), 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 83/2003-UPB1, 61/2006, 87/2011, in 

(97/2011 popr.)) 

- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; Ur. l. 

RS, št. 14/1999), 

- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI (97/2011 

popr.), 109/2012), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-

626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-

A, 47/2013-ZOPRZUJF 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-

ZSVarPre-C, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 107/2013 Odl.US: U-I-146/12-35), 85/2014, 95/2014), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13, 38/14, 

95/14), 

- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE), 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB5, 101/2007 

Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142074
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143949
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20062180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142077
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6966
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141522
http://www.uradni-list.si/1/content?id=120023#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-izvrsevanju-proracunov-Republike-Slovenije-za-leti-2014-in-2015-%28ZIPRS1415-C%29
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65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: U-I-

205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D), 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012-ZUJF, 

57/2012-ZPCP-2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013), 

- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK), 

- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009), 

- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001), 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 

65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), 

- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.)), 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I), 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-

7, Up-916/09-16, 47/2013 Odl.US: U-I-240/10-15,110/2013), 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12 in 47/13 - ZDU-1G). 

 

Podzakonski akti 

- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in 

razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007, 89/2008, 102/2009, 103/2011) 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št. 34/2011 

Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013), 

- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v 

plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006, 43/2007, 

28/2009, 10/2012, 35/2013) 

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti 

in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006) 

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v 

javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS, št. 1/2010, 20/2013) 

- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in 97/2010, 

46/2012, 55/2013 ) 

- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS) 

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003, 70/2008, 

80/2012)  

- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št., 107/2008, 6/2011 Odl.US: U-I-243/09-

17, 7/2011 Odl.US: U-I-260/09-18) 

- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in 

tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006) 

- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

5/1994, 2/2005) 

- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007, 41/2008, 

7/2011) 

- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003), 

 

b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA 

- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS; Ur. l. RS, 

št. 41/2011), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014664
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143646
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- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št. 43/2011) 

 

c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

 

Podzakonski akti 

- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012) 

- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št. 

46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila klasifikacijskega 

sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006) 

- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005) 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011, 6/2012, 7/2013, 

6/2014) 

- Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998) 

- Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in 

tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008) 

- Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012) 

- Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007 (18/2007 

popr.), 43/2010, 52/2013, 94/2014) 

 

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 

95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013, 88/2013, 40/2014) 

- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) 

- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010) 

- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) 

- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011) 

 

d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA 

 

Podzakonski akti 

- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012 in 15/2014) 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur. l.RS, 

št. 40/2013, 51/2014) 

- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l. RS, št. 

41/2009, 72/2011) 

- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz 

tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008) 

- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 

4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013), 20/2014) 

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. 

l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013 (100/2013 popr.),92/2014) 

- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012) 

- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 12/2005, 

24/2006) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122392
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014501
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- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 19/2009, 

90/2011) 

- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013 popr.) 

 

e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP 

- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 - 2020  

- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015 

- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014  

- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije  

 

f) PRAVNE PODLAGE UP 

 

Ustanovitveni akt  

- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 

67/2008, 85/2011) 

 

Statut 

- Statut Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012) 

 

Interni pravni akti 

- Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem 

- Akt o delovanju univerzitetne založbe 

- Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem 

- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem 

- Akt o delovanju univerzitetnih kateder 

- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti 

- Akt o organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem 

- Izjava o varnosti s prilogami 

- Pravila o delovanju Študentskega sveta UP in študentskih svetov članic UP 

- Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP 

- Pravilnik sklada za razvoj UP 

- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter 

tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na 

Primorskem s spremembami 

- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih naprav 

- Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP 

- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem 

http://www.upr.si/libs/download.php?file=/07062054475b67c3467c04d9596758ba
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- Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov s spremembami 

- Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku 

- Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med delom ter 

izplačilu stroškov za službena potovanja  zaposlenim na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem 

- Cenik o oddaji v najem (uporabo) prostorov na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za šport 

- Pravilnik o organiziranosti in delovanju Centra za avdiovizualno kulturo Univerze na Primorskem (CAK 

UP) 

- Pravilnik o organiziranosti in delovanju Bio-naravoslovnega centra Univerze na Primorskem   

 

Kadrovsko področje 

- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na Primorskem 

- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem s 

spremembami 

- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP 

- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na Primorskem 

s spremembami 

- Cenik za vrednotenje dela po AP in PP 2013  (PDF, 87 KB) 

- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa 

- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na Primorskem s 

spremembami 

- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP 

- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o prepovedi uporabe alkohola, droge in drugih prepovedanih substanc 

- Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril 

 

Študij 

- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in 

spretnosti  

- Pravila o načrtovanju in izvajanju mrežnega sistema vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem s spremembami 

- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na 

Primorskem s spremembami 

http://www.upr.si/libs/download.php?file=/68c7bae27a21084cac81d441a6f81551
http://www.upr.si/libs/download.php?file=/8f9e0bd24c1a04fc900a85f37620e04f
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- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije s spremembami 

- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na 

Primorskem 

- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim 

statusom  

- Pravilnik o študentski izkaznici 

- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja  

- Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 

- Pravila o normativih za izvedbo kontaktnih ur študijskih programov 

 

Raziskovanje 

- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem 

- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na Primorskem 

 

Mednarodno sodelovanje 

- Pravilnik o ustanovitvi in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP  

- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus  

 

Merila 

- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP s spremembami  

- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS 

- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem 

- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem s spremembami in Seznam področij za izvolitev v 

naziv 

 

Navodila 

- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem 

- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem 

- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem  

- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP  

- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na Primorskem 

- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem 

- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter trpinčenju na 

delovnem mestu 

- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi 

univerzami  

- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja več 

članic Univerze na Primorskem 

- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem 

- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik 

- Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede 

- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku 

- Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v študijske 

programe na Univerzi na Primorskem 
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- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o 

zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem  

- Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem  

 

Poslovniki 

- Poslovnik o delu Komisije za študentske zadeve Univerze na Primorskem 

- Poslovnik o delu Komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem 

- Poslovnik o delu Statutarne komisije 

- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem 

- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem 

- Poslovnik Sveta zaupnikov UP 

- Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem 

- Poslovnik o delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem 

 

PRAVNE PODLAGE UP FAMNIT 

- Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM  

- Pravilnik o delovnem času zaposlenih nepedagoških delavcev na UP FAMNIT 

- Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT 

- Pravila o notranji organiziranosti UP FAMNIT 

- Pravilnik o poslovanju knjižnice Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper in 

Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o izdajanju medija Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu 

- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT  

- Navodila za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT  

- Pravilnik o magistrskem delu v študijskem programu druge stopnje Aplikativna kineziologija 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskih programih prve stopnje Matematika, Računalništvo in 

informatika in Matematika v ekonomiji in financah UP FAMNIT 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskih programih prve stopnje Biodiverziteta in Sredozemsko 

kmetijstvo 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskem programu prve stopnje Bioinformatika 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskem programu prve stopnje Biopsihologija 

- Navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu Erasmus na UP 

FAMNIT 

- Pravilnik o kandidiranju in volitvah dekana UP FAMNIT 

- Poslovnik o delu Senata UP FAMNIT 

- Poslovnik o delu Komisije za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT 

- Poslovnik o delu Komisije za izvolitve v nazive UP FAMNIT in UP IAM 
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6. USMERITVE IN CILJI 

 

 

6.1 DOSEGANJE KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV UP V LETU 2014 

 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

1.1 Študijska Dejavnost 

 Povečanje deleža vpisanih študentov v 1. letnike študijskih programov  na UP  

 Odličnost v izobraževanju in ponudbi študijskih programov – inovativni študijski programi (3. ukrep 

ReNPVŠ11-20) 

 Povečanje interdisciplinarnega sodelovanja in notranje študijske izbirnosti med članicami 

 Okrepitev vloge diplomantov kot ambasadorjev univerze 

 

1.2 Vseživljenjsko učenje 

 Urejeno normativno okolje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti (3. ukrep 

ReNPVŠ11-20) 

 

2. RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST 

 Dvig znanstveno-raziskovalne in razvojne uspešnosti UP 

 Urejen status raziskovalca skladno z načeli Evropska listine za raziskovalce 

 

3. MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

3.1 Mednarodno sodelovanje na področju izobraževalne dejavnosti 

 Povečanje mednarodne mobilnosti zaposlenih (33. ukrep ReNPVŠ11-20) 

 Povečanje mednarodne mobilnosti študentov  

 Povečanje števila tujih študentov, vpisanih za celotno obdobje študija na UP 

 Povečanje izvedbe študijskih vsebin, ki se izvajajo v tujem jeziku  

 

3.1 Mednarodno sodelovanje na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti  

 Povečanje uspešnosti črpanja evropskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost 

 

4. KAKOVOST 

 Odličnost v izobraževanju in ponudbi študijskih programov  - Transparentnost generičnih 

kompetenc diplomantov UP (3. ukrep ReNPVŠ11-20) 

 Vzpostavitev sistema institucionalne in programske evalvacije 

 

5. KADRI 

 Spremenjena organizacijska struktura podporne dejavnosti univerze (3. ukrep ReNPVŠ11-20) 

 

6. STVARNO PREMOŽENJE 

 Zagotovljene dodatne površine za izvajanje pedagoških, raziskovalnih in drugih temeljnih 

dejavnosti univerze 
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7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 

 

 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  

 

7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

 

Podaljšanje akreditacije študijskim programom 

V študijskem letu 2013/14 je fakulteta izvedla postopke za podaljšanje akreditacije trem študijskim 

programom (Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo – 1. stopnja, Varstvo narave – 2. stopnja), kar je bila 

ena od prioritetnih nalog za področju izobraževalne dejavnosti. 

 

Z zaključkom študijskega leta 2014/15 se bo iztekla akreditacija magistrskemu študijskemu programu 2. 

stopnje Sredozemsko kmetijstvo, vlogo za podaljšanje akreditacije bi morali oddati do 30.9.2014. Študijski 

program se še ni izvajal, zato je Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) podala 

pojasnilo, da študijskemu programu ni mogoče podaljšati akreditacije, saj zaradi neizvajanja programa ni 

mogoče oceniti napredka, ki predstavlja enega od bistvenih elementov ponovne akreditacije študijskega 

programa. Zaradi navedenega je Senat UP FAMNIT sprejel odločitev, da NAKVIS ne zaprosi za podaljšanje 

akreditacije temu programu, o čemer je Univerza na Primorskem obvestila NAKVIS.  

 

Zaključne aktivnosti za potrditev treh vlog za podaljšanje akreditacije bodo potekale v prvi polovici leta 

2015. 

 

Novi študijski programi 

V študijskem letu 2013/14 nismo akreditirali novih študijskih programov. Ob zaključku študijskega leta smo 

pričeli s pripravo novega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna psihologija. Akreditacijo 

programa načrtujemo v prvi polovici leta 2015. 

 

Širitev študijskih področij  

Vlada RS je 25.3.2014 podala soglasje k dodatnemu študijskemu področju UP FAMNIT, in sicer: 31 – Družbene 

vede (psihologija). Spremembe in dopolnitve Statuta UP so pričele veljati 26.4.2014. 

 

Nove dislocirane enote  

Vsi študijski programi se izvajajo na sedežu fakultete v Kopru. 

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2014/2015 

Dodiplomski študij 

V študijskem letu 2014/15 je UP FAMNIT razpisala sedem dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje. Vsi 

študijski programi so se izvajali že v študijskem letu 2013/14, in sicer: Matematika (izvedba v slovenskem in 

prvič tudi v angleškem jeziku), Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, 

Bioinformatika, Matematika v ekonomiji in financah in Biopsihologija. 

 

Fakulteta je prvič razpisala študijski program Matematika tudi v angleškem jeziku (razpisanih 25 vpisnih 

mest). V študijskem letu 2014/15 tako prvič potekata vzporedno slovenska in angleška izvedba programa. Za 
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študijski program Biopsihologija je bilo razpisano manjše število vpisnih mest v primerjavi s študijskim letom 

2013/14 (2014/15 – 50, 2013/14 – 60).  

 

Vsi razpisani študijski programi se v študijskem letu 2014/15 tudi izvajajo. Število vpisanih študentov je 

nekoliko manjše od pričakovanega, razen v študijskem programu Biopsihologija, kjer so bila zasedena vsa 

razpisana mesta. 

 

Fakulteta se je močno angažirala na področju promocije, pri čemer se v zadnjih letih poleg običajnih 

promocijskih strategij (informativni dnevi) vse bolj usmerjamo v promocijske strategije, za katere 

pričakujemo, da bodo učinkovite v daljšem časovnem obdobju (delavnice za srednješolce, predavanja za 

širšo javnost, naravoslovni tabori, naravoslovni dnevi ipd.). Dolgoročni cilj fakultete je namreč pridobiti čim 

več uspešnih in visoko motiviranih študentov. Promocijske aktivnosti se zadnjih nekaj let izvajajo tudi v 

tujini, zlasti v državah nekdanje Jugoslavije. 

 

Podiplomski študij 

V študijskem letu 2014/15 je UP FAMNIT razpisala: 

- pet magistrskih študijskih programov 2. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, 

Varstvo narave, Matematika s finančnim inženiringom in Biopsihologija; 

- dva doktorska študijska programa 3. stopnje: Matematične znanosti in Računalništvo in informatika. 

 

Fakulteta je prvič razpisala magistrski in doktorski študijski program Matematične znanosti tudi v angleškem 

jeziku. V študijskem letu 2014/15 se ne izvaja le magistrski študijski program Matematične znanosti v 

angleškem jeziku, saj ni bilo prijavljenih kandidatov za vpis. Za študijski program Biopsihologija je bilo 

razpisano večje število vpisnih mest v primerjavi s študijskim letom 2013/14 (2014/15 – 60, 2013/14 – 30). 

 

V razpisanih podiplomskih programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar ocenjujemo, da je število 

vpisanih študentov zadovoljivo. 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 

Izhodiščna vrednost kazalnika v 

letu 2013 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Zapolnitev razpisanih 

vpisnih mest  v 1. letnike 

študijskih programov  na 

UP  

Študijsko leto 2013/2014:   

Odstotni delež zasedenosti 

razpisanih vpisnih mest  za 1. 

letnik: 

1. stopnja (redni): 151/260 (58,1% 

vpis glede na razpisana mesta); 

2. stopnja (redni): 53/180 (29,4 % 

vpis glede na razpisana mesta); 

3. stopnja: 2/18 (11,1 % vpis glede 

na razpisana mesta). 

Študijsko leto 2014/2015: 

Odstotni delež zasedenosti 

razpisanih vpisnih mest glede 

na razpis: 

1. stopnja (redni): 133/275 (48,4 

% vpis glede na razpisana 

mesta); 

2. stopnja (redni): 89/225 (39,6 

% vpis glede na razpisana 

mesta); 

3. stopnja: 4/26 (15,4 % vpis 

glede na razpisana mesta). 

Realizirano / Delno realizirano  

Obrazložitev:  

1. stopnja (redni): 139/275 

(48,4 % vpis glede na razpisana 

mesta); 

2. stopnja (redni): 59/225 (39,6 

% vpis glede na razpisana 

mesta); 

3. stopnja: 4/26 (15,4 % vpis 

glede na razpisana mesta). 

Povečanje 

interdisciplinarnega 

Študijsko leto 2012/2013:  

 11 študentov (2% delež 

Študijsko leto 2013/2014:  

0 % delež študentov vseh treh 

Realizirano  

Obrazložitev: Na UP FAMNIT 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 

Izhodiščna vrednost kazalnika v 

letu 2013 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

sodelovanja in notranje 

študijske izbirnosti med 

članicami 

študentov 1. in 2. stopnje, ki so 

opravili vsaj en predmet na drugi 

članici – opomba niso vključeni 

podatki o izbirnosti s programi 

Aplikativne kineziologije 

stopenj , ki so opravili vsaj en 

predmet na drugi članici UP. 

je bilo ugotovljeno manjše 

zanimanje študentov za izbiro 

predmetov na drugih članicah 

univerze v letu 2013/14, kot v 

preteklem letu. Razlog je  

predvsem v večjem številu 

ponujenih izbirnih predmetih 

na UP FAMNIT. 

Posodobitve akreditiranih 

študijskih programov 

Št. akreditiranih  študijskih 

programov po stopnjah: 

- 1. stopnja: 8 

- 2. stopnja: 6 

- 3. stopnja: 2 

Na podlagi notranje evalvacije  

so posodobljene  vsebine štirih 

študijskih programov : 

- 1. stopnja: 4 

- 2. stopnja: / 

- 3. stopnja: / 

Realizirano 

Obrazložitev: 

V letu 2014 so bile 

posodobljene vsebine osmih 

študijskih programov: 

- 1. stopnja: 5 (8 

sprememb)  

- 2. stopnja: 3 (6 

sprememb) 

- 3. stopnja: / 

Kakovostno izvajanje 

študijskih programov 

2013/2014: Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. letnik je: 

- 1. stopnja: 56,7 % 

- 2. stopnja: 78,79 % 

- 3. stopnja: 100 % 

2014/2015: Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. letnik se 

poveča oz. ohranja raven 60-

70% na 1. in 2. stopnji ter 100% na 

3. stopnji.  

Realizirano 

Obrazložitev: 

V letu 2014/15 je prehodnost 

študentov iz 1. v 2. letnik: 

- 1. stopnja: 59,41% 

- 2. stopnja: 67,21% 

- 3. stopnja: 100% 

2013: Povprečno število let 

trajanja študija na študenta:  

- 1. stopnja: 3,61 

- 2. stopnja: 4,62 

- 3. stopnja: 4,21 

2014: Povprečno število let 

trajanja študija ohranja 

podobne vrednosti oz. se 

podaljšuje, in sicer: 

- 1. stopnja: 4,16 

- 2. stopnja: 4,50 

- 3. stopnja: 5,00 

Realizirano 

Obrazložitev:  

V letu 2014 je povprečno 

število let trajanja študija 

znašalo: 

- 1. stopnja: 4,31 

- 2. stopnja: 3,01 

- 3. stopnja: 3,87 

2012/2013: Delež predmetov, ki 

so se delno ali v celoti izvajali s 

sodobnimi oblikami in metodami 

je 100% (e-učilnica, problemsko 

učenje, projektno delo,…). 

2013/2014: Delež predmetov, ki 

se delno ali v celoti izvajajo s 

sodobnimi oblikami in 

metodami se ohrani na 100 %. 

Realizirano 

Delujoč ŠIS za podporo 

študijskemu procesu 

Uvedba nadgradenj ŠISa Realizirano 

Delujoč program za urnike za 

podporo študijskemu procesu 

Uvedba nadgradenj programa Realizirano 

61 diplomantov študijskih 

programov 1. in 2. stopnje 

Izvedena četrta podelitev 

diplom za diplomante 

Realizirano 

Organizirana in tekoča izpeljava 

študijskega procesa v vseh 

razpisanih študijskih programih 

v študijskem letu 2013/14 

Organizirana in tekoča izpeljava 

študijskega procesa v vseh 

razpisanih študijskih programih 

v študijskih letih 2013/14 in 

2014/15 

Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 

Izhodiščna vrednost kazalnika v 

letu 2013 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 

2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Predlog sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o pripravi 

in zagovoru magistrskega dela 

Sprejet Pravilnik o pripravi in 

zagovoru magistrskega dela 

Realizirano 

Delujoča e-učilnica za objavo 

študijskih gradiv, različnih 

informacij v zvezi z izvedbo 

predmeta in komunikacijo med 

študenti in visokošolskimi učitelji 

in sodelavci 

Večje število visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev, ki 

uporabljajo e-učilnico 

Realizirano 

Pridobivanje tujih 

študentov za vpis  v 

študijske programe UP 

2013/2014: Delež tujih študentov 

(vsi, ki niso državljani RS), 

vpisanih v študijske programe 

(ločeno po stopnjah študija in 

redni, izredni) je:  

- 1. stopnja: 7,5 % 

- 2. stopnja: 5,8 % 

- 3. stopnja: 40 % 

2014/2015: Delež tujih 

študentov, vpisanih v študijske 

programe ohranja podobne 

vrednosti oz. se povečuje, in 

sicer:  

- 1. stopnja: 8,2 % 

- 2. stopnja: 4,8 % 

- 3. stopnja: 57 % 

Realizirano 

Obrazložitev:  

V letu 2014 znaša delež tujih 

študentov na: 

- 1. stopnji: 7,46% 

- 2. stopnji: 5,83% 

- 3. stopnji: 40% 

2012/2013: Delež predmetov, ki 

so se izvedli v tujem jeziku 

(ločeno po stopnjah):  

- 1. stopnja: 7,1 % 

- 2. stopnja: 26,7 %. 

 

2013/2014: Delež predmetov, ki 

se izvajajo v tujem jeziku 

ohranja podobne vrednosti oz. 

se zmanjša, in sicer:  

- 1. stopnja: 7,3 % 

- 2. stopnja: 11,9 %. 

Realizirano 

Obrazložitev:  

V letu 2014 znaša delež 

predmetov v tujem jeziku: 

- 1. stopnja: 8% 

- 2. stopnja: 18,4% 

2013/2014: Število študijskih 

programov, ki se v celoti izvajajo 

v angleškem jeziku (ločeno po 

stopnjah): /. 

2014/2015: Število študijskih 

programov, ki se v celoti 

izvajajo v angleškem jeziku se 

poveča na  (ločeno po 

stopnjah): 

- 1.stopnja: 1, 

- 2. stopnja: 1, 

- 3. stopnja: 1. 

Delno realizirano 

V angleškem jeziku se izvajata 

dodiplomski študijski program 

Matematika in doktorski 

študijski program 

Matematične znanosti. 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov  

Realizacija izobraževalne dejavnosti na vseh stopnjah študija ostaja tudi v letu 2014 v okviru načrtovanih 

vrednosti. V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev vrednosti posameznih kazalnikov.  

 

Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti 

Pri predstavitvi vrednosti kazalnikov za študijsko leto 2014/15 nismo upoštevali programe Aplikativna 

kineziologija, ki se bodo prenesli na novo članico univerze UP FENIKS v ustanavljanju. 

 

Zapolnitev razpisanih vpisnih mest v 1. letnike študijskih programov  na UP: Odstotni delež prvič vpisanih 

študentov v 1. letnike 

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje. Na univerzitetnih študijskih programih smo ohranili primerljiv 

delež zasedenosti vpisnih mest kot v preteklem študijskem letu, ter tako realizirali načrtovano vrednost 
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zapolnitve razpisanih mest v 1. letnike (48,4% vpis glede na razpisana mesta). Skupni delež prvič vpisanih 

študentov v 1. letnik je sicer malenkost manjši kot v letu 2013, in sicer kot posledica novih razpisanih mest za 

1. letnik študijskega programa Matematika v angleškem jeziku, kjer prvo leto izvajanja še nismo načrtovali 

zapolnitve vseh razpisanih mest, ter zaradi zmanjšanja razpisanih mest za študijski program Biopsihologija, 

kjer vsako leto beležimo omejitev vpisa.  

 

Magistrski študijski programi 2. stopnje. V študijski programih 2. stopnje je delna realizacija zastavljenega 

deleža zapolnitve razpisanih mest v 1. letnike (39,6 % vpis glede na razpisana mesta) posledica povečanja 

razpisanih mest v 1. letnik študijskega programa Biopsihologija ter razpis novih mest za 1. letnik študijskega 

programa Matematične znanosti – zaradi izvedbe programa tudi v angleškem jeziku. Pri obeh navedenih 

programih tako beležimo nižje število vpisanih študentov od načrtovanega.  

 

Za doktorske študijske programe 3. stopnje pa ugotavljamo ohranitev oz. manjše povečanje deleža 

zasedenosti vpisnih mest v 1. letnik iz preteklega leta ter s tem realizacijo zastavljenih ciljev (15,4 % vpis 

glede na razpisana mesta). 

 

Povečanje interdisciplinarnega sodelovanja in notranje študijske izbirnosti med članicami: Notranja 

študijska izbirnost med članicami 

V študijskem letu 2013/14 je v izbirnost med članicami UP vključeno manj študentov UP FAMNIT kot v 

preteklem študijskem letu, saj ni nihče izbral predmeta na drugi članici UP. Za primerjavo so v študijskem 

letu 2012/13 v okviru izbirnosti med članicami UP 2 študenta prve stopnje ter 9 študentov druge stopnje UP 

FAMNIT opravljali predmet na drugi članici UP (pri tem ne upoštevamo izbirnosti s programom Aplikativna 

kineziologija). 

 

Primerjava podatkov o izbirnosti med članicami kaže manjše zanimanje študentov za izbiro predmetov na 

drugih članicah univerze v letu 2013/14, kot v preteklem letu. Razlog gre iskati predvsem v večjem številu 

ponujenih izbirnih predmetih na univerzitetnem študijskem programu Biopsihologija in magistrskem 

študijskem programu Varstvo narave.  

 

V letu 2013/14 pa je v okviru izbirnosti med članicami UP en študent UP FM opravil 1 predmet (6 KT) na 

magistrskem študijskem programu druge stopnje Varstvo narave UP FAMNIT.  

 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik 

Podatki o prehodnosti študentov v študijskem letu 2014/2015 za univerzitetne študijske programe 1. stopnje 

kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik glede na preteklo študijsko leto nekoliko izboljšala, saj v 

letu 2014/15 znaša 59,41% (podatki za pretekla leta nam kažejo, da je v letu 2013/14 prehodnost znašala 56,7%; 

v letu 2012/13 je znašala 60,9%, v letu 2011/12 je znaša 70,1%, medtem ko je v študijskem letu 2009/10 znašala 

61,3%.). 

 

Prehodnost študentov je tako sicer še manjša od načrtovane in ciljne vrednosti (planirana vrednost 68,24%), 

ravno tako je še mogoče opaziti pomembne razlike med posameznimi študijskimi programi. Pregled po 

posameznih dodiplomskih univerzitetnih študijskih programih kaže, da je prehodnost iz 1. v 2. letnik nižja od 

povprečja (ter manjša od načrtovane) na študijskih programih Računalništvo in informatika, Biodiverziteta 

in Sredozemsko kmetijstvo, medtem ko je v ostalih (štirih) študijskih programih (Matematika, Matematika v 

ekonomiji in financah, Bioinformatika, Biopsihologija) prehodnost višja ter znaša med 66,6% in 91,67%.   
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V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je prehodnost v študijskem letu 2014/15 višja od načrtovane 

(načrtovana vrednost je 65,57%), in sicer znaša le-ta 67,21% ter je tako na zadovoljivi ravni. (Prehodnost v 

preteklem študijskem letu 2013/14 je znašala 78,79%, v letu 2012/13 pa je znašala 52,63%). 

 

Trajanje študija 

Podatki o trajanju študija v letu 2014 kažejo, da je skupno trajanje študija za vse študijske programe v okviru 

načrtovanih vrednosti oziroma je ta tudi boljša od načrtovanega na magistrskih študijskih programih 2. 

stopnje in doktorskih študijskih programih.  

 

V povprečju je trajanje študija na univerzitetnih dodiplomskih študijskih programih v letu 2014 znašalo 4,31 

let. Pregled po posameznih študijskih programih 1. stopnje nam pokaže, da je trajanje študija nekoliko daljša 

od povprečja na univerzitetnih študijskih programih Matematika in Računalništvo in informatika. Kar je 

razumljivo, saj sta to programa, ki se najdlje izvajata na fakulteti.  

 

Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje je trajanje študija v povprečju znašalo 3,01 let. V doktorskih 

študijskih programih 3. stopnje je trajanje študija bilo krajše od načrtovanega, in sicer so doktorandi za 

zaključek študija v povprečju potrebovali 3,87 let. 

 

Število diplomantov 

Podatki o številu diplomantov v letu 2014 kažejo, da je diplomiralo več študentov od načrtovanega, in sicer je 

v letu 2014 na vseh stopnjah zaključilo študij skupno 100 diplomantov. Na študijskih programih 1. stopnje je 

tako diplomiralo 86 diplomantov, in sicer največ na programih Biopsihologija in Biodiverziteta. Na programu 

Sredozemsko kmetijstvo v letu 2014 pa ni bilo diplomantov. V letu 2014 smo pridobili prve 3 diplomante na 

magistrskem programu 2. stopnje Varstvo narave.  

 

Število študentov in število tujih študentov  

Podatki o številu študentov v študijskem letu 2014/15 kažejo nekoliko nižji vpis od načrtovanega, in sicer 

beležimo nižji vpis od načrtovanega predvsem na magistrskih programih 2. stopnje, kjer je največje 

odstopanje od načrtovanega števila na programu Biopsihologija.  

 

V letu 2014/15 je na študijskih programih 1. stopnje vpisanih 427 študentov (indeks realizacije načrtovane 

vrednosti znaša 0,945), na 2. stopnji je 131 vpisanih študentov (indeks realizacije načrtovane vrednosti znaša 

0,79) ter 13 vpisanih študentov na 3. stopnji (indeks realizacije znaša 0,93).  

 

Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da je na 1. stopnji manj vpisanih študentov od 

načrtovanega predvsem na programih Biodiverziteta in Biopsihologija. Ravno na teh programih pa beležimo 

hkrati večje število diplomantov od načrtovanega, kar kaže tudi na nasprotni trend od prejšnjih let, ko so se 

študenti večinoma odločali za vpis v dodatno leto (absolventski staž).  

 

Ravno tako je na magistrskih študijskih programih 2. stopnje manjše število študentov od načrtovanega 

ravno na programu Biopsihologija (indeks realizacije od načrtovanega števila študentov znaša za program 

0,55). Razloge gre iskati predvsem v dejstvu, da gre za nov študijski program, ki se v letu 2013/14 izvaja prvič. 

 

Podatki o številu vpisanih tujih študentov v študijskem letu 2014/15 kažejo, da se število in delež vpisanih tujih 

študentov na vseh stopnjah študija narašča, s čimer fakulteta uresničuje zastavljanje kratkoročne in 

dolgoročne cilje na tem področju.  
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7.1.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

 

Realizacija izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja 

Tabela 25: Pregled izvedenih aktivnosti 

Vrsta programa aktivnosti VŽU 

NAČRT  

Študijsko leto 2013/2014 

REALIZACIJA  

Študijsko leti 2013/2014 z obrazložitvijo razlik 

Število programov 

Število vključenih 

udeležencev (od tega 

število študentov) 

Število programov 

Število vključenih 

udeležencev (od tega 

število študentov) 

Študijski programi za 

izpopolnjevanje 

V letu 2014 nismo  

načrtovali izvedbe 

programov za 

izpopolnjevanje.  

/ / / 

Program nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja 

delavcev v vzgoji in 

izobraževanju 

V letu 2014 nismo  

načrtovali izvedbe 

programov 

usposabljanja delavcev 

v vzgoji in 

izobraževanju. 

/ / / 

Poletne/zimske šole 5 226/130 Realizirano  

 

Število: 4 

Obrazložitev: 

Realizirano je bila 

večina planiranih 

poletnih šol z izjemo 1 

poletne šole. 

Delno realizirano  

 

Število: 111 

udeležencev / 38 

študentov 

Obrazložitev: Poletna 

šola statistike za 

študente 

biopsihologije je bila 

organizirana v 

manjšem obsegu od 

načrtovanega.   

Tečaji, seminarji, delavnice 9 535/200 Realizirano  

Število: 6 

Realizirano je bila 

večina planiranih 

delavnic z izjemo 

delavnic, kjer je bil 

zabeležen prenizek 

odziv interesentov. 

Realizirano  

Število: 468/116 

Obrazložitev:  

Izvedene delavnice so 

bile namenjene 

različnim ciljnim 

skupinam od 

osnovnošolcev, 

srednješolcem in 

študentom prvih 

letnikov ter tudi 

poklicnim skupinam.  

Predavanja in druge javne 

prireditve 

12 330/170 Realizirano  

Število: 13 

 

Realizirano. 

Število: 473/111 

Obrazložitev: Večina 

predavanj in drugih 
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Vrsta programa aktivnosti VŽU 

NAČRT  

Študijsko leto 2013/2014 

REALIZACIJA  

Študijsko leti 2013/2014 z obrazložitvijo razlik 

Število programov 

Število vključenih 

udeležencev (od tega 

število študentov) 

Število programov 

Število vključenih 

udeležencev (od tega 

število študentov) 

prireditev so bila  

namenjena širši 

javnosti s ciljem tako 

promocije določenega  

znanstvenega 

področja kot fakultete.   

Konference 5 150/35 Realizirano. 

Število: 5 

Obrazložitev: V letu 

2014 so bile izvedene 

vse planirane 

konference.  

Realizirano. 

Število: 214/ 41 

Obrazložitev: V letu 

2014 so bile izvedene 

vse planirane 

konference zelo 

uspešno, število 

udeležencev je za vse 

konference preseglo 

pričakovanja. 

Tabori V letu 2014 nismo  

načrtovali izvedbe 

taborov 

0 (2) / Obrazložitev: Poletna 

tabora Matematika je 

kul (en za srednješolce, 

en za osnovnošolce) 

smo upoštevali med 

podatki za poletne 

šole. 

SKUPAJ 31 1241/535 Realizirano  

Število: 28 

Realizirano  

Število: 1.266/306 

Obrazložitev: Skupno 

število udeležencev 

programov je večje od 

načrtovanega, manjša 

pa je bila udeležba 

študentov.  

 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

Podatki o številu izvedenih oblik vseživljenjskega izobraževanja v letu 2014 kažejo, da je bilo skupno 

načrtovano število aktivnosti realizirano, pri čemer se število načrtovanih in izvedenih oblik izobraževanja 

glede na vrsto programa oz. aktivnosti v malem razlikujejo (npr. večje število od načrtovanega je bilo 

izvedenih predavanj in javnih prireditev, medtem ko pa nista bili izvedeni ena delavnica in poletna šola).  

 

Podatki o številu udeležencev programov aktivnosti vseživljenjskega učenja kažejo, da je bila preseženo 

načrtovano število udeležencev, vendar je načrtovano število študentov nekoliko nižje od načrtovanega. 

Med razloge za navedeno spada tudi odločitev, da se poletna šola statistike, namenjena študentom 

biopsihologije, organizira v manjšem obsegu od prvotno načrtovanega.  
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V nadaljevanju navajamo vse konference (oziroma znanstvena srečanja), poletne šole, tabore in delavnice 

ter naravoslovne dneve, izvedene v letu 2014: 

 

Znanstvena srečanja 

- Konferenca Gozdo-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru (Koper, 3.4.2014) 

- 3rd annual Mississippi Discrete Mathematics Workshop (Starkville, ZDA, 15.11. – 16.11.2014) 

- COST Action FP1303: Performance and maintenance of bio-based building materials influencing the life 

cycle and LCA (Kranjska Gora,  23.10. – 24.10. 2014) 

- Smart Cities (Koper, 14.10. – 16.10.2014) 

- Ljubljana - Leoben Graph Theory Seminar 2014 (Koper, 3.9. – 5.9.2014) 

- PhD Summer School in Discrete Mathematics (Rogla, 29.6. – 5.7.2014) 

- SYGN IV: Symmetries of Graphs and Networks IV (Rogla, 29.6. – 5.7.2014) 

- International Conference on Graph Theory and Combinatorics (Rogla, 16.5. – 18.5.2014) 

- Triple I 2014: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology (Piran, 13.5. – 14.5.2014) 

 

Poletne šole  

- PhD Summer School in Discrete Mathematics 2014 (Rogla, 29.6. – 5.7.2014) 

- Famnitov poletni tabor Matematika je kul – za osnovnošolce (Koper, 24.8. – 30.8.2014)  

- Famnitov poletni tabor Matematika je kul – za srednješolce (Koper, 24.8. – 30.8.2014) 

- Poletna šola statistike za biopsihologe (Koper, 29.9. in 30.9.2014) 

 

Delavnice in naravoslovni dnevi  

- 3 delavnice »Računalniška varnost in varna raba interneta« – vse tri delavnice so bile izvedene na 

osnovnih šolah (OŠ Koper in OŠ Antona Ukmarja v Kopru) (7.2.2014 in 11.2.2014) 

- SME Villab Workshop (EnergyViLLab) - Trajnostna gradnja (22.1.2014) 

- Delavnice za bruce »Uvod v študij« (Koper, 15.9. – 30.9.2014) 

- Uvodne delavnice za bruce ob pričetku študijskega leta (Koper, oktober 2014) 

- Biološki naravoslovni dan za učence osnovnih in srednjih šol (Koper - Strunjan, 4.4.2014) 

- Matematični dan za osnovnošolce (Koper, 7.3.2014)  

 

Predavanja za širšo javnost   

- Famnitovi izleti v matematično vesolje (5 predavanj)  

- Famnitovi biološki večeri (6 predavanj) 
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Dvig odličnosti 

rezultatov 

znanstvenoraziskovaln

e dejavnosti 

Število vseh 

znanstvenih objav s 

podpisom UP   

ni podatka ni podatka / 

Število znanstvenih 

objav s podpisom UP v 

WoS 

83 100 Delno realizirano 

Obrazložitev: 90 

znanstvenih objav s 

podpisom UP v WoS. 

Število znanstvenih 

objav s podpisom UP v 

WoS na raziskovalca 

83/93 100/110 Realizirano  

Obrazložitev: 90/107. 

Nekoliko nižji odstotek 

je posledica 

dolgotrajnega 

postopka oziroma 

časovnega zamika med 

sprejetjem 

znanstvenega dela v 

objavo in dejansko 

objavo.  

Odstotni delež 

raziskovalcev, ki 

objavlja znanstvene 

objave v revijah SCI, 

SSCI in A&HCI 

67/93 85/110 Delno realizirano  

Obrazložitev: 86/107. 

Raziskovalci, ki ne 

objavljajo v navedenih 

bazah, so po večini 

doktorski študenti v 

prvih letnikih študija oz. 

(po)doktorski študenti 

s področja 

računalništva, t.j. 

področja na katerem se 

favorizira objavljanje v 

recenziranih zbornikih 

mednarodnih 

konferenc. Naveden 

podatek (85) se nanaša 

na objave v navedenih 

revijah v zadnjem 

petletnem obdobju. 

Izboljšanje uspešnosti 

pridobivanja projektov 

in sredstev ARRS 

Število prijav  Skupaj 16, od tega: 

Temeljni: 15 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 1  

Skupaj  17, od tega: 

Temeljni: 15 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 2 

Delno realizirano 

 

Obrazložitev: Javni 

razpis za 

(so)financiranje 

raziskovalnih projektov 

za leto 2015 je ARRS 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

objavil šele konec 

decembra 2014 z 

rokom prijave 12. 2. 

2015. Zato v letu 2014 

predvidenega števila 

prijav nismo realizirali. 

V letu 2014 smo tako 

realizirali le prijave na 2. 

fazo Javnega razpisa za 

projekte za leto 2014: 3 

temeljni (1 prijavitelj, 2 

partner), 1 aplikativni 

(partner). Vse štiri 

prijave so bile uspešne. 

Število pridobljenih 

projektov 

Skupaj 3, od tega: 

Program: 1 

Temeljni: 2 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 0 

Skupaj 4, od tega: 

Temeljni: 4 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 0 

Realizirano  

Obrazložitev: 

Pridobljeni so bili 

skupaj 4 projekti, pri 

čemer so trije temeljni 

in 1 aplikativni projekt. 

Pri enem temeljnem 

projektu je UP FAMNIT 

vodilna institucija, pri 

ostalih treh pa 

partnerska institucija. 

Skupna vrednost vseh 

projektov sprejetih v 

financiranje za 

koledarsko leto 

Skupaj 128.037,84, od 

tega: 

Program: 81.872 EUR 

Temeljni: 46.165,84 

EUR 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 0 

Skupaj 211.451,45, od 

tega: 

Programa: 91.004,40 

EUR 

Temeljni: 120.447,05  

EUR 

Aplikativni: 0 

Podoktorski: 0 

Delno realizirano  

Obrazložitev:  

Skupaj: 181.767,00 EUR  

Programa: 93.395,00 

EUR 

Temeljni: 83.893,00  

EUR 

Aplikativni: 4.479,00 

EUR 

Podoktorski: 0 

Del sredstev, ki v letu 

2014 ni bil porabljen, bo 

porabljen v letu 2015. 

Razvijanje človeških 

virov za podporo 

raziskovanju in 

znanosti 

Število mladih 

raziskovalcev, ki jih 

financira ARRS 

2 2 Realizirano  

Obrazložitev: Enemu 

od MRjev se je 

zaključilo financiranje 

30.6.2014.  

Število podoktorskih 

raziskovalcev, ki jih 

financira ARRS 

0 0 / 

Število študentov  

vključenih v 

raziskovalne projekte 

po stopnjah in področju 

Dodiplomski: 5 

Magistrski: 5 

Doktorski: 11 

Dodiplomski: 5 

Magistrski: 5 

Doktorski: 11 

Realizirano 

Obrazložitev: 

dodiplomski: 8, 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

študija magistrski: 6, 

doktorski: 11. 

Število študentov  

vključenih v druge 

oblike projektnega 

oziroma strokovnega 

dela po stopnjah in 

področju študija 

ni podatka Dodiplomski: 24 UP 

FAMNIT, Isced 42, 46, 

48, 62 / 8 drugi 

visokošolski zavodi, 

Isced 34, 52  

Magistrski: 7 UP 

FAMNIT, Isced 42, 48 / 

6 drugi visokošolski 

zavodi, Isced 34, 58, 81 

Doktorski: 0 

Realizirano 

Obrazložitev: Kazalnik 

ni bil vključen v Letni 

program dela 2014, 

zato navajamo samo 

podatke o dejanski 

realizaciji za leto 2014. 

Navedeni so podatki za 

projekt Po kreativni 

poti do praktičnega 

znanja (Javni sklad za 

razvoj kadrov in 

štipendije). 

Število tujih gostujočih 

raziskovalcev, ki bodo 

prišli raziskovat  

30 40 Realizirano  

Obrazložitev:  

realizacija je 48 

gostujočih 

raziskovalcev.  

Število raziskovalcev, ki 

bodo odšli  raziskovat 

na visokošolski zavod v 

tujino 

30 40 Realizirano  

Obrazložitev: 59. Zaradi 

deljenih zaposlitev in 

matičnosti na drugih 

članicah nimamo vseh 

podatkov v bazah UP 

FAMNIT. Navedeno 

število je tako le 

spodnja meja za število 

raziskovalcev, ki so 

raziskovali na 

visokošolskem zavodu 

v tujini. 

Št. prijav na štipendije 

»Marie Skłodowska-

Curie Actions” 

0 0 / 

Št. prijav na druge 

štipendije 

2  

(Doktorska shema) 

2  

(Doktorska shema) 

Nerealizirano  

Obrazložitev: Ni bilo 

novih prijav za 

financiranje iz 

doktorske sheme. 

Povečanje uspešnosti 

črpanja evropskih 

sredstev za 

raziskovalno-razvojno 

dejavnost   

Število prijav na 

mednarodne razpise 

4 2 Realizirano 

Število pridobljenih 

projektov v okviru EU 

Obzorje 2020 

- ˂ 1.000.000 EUR: 0 

- ˃ 1.000.000 EUR: 0 

- ˂ 1.000.000 EUR: 

najmanj 0 

- ˃ 1.000.000 EUR: 

najmanj 0 

/ 

Višina sredstev 0 EUR 0 EUR / 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

pridobljenih projektov 

v okviru EU Obzorje 

2020 

Število pridobljenih 

projektov v okviru 

operativnih programov 

in drugih programov 

EU 

2 1 Realizirano 

Obrazložitev: V letu 

2014 smo kot projektni 

partner pridobili 

projekt WoodWisdom-

Net+ W3B. 

Sredstva iz pridobljenih 

projektov v okviru 

operativnih programov 

in drugih programov 

EU 

15.000 EUR 

 

111.084 EUR 

 

Realizirano  

Obrazložitev: 

121.056,00 EUR (ESS Po 

kreativni poti do 

praktičnega znanja in 

projekt W3B) 

Število projektnih 

prijav, ki niso bila 

sprejeta v financiranje 

in dosegajo več kot 

polovico največjega 

možnega števila točk v 

posameznem 

recenzijskem postopku 

UP v partnerstvu nad 

150.000 EUR: 0 

UP kot vodilni partner 

nad 350.000 EUR v 

vseh mednarodnih 

projektih: 1 

UP v partnerstvu nad 

150.000 EUR: 0 

UP kot vodilni partner 

nad 350.000 EUR v 

vseh mednarodnih 

projektih: 1 

Realizirano  

  

Povečanje prenosa 

znanja in inovacij 

Število vloženih 

nacionalnih in 

mednarodnih 

patentnih prijav na 

patentni urad, ki so 

opravili popoln 

preizkus patente 

prijave 

1 1 Realizirano  

Obrazložitev: UP 

FAMNIT je vložila 2 

patentni prijavi.  

Število odobrenih 

patentov (prodaja in 

prihodki iz licenciranja 

patentov) 

0 1 Nerealizirano  

Obrazložitev: Prijava je 

bila oddana (v 

sodelovanju z 

University of the 

Basque Country, 

Bilbao, Španija), vendar 

ni bila odobrena.  

Število prodanih 

patentov 

0 0 / 

Število inovacij 0 0 / 

(Razvojni) projekti z 

gospodarstvom 

0 10 Delno realizirano 

Obrazložitev: UP 

FAMNIT je imela 

odobrenih 9 od 10 

prijavljenih projektov 

Po kreativni po do 

praktičnega znanja 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

(Javni sklad za razvoj 

kadrov in štipendije), ki 

jih je tudi uspešno 

izvedla.    

Povečanje prihodkov 

od sodelovanja z 

gospodarstvom 

(raziskovalni projekti) 

in pravic intelektualne 

lastnine 

Odstotni delež 

prihodkov pridobljenih 

iz pravic intelektualne 

lastnine v vseh 

prihodkih 

0 0 / 

Sredstva od 

sodelovanja z 

gospodarstvom 

(raziskovalni projekti) v 

vseh prihodkih 

0 0 / 

 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

 

Glej predstavitev v poglavju 4.3. 

 

 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014 50 

 
 

 
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 

 

 

7.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST 

/ 

 

 

 

7.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE  

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

 

Povečanje 

mednarodne 

mobilnosti zaposlenih 

– visokošolski učitelji 

in sodelavci in 

strokovni sodelavci  

(33. ukrep ReNPVŠ11-

20) 

Število visokošolskih 

učiteljev in 

visokošolskih 

sodelavcev (npr. 

asistentov) UP na 

izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 2012/2013 

skupaj 6, od tega   

- VŽU-Erasmus: 6 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 0 

Študijsko leto 2013/2014 

skupaj 33, od tega   

- VŽU-Erasmus: 3 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi:30 

Delno realizirano  

Obrazložitev: Prek 

programa Erasmus sta se 

izmenjave udeležili 2 

asistentki, prek drugih 

programov oz. projektov 

pa še 24 zaposlenih. 

Število tujih 

visokošolskih učiteljev 

in visokošolskih 

sodelavcev (npr. 

asistentov) na 

izmenjavah na UP 

Študijsko leto 2012/2013 

skupaj 12, od tega  

- VŽU-Erasmus: 1 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 11 

Študijsko leto 2013/2014 

skupaj 7, od tega   

- VŽU-Erasmus: 1 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi:35 

Delno realizirano  

Obrazložitev: Na 

Erasmus izmenjavi smo 

gostili 2 tuja 

visokošolska učitelja. Še 

15 se je v pedagoški 

proces vključilo prek 

drugih projektov oz. 

programov. 

Število tujih strokovnih 

sodelavcev na 

izmenjavah na UP 

Študijsko leto 

2012/2013: 0 
Študijsko leto 

2013/2014: 0 
/ 

Število strokovnih 

sodelavcev UP na 

izmenjavah v tujini 

Študijsko leto 

2012/2013: 3 
Študijsko leto 

2013/2014: 3 
Delno realizirano  

Obrazložitev: Izmenjave 

prek programa Erasmus 

se je udeležila ena 

strokovna sodelavka, še 

dve pa sta imeli 

odobreno mobilnost, 

vendar se je nista 

udeležili zaradi 

porodniške oz. bolniške 

odsotnosti. Ena 

strokovna sodelavka je 

opravila izmenjavo prek 

programa NFM in EGP. 

Povečanje 

mednarodne 

mobilnosti študentov  

Število študentov, 

vključenih v izmenjave 

v tujini  

Študijsko leto 2012/2013 

skupaj 2, od tega   

- VŽU-Erasmus: 2 

- CEEPUS: 0 

Študijsko leto 2013/2014 

skupaj  7, od tega   

- VŽU-Erasmus: 7 

- CEEPUS: 0 

Delno realizirano 

Obrazložitev: Po 

programu Erasmus se je 

izmenjave udeležilo 8 
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Kratkoročni letni cilj 

za leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

 

- Drugi programi: 0 - Drugi programi: 5 
študentov, po drugih 

programih pa 4. 

Število diplomantov, ki 

so v času študija del 

študija opravili v tujini 

in pridobili vsaj 1 KT 

5 3 Delno realizirano  

Obrazložitev: V 2014 sta 

študij zaključila dva 

študenta, ki sta del 

študija opravila v tujini. 

Število tujih študentov, 

ki opravijo del študija 

na UP 

Študijsko leto 2012/2013 

skupaj 4, od tega   

- VŽU-Erasmus: 3 

- CEEPUS: 1 

- Drugi programi: 0 

Študijsko leto 2013/2014 

skupaj 2, od tega   

- VŽU-Erasmus: 5 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi:10 

Delno realizirano  

Obrazložitev: Prek 

programa Erasmus sta 

del študija na fakulteti 

opravila 2 tuja študenta. 

Sodelovanje članic UP v 

programu CEEPUS  

1 1 Nerealizirano  

Obrazložitev: UP 

FAMNIT se ni v 2014 

vključil v nobeno od 

mrež CEEPUS. 

Povečanje števila tujih 

študentov, vpisanih 

za celotno obdobje 

študija na UP 

Število tujih študentov, 

vpisanih za celotno 

obdobje študija na UP  

Študijsko leto 

2013/2014:  

1. stopnja: 34 

2. stopnja: 6  

3. stopnja: 6 

Študijsko leto 

2014/2015:  

1. stopnja: 38 

2. stopnja: 8 

3. stopnja: 10 

Realizirano  

Obrazložitev: Skupno 

število tujih študentov v 

2014/15 je 61 (7,6% vseh 

vpisanih študentov):  

1. stopnja: 44 

2. stopnja: 10 

3. stopnja: 7 

Število vpisanih tujih 

študentov v 1. letnike 

Študijsko leto 

2013/2014: 

1. stopnja: 16 

2. stopnja: 2 

3. stopnja: 2 

Študijsko leto 

2014/2015: 

1. stopnja: 20 

2. stopnja: 2 

3. stopnja: 2 

Delno realizirano  

Obrazložitev: dosežen je 

bil cilj na 2. stopnji (2), 

presežen na 3. (3), na 1. 

stopnji pa smo vpisali 4 

študente manj (16) od 

ciljne vrednosti. 

Povečanje izvedbe 

študijskih vsebin, ki se 

izvajajo v tujem jeziku  

Število predmetov, ki 

se izvajajo v tujem 

jeziku 

Študijsko leto 

2012/2013:  

1. stopnja: 14 (7,1%) 

2. stopnja: 8 (26,7%) 

Študijsko leto 

2013/2014:  

1. stopnja: 16 (7,3%) 

2. stopnja: 7 (11,9%) 

Študijsko leto 

2014/2015: ohranja oz. 

se povečuje delež 

predmetov izvedenih v 

tujem jeziku 

Delno realizirano  

Obrazložitev:  Na 1. 

stopnji je v 2014/2015 

ponujenih 15 predmetov, 

na drugi pa 8 

predmetov. 

Izvajanje 

visokošolskega 

transnacionalnega 

izobraževanja (VTI) 

Št. študijskih 

programov (in delov 

študijskih programov) v 

drugi državi glede na 

Študijsko leto 

2013/2014:  / 

Študijsko leto 

2014/2015:  / 

/ 
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Kratkoročni letni cilj 

za leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

 

obliko izvedbe VTI 

Povečati število 

mednarodnih 

projektov s področja 

izobraževanja 

Število prijav projektov  / / / 

Število projektov 

odobrenih v 

financiranje 

3 0 / 

 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

 

Glej predstavitev v poglavju 4.4. 
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7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

Tabela 26: Uporabniki knjižnice 

Uporabniki 
IZHODIŠČE 

Število v letu 2013 

NAČRT 

Število za leto 2014 

REALIZACIJA* 

Število v letu 2014 

Študenti – dodiplomski, redni 1.380 1.530 (ni podatka) 

Študenti – dodiplomski, izredni 22 25 (ni podatka) 

Študenti – podiplomski 94 100 (ni podatka) 
Srednješolci 1 1 (ni podatka) 
Zaposleni 150 150 (ni podatka) 
Upokojenci 3 3 (ni podatka) 
Tuji državljani 1 1 (ni podatka) 
Drugi uporabniki 454 460 (ni podatka) 

* Zaradi odsotnosti vodje knjižnice TeMeNa ni bilo možno pridobiti podatkov o realizaciji.  

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

TeMeNa je visokošolska knjižnica, ki podpira študijski in raziskovalni proces, tako da izvaja svojo dejavnost 

predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur 

omogoča dostop do osnovnih storitev. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in 

usposabljanje uporabnikov za uporabo TeMeNa. V okviru knjižnice opravljamo v sistemu COBISS tudi 

vodenje bibliografij za visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce. Knjižnica ima uradne ure vsak 

ponedeljek, sredo in petek od 10. do 12. ure in od 13.00 do 15.00 ure, ter v torek in četrtek od 10. do 12. ure in 

od 13.00 do 17.00 ure. 

 

Dne 14. 10. 2013 je knjižnica pričela z delovanjem v novem, večjem prostoru, ki uporabnikom omogoča tudi 

študijski kotiček, kjer so na voljo trije računalniki. 

 

 

7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 

/ 

 

 

7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost kazalnika 

v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Uspešna promocija 

vpisa  

Število dijakov na 

informativnih dnevih 

dodiplomskega študija 

Študijsko leto 

2013/2014: 350 

Študijsko leto 2014/2015: 

350 

Realizirano 

Število kandidatov na 

informativnih dnevih 

podiplomskega študija 

Študijsko leto 

2013/2014: 60 

Študijsko leto 2014/2015: 

60 

Realizirano 

Število sodelovanj na 

študijskih sejmih 

Študijsko leto 

2013/2014: skupaj 1, 

Študijsko leto 2014/2015: 

skupaj 3, od tega 

Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost kazalnika 

v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

od tega 

- v Sloveniji: 1 

- v tujini: 0 

- v Sloveniji: 1 

- v tujini: 2 

Število predstavitev 

študijske ponudbe na 

srednjih šolah 

Študijsko leto 

2013/2014: 5 

Študijsko leto 2014/2015: 

5 

Realizirano  

 

Povečanje števila 

mednarodnih in 

domačih dogodkov za 

promocijo fakultete in 

študijskih programov v 

tujini 

Število mednarodnih 

poletnih šol in taborov, 

računalniških delavnic 

in naravoslovni dnevov 

2013: 

- Poletna šola: 2 

(Doktorska poletna 

šola, Poletna šola 

finančne matematike) 

- Poletni tabor: 1 

(Poletni tabor  

Matematika je kul) 

-  Računalniške 

delavnice: 1 

(Delavnica Orada) 

- Naravoslovni dan: 1 

2014: 

- Poletna šola: 1 

(Doktorska poletna šola) 

- Poletni tabor: 1 (Poletni 

tabor  Matematika je kul) 

-  Računalniške 

delavnice: 1 (Delavnica 

Orada) 

- Naravoslovni dan: 1 

Delno realizirano  

Obrazložitev: Izvedene 

so bile vse predvidene 

aktivnosti, z izjemo 

delavnice Orada; zaradi 

velikega interesa šol 

sta bila izvedena 2 

naravoslovna dneva 

(načrtovan 1 

naravoslovni dan).  

Povečanje števila 

mednarodnih in 

domačih dogodkov za 

promocijo fakultete in 

študijskih programov v 

tujini 

Ciklusi predavanj s 

področja matematike 

in biodiverzitete 

2013: 

- Ciklus predavanj 

Famnitovi izleti v 

matematično vesolje: 

1 

- Ciklus predavanj 

Famnitovi biološki 

večeri: 1 

2014: 

- Ciklus predavanj 

Famnitovi izleti v 

matematično vesolje: 1 

- Ciklus predavanj 

Famnitovi biološki večeri: 

1 

Realizirano 

Pridobivanje tujih 

študentov za vpis  v 

študijske programe UP 

Število predstavitev 

študijskih programov 

na srednjih šolah v 

tujini 

Priprava obsežnejše 

promocijske publikacije 

o fakulteti v angleškem 

jeziku 

Priprava 

predstavitvenega videa 

o UP FAMNIT v 

angleškem jeziku 

2013: 

- Število predstavitev 

na srednjih šolah v 

tujini: 3 

- Obsežnejša 

promocijska gradiva o 

fakulteti in študijskih 

programih v 

angleškem jeziku: 0  

- Predstavitveni video 

o UP FAMNIT v 

angleškem jeziku: 0 

 

2014: 

- Število predstavitev na 

srednjih šolah v tujini: 5 

- Obsežnejša promocijska 

gradiva o fakulteti in 

študijskih programih v 

angleškem jeziku: 2  

- Predstavitveni video o 

UP FAMNIT v angleškem 

jeziku: 1 

 

 

Realizirano 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

V letu 2014 je UP FAMNIT nadaljevala z utečenimi aktivnostmi za promocijo študijskih programov in 

fakultete. V promocijo so bili, tako kot v preteklih letih, vključeni zaposleni, še zlasti aktivno predstojniki 

oddelkov in koordinatorji študijskih programov, ter študenti fakultete. Tudi v preteklem letu se je fakulteta 
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posebej intenzivno posvetila promociji študija v tujini, še zlasti študiju matematike, ki je bil prvič razpisan za 

vzporedno izvedbo v angleškem jeziku, in sicer na vseh treh stopnjah.  

 

Aktivnosti za promocijo so tudi v letu 2014 vključevale različne ciljne skupine in so obsegale predvsem: 

- informativne dneve za dodiplomski in podiplomski študij,  

- predstavitve študijskih programov na srednjih šolah v Sloveniji in tujini (Rusija – Moskva, Poljska – 

Krakov, Belorusija), 

- udeležbo na različnih informativnih dogodkih za predstavitev študija (npr. Informativa, sejmi  v tujini – 

Moskva, Sarajevo),  

- poletne šole in tabore ter naravoslovne dneve za srednješolce,  

- cikle poljudnih predavanj za dijake in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Biološki 

večeri), 

- objava informacij prek Facebook strani fakultete, 

- del promocijske strategije za pritegnitev odličnih dijakov v študijske programe fakultete so tudi različne 

aktivnosti za popularizacijo naravoslovja v sodelovanju z ZOTKS in DMFA Slovenije (soorganizacija 

državnih tekmovanj za srednješolce), 

- prvič v letu 2014 fakulteta ponuja cikel predavanj Famnitovi Izleti v matematično vesolje kot enega 

izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju; cikel predavanj je tako objavljen tudi v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15, 

- izpostavili pa bi še matematični dan za osnovnošolce, ki smo ga prvič organizirali v letu 2013, tudi v letu 

2014 smo za osnovnošolce izvedli en matematični dan.  

 

V letu 2014 je fakulteta pripravila dve obsežnejši predstavitveni publikaciji (o fakulteti, predstavitev študija 

matematike) in predstavitveni video, vse v angleškem jeziku. V videu je predstavljena fakulteta in študenti, s 

poudarkom na študijskih programih matematike, ki so, zaradi vzporedne izvedbe v angleškem jeziku (v 

študijskem letu 2014/15 prvič izvajamo vzporedno v angleškem jeziku dodiplomski študij), posebej zanimivi 

za tujce. Prav tako je pripravila publikacijo v angleškem jeziku s celovito predstavitvijo študija matematike 

na UP FAMNIT.  

 

Za promocijske aktivnosti fakulteta pripravi promocijska gradiva (brošure, plakate, zloženke ipd.), ki jih 

razpošlje ustreznim ciljnim skupinam. Prav tako so na spletni strani fakultete sprotno objavljene informacije 

o dogodkih, fakulteta pa je prisotna tudi v medijih.  

 

Fakulteta sodeluje s svojim predstavnikom tudi v promocijski skupini UP in se vključuje v skupne 

promocijske aktivnosti univerze.  

 

 

7.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE  

 

7.8.1 SKRB ZA SLOVENŠČINO 

/ 

 

7.8.2 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 

/ 
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

 

7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP FAMNIT 

 

Poročilo interesnih dejavnosti študentov UP FAMNIT za študijsko leto 2013/2014 je bil sprejeto na 6. redni 

seji Študentskega sveta UP FAMNIT dne 3. 12. 2014. 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Izboljšati kakovost 

študentskega življenja 

in povezanosti med 

študenti in zaposlenimi 

z vključevanjem 

študentov v interesne 

dejavnosti 

Izvedba brucovanja 2012/2013: 1  2013/2014: 1  Realizirano 

 Udeležba na 

mednarodnem 

tekmovanju iz znanja  

Primatijada 

2012/2013: 1 2013/2014: 1 Realizirano 

 Organizacija in izvedba 

uvodnega druženja za 

študente in zaposlene 

2012/2013: 1 2013/2014: 1 Realizirano 

 Organizacija in izvedba 

zaključnega druženja 

2012/2013: 1 2013/2014: 1 Realizirano 

 
Organizacija in izvedba 

zimskega izleta za 

študente  

2012/2013: 0 2013/2014: 1 
Nerealizirano  

Obrazložitev: Za izlet ni 

bilo zadostnega 

interesa študentov. 

 
Organizacija in izvedba 

zaključnega izleta 
2012/2013: 1 2013/2014: 1 Realizirano 

 
Druge aktivnosti in 

storitve 
2012/2013: 0 2013/2014: 1 Realizirano: ŠS UP 

FAMNIT je organiziral 

dobrodelno zbiranje 

igrač in šolskih 

potrebščin za socialno 

ogrožene otroke. 

 

 

Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

Študentski svet UP FAMNIT (ŠS) je, tako kot v preteklih letih, tudi letos aktivno pristopil k izvajanju 

načrtovanih aktivnosti za študente. Uspešno je realiziral vse zastavljene cilje, z izjemo zimskega izleta za 

študente, za katerega ni bilo dovolj interesa med študenti, zato izlet ni bil izveden. Poleg načrtovanih 
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aktivnosti, je ŠS konec leta 2014 organiziral in izvedel dobrodelno zbiranje igrač in šolskih potrebščin za 

socialno ogrožene otroke. 

 

 

7.9.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 

/ 

 

 

7.10 DEJAVNOST UNIVERZITETNEGA KARIERNEGA CENTRA 

/ 

 

 

7.11 DRUGA DEJAVNOST 

 

7.11.1 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Izdajanje znanstvenih 

monografskih in 

serijskih publikacij 

Število izdanih 

znanstvenih 

monografskih in 

serijskih publikacij 

Skupaj: 8, od tega: 

- znanstvene 

monografije: 0 

- znanstvene revije 

(izdane številke): 2 

- zborniki znanstvenih 

konferenc: 6 

- druge znanstvene 

publikacije: 0 

Skupaj: 6, od tega: 

- znanstvene 

monografije: 0 

- znanstvene revije 

(izdane številke): 2 

- zborniki znanstvenih 

konferenc: 4 

- druge znanstvene 

publikacije: 0 

Realizirano  

Obrazložitev:  

Izdani sta bili 2 

znanstveni monografiji 

(1 pri založbi Springer 

in 1 pri založbi Elsevier). 

Izdani sta bili 2 številki 

SCI revije AMC ter 5 

zbornikov znanstvenih 

konferenc/dogodkov. 

Izdajanje strokovnih 

monografskih in 

serijskih publikacij 

Število izdanih 

strokovnih 

monografskih in 

serijskih publikacij 

Skupaj: 0, od tega: 

- strokovne 

monografije: 0 

- strokovne revije 

(izdane številke): 0 

- zborniki strokovnih 

konferenc: 0 

- druge strokovne 

publikacije: 0 

Skupaj: 2, od tega: 

- strokovne 

monografije: 0 

- strokovne revije 

(izdane številke): 2 

- zborniki strokovnih 

konferenc: 0 

- druge strokovne 

publikacije: 0 

Nerealizirano  

Obrazložitev: V letu 

2014 je fakulteta 

prenehala z izdajanjem 

revije BILTEN: 

Ekonomika, 

organizacija in 

informatika v 

zdravstvu. 

Izdajanje učbenikov in 

drugih študijskih gradiv 

Število izdanih 

učbenikov in drugih 

študijskih gradiv 

Skupaj: 10, od tega: 

- zbirka Famnitova 

predavanja (Famnit 

Lectures): 2 

- druga študijska 

gradiva: 9 

Skupaj: 6, od tega:  

- zbirka Famnitova 

predavanja (Famnit 

Lectures): 1 

- druga študijska 

gradiva: 5 

Delno realizirano 

Obrazložitev: Izdana so 

bila 3 študijska gradiva 

– 1 iz zbirke Famnitovih 

predavanj ter 2 študijski 

gradivi v e-obliki. 
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

Založniška dejavnost UP FAMNIT obsega soizdajateljstvo mednarodne matematične SCI revije »Ars 

Mathematica Contemporanea« (AMC), izdajo različnih študijskih gradiv za potrebe študijskega procesa na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju ter izdajo zbornikov konferenc. Do vključno leta 2013 je fakulteta 

izdajala tudi revijo »BILTEN: Ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu«, ki pa je v letu 2014 

prenehala izhajati (Bilten je bil leta 2012 uvrščen na seznam revij, ki se upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij ARRS (ni pa vključen v mednarodne bibliografske baze podatkov).  

 

Revija AMC je bila leta 2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI), v letu 2012 pa se je uvrstila v 

drugo četrtino SCI revij na področju matematike; v letu 2012 je IF 0.667, v letu 2013 pa IF 0.449, kar revijo 

uvršča v tretjo četrtino (padec je posledica povečanja števila objav v letu 2013). 

 

Na fakulteti deluje tudi Komisija za založniško dejavnost. 

 

V letu 2014 je fakulteta nadaljevala z izdajanjem študijskih gradiv. V povezavi z Založbo UP sta bili v letu 2013 

prvi dve številki iz zbirke Famnitova predavanja (Famnit Lectures), v letu 2014 pa je bila izdana še ena 

številka. Prav tako so učitelji in sodelavci objavili več študijskih gradiv v e-obliki, ki so študentom in drugim 

zainteresiranim dostopna na spletni strani fakultete. 
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7.11.2 UNIVERZITETNI VRTEC 

/ 

 

 

7.12 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2014 

 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

Večja uspešnost študija Prehodnost po 

stopnjah študija 

1. stopnja:56,7 % 

2. stopnja:78,79 %   

3. stopnja:100 % 

1. stopnja: 68,24 % 

2. stopnja: 65,57 % 

3. stopnja: 100 % 

Realizirano. 

1. stopnja: 59,41% 

2. stopnja: 67,21 %   

3. stopnja: 100 % 

Obrazložitev: 

Prehodnost na 1. 

stopnji se je od 

lanskega leta zvišala. 

Prehodnost na 2. 

stopnji je višja od 

načrtovane.   

Trajanje študija po 

stopnjah študija 

1. stopnja: 3,61 % 

2. stopnja: 4,62 % 

3. stopnja: 4,21 % 

1. stopnja: 4,16 % 

2. stopnja: 4,50 % 

3. stopnja: 4,50% 

Realizirano. 

1. stopnja: 4,31 % 

2. stopnja: 3,01 % 

3. stopnja: 3,87% 

Obrazložitev: 

Povprečno trajanje 

študija je za vse 

študijske programe v 

okviru načrtovanih 

vrednosti oziroma je ta 

tudi boljša od 

načrtovanega na 

programih 2. in 3. 

stopnje  

Nadgraditi sistem 

spremljanja kakovosti 

študijskega procesa 

UP. 

Odzivnost študentov 

na anketiranje  

2012/13: Skupaj 478 

(75,75%), od tega:  

- 1. stopnja: 423 

(79,51 %) 

- 2. stopnja: 51 (72,86%) 

- 3. stopnja: 4 (13,79%) 

2013/14: Skupaj 76%, od 

tega:  

- 1. stopnja: 80% 

- 2. stopnja: 73% 

- 3. stopnja:35% 

Realizirano. 

Obrazložitev:  

2013/14: Skupaj 463 

(80,67%), od tega:  

- 1. stopnja: 396 (86,8%) 

- 2. stopnja: 60 (58,3%) 

- 3. stopnja 7 (21,9%) 

Število tutorjev 

učiteljev  

10 10 Realizirano.  

10  

Obrazložitev: Vlogo 

visokošolskih učiteljev 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

– tutorjev opravljajo 

koordinatorji študijskih 

programov 1. in 2. 

stopnje.  

Število tutorjev 

študentov 

2013: 6 (od 8 

imenovanih) tutorjev 

oddalo poročilo o delu 

7  Realizirano.  

2014: 6 (od 7 

imenovanih) tutorjev 

oddalo poročilo o delu 

Obrazložitev: Na 

podlagi poročila o delu 

Komisija za študijske in 

študentske zadeve UP 

FAMNIT prizna 

študentu opravljeno 

tutorsko delo.  

Število uporabnikov  

tutorstva med študenti 

(tutorandi). 

2013: ni podatka o 

številu uporabnikov; 

Spremlja se povprečno 

število ur opravljenega 

tutorskega dela 

študentov: 46 ur letno. 

2014: ne spremlja se 

podatek o številu 

uporabnikov.  

Povprečno število ur 

opravljenega 

tutorskega dela 

študentov ohranja 

enako raven (46 ur 

letno). 

Delno realizirano. 

Povprečno število ur 

opravljenega 

tutorskega dela: 30,2 

ur.  

Obrazložitev: 

Organizacijska kultura 

ter delo v manjših 

skupinah spodbuja 

neposreden odnos in 

visoko odzivnost med 

učitelji in študenti  

Število izvedenih 

delavnic / usposabljanj  

za delo s študenti s 

posebnim potrebami in 

drugim statusom 

/ / / 

Število udeležencev 

usposabljanj  za delo s 

študenti s posebnim 

potrebami in drugim 

statusom 

/ / / 

Analiza zaposlenosti in 

zaposljivosti 

diplomantov 

Izvedba anketiranja in 

priprava poročila: 1 

Izvedba anketiranja in 

priprava poročila: 0 

Naslednje anketiranje 

se izvede v 2015. 

Realizirano.  

Obrazložitev: Naslednje 

anketiranje se izvede v 

2015. 

Nadgraditev sistema 

kakovosti in kulture 

kakovosti na UP  

Število konferenc, 

posvetov in delavnic, 

okroglih miz in drugih 

dogodkov s področja 

kakovosti  

/ / / 

Samoevalvacijsko 

poročilo članice in UP  

2013: 1 2014: 1 Realizirano.  

Obrazložitev: V letu 

2014 je bilo sprejeto 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2014 
Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika v letu 2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 2014 

Realizacija v letu 2014 z 

obrazložitvijo razlik 

samoevalvacijsko 

poročilo.  

Vzpostavitev združenja 

Alumni Famnit – 

diplomanti in prijatelji 

Famnit  

2013: 0 2014: 1 Nerealizirano. 

Obrazložitev: Cilj je 

prestavljen v leto 2015. 

Spodbujanje razvoja 

zaposlenih  

Število zaposlenih 

vključenih v dodatno 

usposabljanje in 

izobraževanje 

Pridobivanje formalne 

izobrazbe: 22 

Strokovno 

usposabljanje: 4   

Krajša usposabljanja in 

tečaji: 1/72 (1 

usposabljanje, ki se ga 

je udeležilo 72 

zaposlenih)  

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini: 1  

Sobotno leto: 0 

 

Pridobivanje formalne 

izobrazbe: 24 

Strokovno 

usposabljanje: 1  

Krajša usposabljanja in 

tečaji: 1/35 (1 

usposabljanje, ki se ga 

bo udeležilo 35 

zaposlenih)  

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini: /  

Sobotno leto: / 

 

Delno realizirano  

 

Obrazložitev: V letu 

2014 se je izobraževalo  

(pridobivanje formalne 

izobrazbe) več 

zaposlenih od 

planiranega, to gre 

pripisati delno 

zaposlitvi novega 

mladega raziskovalca in 

zaposlitvi novih mladih 

sodelavcev. Razhajanje 

števila med planiranimi 

in izvedenimi krajšimi 

usposabljanji gre delno 

pripisati temu, da se 

bodo tovrstna 

usposabljanja izvedla v 

večji meri v letu 2015, 

predvsem zaradi 

vzpostavitve novega 

informacijskega 

sistema na ravni UP in 

izvedbe ostalih 

obveznih usposabljanj 

za zaposlene na 

fakulteti. 

Število podeljenih 

nagrad 

Skupaj 10, od tega: 

- pedagoška odličnost: 

2 

- znanstvena odličnost: 

1 

 

- druge nagrade: 7  

Skupaj 6, od tega: 

- pedagoška odličnost: 

2 

- znanstvena odličnost: 

2 

- druge nagrade: 2 

Realizirano 

 

Obrazložitev: 

Realizirano 

upoštevajoč skupno 

število nagrad UP: 

po 1 nagrada za 

pedagoško in 

znanstveno odličnost, 

Zlata plaketa UP, 

Svečana listina UP, 

naziv Zaslužni profesor 

UP, Priznanje UP za 

študente UP.  

Anketiranje zaposlenih Izvedba anketiranja: 1 Izvedba anketiranja: 1 Nerealizirano. 

Obrazložitev: 

Anketiranje bo 

izvedeno v letu 2015.  
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Obrazložitev doseganja zastavljenih ciljev in kazalnikov za področje  

UP FAMNIT izvaja samoevalvacijo na letni ravni, na podlagi univerzitetnega Pravilnika o evalvaciji Univerze 

na Primorskem ter ob upoštevanju kazalnikov kakovosti, sprejetih na ravni univerze. 

 

Na fakulteti deluje Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela 

UP FAMNIT (KSSK UP FAMNIT), prav tako ima fakulteta svojega predstavnika v univerzitetni komisiji za 

kakovost, ki je hkrati predsednik KSSK UP FAMNIT. 

 

Poleg aktivnosti, ki jih predvidevajo univerzitetni akti za področje kakovosti, je UP FAMNIT od ustanovitve 

vzpostavila tudi nekatere lastne mehanizme spremljanja in ugotavljanja kakovosti, ki smo jih na kratko 

predstavili v poglavju 4.7 tega poročila. Hkrati velja izpostaviti, da je UP FAMNIT v letu 2014 izvajala dva 

projekta Evropskega strukturnega sklada, in sicer projekt »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti 

delovanja UP« ter »UP in svet – mednarodna vpetost UP«, prav tako je izvedla 9 projektov »Po kreativni poti 

do praktičnega znanja« (razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije), v okviru katerega je vključila 

45 študentov in 7 podjetij. Vsi navedeni projekti so pomembno vplivali na kakovost, mednarodno vpetost 

UP FAMNIT ter na krepitev stikov med fakulteto in gospodarstvom. Projekta »Razvijanje kulture kakovosti 

in odličnosti delovanja UP« in »UP in svet – mednarodna vpetost UP« se zaključita v letu 2015.  

Obrazložitev podatkov o prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik in trajanju študija smo predstavili v poglavju 

7.1 (Izobraževalna dejavnost).  
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7.13 KADROVSKO POROČILO 

 

7.13.1 KADROVSKI NAČRT IN REALIZACIJA 

 

Pojasnilo kako je bil izveden program, če je med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo veliko 

odstopanje 

UP FAMNIT je izvedla zaposlitve pedagoških in raziskovalnih delavcev za uspešno izpeljavo razpisanih 

študijskih programov in izvedbo raziskovalnih projektov. Fakulteta je realizirala manjše število zaposlitev od 

načrtovanih. 

 

Zaposlitve pedagoških delavcev in raziskovalcev so bile realizirane v skladu s potrebami rednega študijskega 

procesa in dela na raziskovalnih projektih in programih. Zaposlitve na spremljajočih delovnih mestih so bile, 

zaradi varčevalnih ukrepov, realizirane v manjšem obsegu od dejansko potrebnih.  

 

V letu 2014 (s 1 .1. 2014) se je na fakulteti v plačni skupini J zaposlila nova sodelavka, in sicer v Službi za 

mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, ki je je nadomestila sodelavko, ki je odšla na Rektorat UP 

(služba VPIS UP). V drugi polovici leta 2014 je na porodniški dopust odšla sodelavka iz kadrovske službe, ki jo 

je v mesecu septembru 2014 nadomestila novo zaposlena. Glede na navedeno, je na dan 31. 12. 2014 v plačni 

skupini J večje število zaposlenih, v primerjavi z letom 2013. 

 

V letu 2014 se je nadaljevalo tesno sodelovanje fakultete in Inštituta Andrej Marušič na pedagoškem in 

raziskovalnem področju ter pri skupnih administrativnih službah – skupne službe z UP IAM (kadrovska 

služba, finančno-računovodska služba, služba za IKT, projektna pisarna in služba za mednarodno in 

meduniverzitetno sodelovanje), ki omogočajo kakovostno delo z nižjimi stroški dela. 

 

V skladu s planom je fakulteta vključila v pedagoški in raziskovalni proces priznane domače in tuje gostujoče 

visokošolske učitelje in raziskovalce z EU članic in tretjih držav. Finančne vire za kritje njihovih stroškov dela 

je fakulteta pokrila iz pridobljenih razpisov (ESS, predvsem v okviru projekta UP in Svet - Mednarodna 

vpetost Univerze na Primorskem).  

 

V letu 2014 je prišlo do nadgradnje aplikacije časovnic, in sicer z aplikacijo za vodenje dopustov zaposlenih, 

vodenje izvolitev v naziv, oddajo poročila o raziskovalcih. Fakulteta je v letu 2014 in si tudi v bodoče 

prizadeva v sodelovanju z univerzo vzpostaviti nov informacijski sistem, ki bi vsem strokovnim službam 

olajšal delo. Nov informacijski sistem na kadrovskem in finančen področju naj bi zaživel v začetku leta 2015. 

Z vzpostavitvijo novega informacijskega sistema naj bi se zmanjšalo sedaj podvojeno delo na relaciji članica 

univerza in obratno.  

 

Informacija o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno) 

Med zaposlenimi na fakulteti ni pogostih odsotnosti. V letu 2014 smo imeli na fakulteti daljšo odsotnost 

zaradi bolezni. Vzrok za daljše odsotnosti so praviloma porodniški dopust in dopust za nego in varstvo 

otroka oziroma gostovanja pedagoških delavcev in raziskovalcev v tujini. Poleg navedenega je fluktuacija 

zaposlenih prisotna v obliki prehajanja zaposlenih med članicami znotraj univerze.  
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Informacija o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih ter o strukturi zaposlenih po spolu na dan 31. 12. 

2014 

Izobrazbena struktura kaže, da ima večina pedagoških delavcev in raziskovalcev doktorat znanosti, pri 

zaposlenih v strokovnih službah pa sta v enakem razmerju univerzitetna in visokošolska strokovna 

izobrazba. Med pedagoškimi delavci in raziskovalci prevladujejo moški (68,83 %), med zaposlenimi v plačni 

skupini J pa ženske (86,67 %). 

 

Povprečna plača na zaposlenega na letni ravni znaša 30.418,00 EUR.  

 

Delež stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja znaša 75 %. 

 

7.13.2 POJASNILO K TABELAM 

 

Kadrovski podatki in realizacije (število redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2013 in 

stanje na dan 31. 12. 2014) 

 

Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov dodiplomskih študijskih programov ter študijskih 

programov 2. in 3. stopnje 

 

Tabela: Kadrovski načrt za leto 2014 in realizacija 

Komentar: Iz realizacije kadrovskega načrta je razvidno, da je na dan 31. 12. 2014 manjše število zaposlenih 

od planiranih. Odstopanja med načrtovanim in realiziranim številom zaposlenih v plačni skupini D gre delno 

pripisati prenosu oziroma spremembi matičnosti med UP FAMNIT in UP IAM, del planiranih zaposlitev pa se 

bo realiziralo v letu 2015, predvsem zaradi izvedbe dela na projektu ESS (UP in Svet - Mednarodna vpetost 

Univerze na Primorskem). 

 

Razlog za manjše število zaposlenih v plačni skupini H od načrtovanega je v tem, da so nekateri zaposleni 

spremenili delovno mesto oziroma prešli na drugo članico znotraj univerze (sprememba matičnosti) ter 

temu, da se bodo nekateri projekti začeli izvajati v letu 2015 in bodo tako zaposlitve realizirane kasneje. 

Pedagoški delavci na fakulteti, kljub temu, da v pogodbi o zaposlitvi nimajo posebej opredeljenega 

raziskovalnega dela oziroma niso zaposleni na raziskovalnem delovnem mestu, opravljajo raziskovalno delo, 

ki je nujno potrebno za njihov osebni strokovni razvoj in za izpolnitev pogojev za izvolitev v naziv. Pedagoški 

delavci in raziskovalci, zaposleni na fakulteti, opravljajo raziskovalno delo na UP FAMNIT oziroma na UP 

IAM, saj poteka med članicama tesno sodelovanje na področju pedagoškega in raziskovalnega dela za kar je 

podlaga Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga članici 

podpisali leta 2008 in ponovno obnovili leta 2013. 

 

V plačni skupini J se je v mesecu januarju 2014 zaposlila sodelavka na delovnem mestu Samostojni strokovni 

delavec VII/1 v Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje. V novembru 2014 sta dve sodelavki 

spremenili delovno mesto, in sicer v Službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje in v Finančno-

računovodski službi. 

 

UP FAMNIT pri svojem delovanju skrbi za racionalizacijo stroškov dela, tako je oblikovala skupne službe z 

inštitutom UP IAM (kadrovska služba, finančno-računovodska služba, služba za IKT, projektna pisarna in 

služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje), ki zaradi vsebinske povezanosti obeh članic 

omogoča kakovostno delo ob manjših stroških dela.  
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Število vseh matično zaposlenih na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo iz 86 oseb na 92 

oseb, kar je povečanje za 6,98 % v primerjavi z letom 2013, oziroma iz 61,06 FTE na 74,43 FTE, kar je 

povečanje za 21,90 % v primerjavi z letom 2013. Če upoštevamo število vseh zaposlenih, je bila realizacija 

zaposlitev glede na program dela 2014, 92 % (v načrtu za leto 2014 je bilo planiranih 100 zaposlenih).  

 

Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo iz 66 oseb na 

69 oseb, kar je povečanje za 4,55 % v primerjavi z letom 2013, oziroma iz 40,06 FTE na 47,04 FTE, kar je 

povečanje za 17,42 % v primerjavi z letom 2013. Če upoštevamo število zaposlenih v plačni skupini D, je bila 

realizacija zaposlitev, glede na programa dela 2014, 95,83 % (v načrtu za leto 2014 je bilo planiranih 72 

zaposlenih v plačni skupini D). 

 

Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo iz 6 na 8 

oseb, kar je povečanje za 33,33 % v primerjavi z letom 2013, oziroma iz 6,37 FTE na 10,90 FTE, kar je 

povečanje za 71,11 % v primerjavi z letom 2013. Če upoštevamo število zaposlenih v plačni skupini H, je bila 

realizacija zaposlitev, glede na programa dela 2014, 57,14 % (v načrtu za leto 2014 je bilo planiranih 14 

zaposlenih v plačni skupini H). 

 

Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31. 12. 2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo iz 14 oseb na 

15 oseb, kar je povečanje za 7,14% v primerjavi z letom 2013 oziroma iz 13,68 FTE na 15,47 FTE, kar je 

povečanje za 13,08 % v primerjavi z letom 2013. Glede na  program dela 2014 so bile realizirane vse 

načrtovane zaposlitve in ena nadomestna zaposlitev za nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem 

dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka. 

 

Tabela: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov 

Komentar: Fakulteta je imela v letu 2014 (50) v primerjavi z letom 2013 (62) manj pogodbenih izvajalcev. 

Razlog manjšega števila pogodbenih izvajalcev je v tem, da je fakulteta že zaposlenim visokošolskim 

učiteljem in sodelavcem odredila delo v obliki dodatne tedenske pedagoške obveznosti in tako ni sklepala 

dodatnih podjemih in avtorskih pogodb z novimi zunanjimi izvajalci. Pri številu izvajalcev so upoštevani vsi, 

ki so imeli sklenjeno pogodbo o avtorskem delu ali podjemno pogodbo z UP FAMNIT v letu 2014, pri 

finančnem delu pa je upoštevan strošek dela, ki je bremenil UP FAMNIT (brez projekta ESS). 

 

Tabela: Realizirano odpuščanje iz poslovnih razlogov - presežni delavci 

Komentar: UP FAMNIT v letu 2014 ni imel presežnih delavcev, tako zgoraj navedena tabela ni izpolnjenja. 

 

Poročilo o uresničitvi kadrovskega načrta 1. 1. 2015 na stanje 1. 1. 2014 po Uredbi o načinu priprave 

kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 

leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14) 

Komentar: UP FAMNIT ima na dan 1. 1. 2015 na postavki »Državni proračun« manjše število FTE (61,15) od 

planiranih (66,79), prav tako je na postavki »Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje 

stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih 

delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih« 

manjše število FTE (7,95) od planiranih (8,82). Ne glede na navedeno pa lahko štejemo, da je bil načrt na 

omenjenih postavkah realiziran, saj se kljub odstopanju na fakulteti uspešno izvajata tako redna študijska 

dejavnost kot raziskovalno delo.  
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Iz postavk »Sredstva EU, vključno s sredstvi državnega proračuna (Novo: Sredstva EU ali drugih mednarodnih 

virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna)«, »Sredstva od prodaje blaga in storitev na 

trgu« in »Nejavna sredstva za opravljanje javne službe Novo: Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in 

sredstva prejetih donacij)« pa na dan 1. 1. 2015 ni bila krita nobena zaposlitev. 

 

Tabela: Struktura število zaposlenih po izvajanju določb 63. člena ZViS in ZDR od leta 2010 do 2014  

Komentar: Glede na obliko zaposlitve prevladuje pri zaposlenih v plačni skupini D in H v letu 2014 zaposlitev 

za določen čas za krajši delovni čas, pri administrativnem osebju pa zaposlitev za nedoločen čas za polni 

delovni čas.  

 

Tabela: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2014 starost, spol, izobrazba 

Komentar: Večina zaposlenih ima doktorat znanosti (59,78 %) oziroma univerzitetno izobrazbo (23,91 %). 

Zaposlitvena struktura glede na spol kaže, da je zaposlenih več moških (57,61 %).  
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7.14 POROČILO O RAVNANJU S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

7.14.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 

 

Rektorat UP je v letu 2012 pričel z aktivnostmi za odkup dveh stavb v centru Kopra, v katerih trenutno deluje 

UP FAMNIT – stavba Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1 (v lasti Mestne občine Koper). 

Na Upravnem odboru UP dne 26.11.2012 sta bila sprejeta dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

(DIIP) za oba omenjena objekta. Že v letu 2013 je UP FAMNIT načrtovala nadaljevanje postopkov, kar 

vključuje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za navedena objekta, vendar se načrti niso 

realizirali, ker ni bilo pridobljeno soglasje pristojnega ministrstva k poroštvenemu kreditu za nakup 

navedenih objektov.  

 

Pričakujemo, da se bodo začete aktivnosti v letu 2015 nadaljevale.   

 

7.14.2 NAKUP OPREME 

 

UP FAMNIT je tudi v letu 2014 načrtovala le nabavo nujnejše opreme za izvajanje pedagoškega procesa in za 

izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposlenih. V skladu z navodili Rektorata UP so bila kot vir sredstev 

planirani lastni viri (presežek). Upravni odbor UP je podal soglasje k porabi sredstev za nakup opreme iz 

presežka preteklih let UP FAMNIT (Letni program dela UP FAMNIT, sklep 25. redne seje Upravnega odbora 

UP z dne 17.4.2014). 

 

Nabavljena je bila laboratorijska oprema za izvajanje pedagoškega procesa na dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programih, osebni računalniki zaposlenih in druga IT oprema ter pohištvena in 

druga oprema za predavalnice in kabinete. Vse navedeno je bilo načrtovano v Letnem programu dela za 

leto 2014. Dodatno je bila, zaradi potreb pedagoškega in raziskovalnega procesa, nabavljena tudi licenčna 

programska oprema.  

 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso bile nabavljene, sicer načrtovane, klimatske naprave za kabinete 

učiteljev in strokovnih služb ter za sistemski prostor na Kettejevi 1, iz istega razloga pa se fakulteta tudi ni 

odločila za nabavo sekundarnega podatkovnega strežnika. 

 

7.14.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 

UP FAMNIT v letu 2014 ni načrtovala investicijskega vzdrževanja, v izogib nastanku škode na opremi v 

predavalnicah na Muzejskem trgu 7, ki jih je fakulteta najela v letu 2013, pa je vodstvo fakultete odločilo, da 

se realizira investicija v stavbno pohištvo (vhodna vrata) na navedeni lokaciji. Investicijo je fakulteta 

financirala iz tržnih sredstev.  

 

7.14.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI 

 

UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih, uporablja pa tudi prostore drugih članic UP - UP FHŠ 

in UP ZRS ter UP IAM (na Muzejskem trgu 2 delujejo tri skupne službe UP FAMNIT in UP IAM – kadrovska 

služba, finančno-računovodska služba ter projektna pisarna).  
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V dolgoročnem najemu ima fakulteta naslednje prostore v Kopru: 

- prostori Pošte Slovenije, Glagoljaška 8, kjer je sedež fakultete (prostori za upravo, predavalnice), 

- prostori Mestne občine Koper, Kettejeva 1 (kabineti za učitelje in raziskovalce ter predavalnica in 

vajalnica), 

- prostore Banke Koper na Kidričevi 14 v Kopru (knjižnica in čitalnica), 

- prostori Mladinske knjige na Muzejskem trgu 7 v Kopru (predavalnice).  

 

Poleg navedenih prostorov fakulteta že več let najema prostore (predavalnice) v Dijaškem in študentskem 

domu Koper (Cankarjeva 5, Koper) ter občasno še predavalnico v Središču Rotunda (Destradijev trg 11, 

Koper), kot že omenjeno, pa fakulteta za izvajanje pedagoškega procesa redno uporablja tudi manjšo 

predavalnico na UP ZRS ter predavalnico Tramontana na UP FHŠ. 

 

Najemnine predstavljajo za fakulteto veliko finančno obremenitev. Na letni ravni so v preteklem letu 

znašale 130.475,00 EUR (vključeni so najemi, ki so namenjeni izvajanju študijske in raziskovalne dejavnosti). 

 

Podrobnejši podatki so navedeni v prilogi Poročilo o ravnanju s stvarnim premoženjem (poglavje 14). 
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7.15 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

V prilogi. 

 

 

 

 

 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014 70 

 
 

 
8. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

 

8. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do negativnih posledic izvedenih nalog.  
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9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 

 

V letu 2014 je UP FAMNIT dosegla in na nekaterih področjih tudi presegla načrtovane cilje, zato preteklo leto 

po izidih ocenjujemo kot uspešno leto. 

 

Izobraževalna dejavnost. UP FAMNIT je v študijskem letu 2013/14 izvajala 17 študijskih programov, enako 

tudi v študijskem letu 2014/15. Prvič v tekočem letu (2014/15) izvaja dodiplomski študijski program 

Matematika tudi v angleškem jeziku. Prav tako se v tekočem študijskem letu prvič izvajajo vsi razpisani 

študijski programi v polni izvedbi (vsi letniki). 

 

Na UP FAMNIT je v študijskem letu 2013/14 vpisanih 799 študentov – 596 dodiplomskih, 178 magistrskih ter 

25 doktorskih. Skupno število diplomantov na dan 31.12.2014 je 248, od tega  202 na dodiplomskem in 46 na 

podiplomskem študiju.  

 

Na področju izobraževanja želimo posebej vzporedno izvajanje dodiplomskega študijskega programa 

Matematika v angleškem jeziku in vpis odličnih tujih študentov v omenjeni študijski program; uspehe naših 

študentov na mednarodnih in domačih tekmovanjih iz znanja; prejete nagrade in priznanja našim učiteljem 

in sodelavcem ter študentom, ter vključevanje priznanih tujih profesorjev v študijski proces na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju. V letu 2014 je fakulteta pridobila soglasje za razvoj študijskih 

programov na novem študijskem področju psihologije (v okviru ISCED 31 – družboslovje) in tako lahko 

pristopila k oblikovanju novega magistrskega študija Uporabne psihologije, prav tako je pripravila in 

akreditirala spremembe in dopolnitve obstoječega dodiplomskega programa Biopsihologija. Prav tako je v 

letu 2014 potekala priprava na podaljšanje akreditacije trem študijskim programom – dodiplomskima 

študijskima programoma Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo ter magistrskemu programu Varstvo 

narave. Rezultati evalvacije študijskih programov bodo znani predvidoma v mesecu marcu 2015.  

 

Nekaj ciljev je ostalo tudi nerealiziranih. Še vedno čakamo na ustrezno formalno rešitev za izvajanje 

študijskih programov Aplikativna kineziologija (selitev omenjenih programov na samostojno fakulteto). 

Tako kot v preteklih letih, je bilo tudi v letu 2014 veliko truda vloženega v promocijske aktivnosti za 

povečanje vpisa, ki so izboljšale stanje vpisa na nekaterih študijskih programih, vpis na nekaterih študijskih 

programih pa ostaja še vedno nezadovoljiv in bo potrebno v prihodnjih letih stanje izboljšati. 

 

Raziskovanje in mednarodno sodelovanje. UP FAMNIT in UP IAM sta tudi v letu 2014 nadaljevali uspešno 

medsebojno povezovanje na področju raziskovalne dejavnosti na podlagi Memoranduma o medsebojnem 

sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga sklenili leta 2008 in obnovili v letu 2013. Poleg temeljnih 

in drugih projektov, ki jih izvajamo na UP FAMNIT, so naši učitelji in raziskovalci vključeni v večino projektov, 

ki se izvajajo na inštitutu.  

 

UP FAMNIT je v letu 2014 izvajala 2 nacionalna temeljna programa, 7 nacionalnih temeljnih projektov, 1 

nacionalni aplikativni projekt, 3 bilateralne projekte znanstveno-raziskovalnega sodelovanja in 3 

mednarodne projekte, na fakulteti pa sta se usposabljala 2 mlada raziskovalca, eden od njiju je v letu 2014 

tudi uspešno zaključil doktorski študij. Poleg navedenih raziskovalnih projektov velja omeniti, da so učitelji 

in raziskovalci UP FAMNIT vključeni v več COST akcij, fakulteta pa je izvajala tudi dva projekta Evropskega 

socialnega sklada (Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP in UP IN SVET - Mednarodna 
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vpetost UP), ki se nadaljujeta tudi v letu 2015 ter en projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper) z 

naslovom Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper, ki se je zaključil v letu 2014. Med projekti 

sodelovanja z gospodarstvom bi izpostavili 9 uspešno izvedenih projektov »Po kreativni poti do praktičnega 

znanja«, ki jih sofinancira Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije in v katere je bilo poleg 7 podjetij 

vključenih tudi 45 študentov. 

 

Med pomembnejšimi uspehi na področju raziskovalne dejavnosti bi izpostavili zlasti pridobitev 

raziskovalnega programa s področja varstvene biologije (Varstvena biologija od molekul do ekosistema) ter 

treh temeljnih in enega aplikativnega projekta ARRS, začetek izvajanja Era-net+ WoodWisdom (Ali 

verjamemo lesu? Socialni vidiki gozdno lesnega sektorja in njegovih produktov za trajnostno družbo - W³B), izid 

dveh znanstvenih monografij naših raziskovalcev pri uveljavljenih mednarodnih založbah (Springer in 

Elsevier), soizdajateljstvo revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki je od leta 2011 uvrščena na 

seznam Science Citation Index (SCI) ter uspešno izvedbo 9 mednarodnih znanstvenih srečanj. Prav tako bi 

izpostavili objavo člankov – v letu 2014 je bilo objavljeno 1,29 izvirnih znanstvenih člankov na raziskovalca 

(UP je v Srednjeročni strategiji načrtovala 0,5 objav na raziskovalca).  

 

UP FAMNIT je v letu 2014 še okrepila svoja prizadevanja in aktivnosti za povečanje mednarodne vpetosti 

fakultete. Veseli nas, da smo z našimi mednarodnimi znanstvenimi dogodki in gostovanji tudi v letu 2014 

povečali pozitivno prepoznavnost univerze v svetu. V letu 2014 sta inštituciji zabeležili 48 raziskovalnih in 

pedagoških obiskov tujih strokovnjakov, še veliko več pa se jih je udeležilo naših mednarodnih konferenc in 

znanstvenih srečanj; v letu 2014 smo jih organizirali ali soorganizirali 9. Prav tako izpostavljamo dejstvo, da 

je fakulteta v letu 2014 oddala 8 prijav za program Marie Curie (razpis H2020-MSCA-IF-2014), in sicer 7 za 

gostovanje na UP in 1 za gostovanje našega raziskovalca na tuji univerzi; rezultati prijave še niso znani.  

 

Kot že omenjeno, gre na področju izobraževanja posebej izpostaviti ponudbo študijskih programov 

matematike v angleškem jeziku. Skupaj s ponudbo programov smo okrepili tudi promocijsko dejavnost in z 

namenom povečevanja števila tujih študentov v prihodnosti pripravili dve promocijski brošuri v angleškem 

jeziku (eno o fakulteti in eno o oddelku za matematiko) ter posneli promocijski video.  

 

Prav tako nas veseli, da se vztrajno povečuje število tujih študentov, ki v študijskem letu 2014/15 

predstavljajo že 7,6% vseh vpisanih študentov (v 2013/14 je bil ta odstotek 6,7%). Tuji študenti prihajajo iz 

Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Črne gore in Ukrajine, 

magistrski študenti iz Hrvaške, Srbije, Makedonije in Italije ter doktorski iz Argentine, Bosne in 

Hercegovine, Hrvaške, Mehike, Poljske in Makedonije. Prav tako se mednarodna vpetost fakultete kaže tudi 

v njeni privlačnosti za doktorsko in podoktorsko usposabljanje tujcev. Med mladini raziskovalci UP FAMNIT 

in UP IAM je skoraj polovica tujcev – od skupaj 14 mladih raziskovalcev (en UP FAMNIT, 13 UP IAM) je šest 

tujcev; tujci prihajajo iz Argentine, BiH, Mehike, Poljske in Slovaške. 

Pomembno vlogo pri mednarodni aktivnosti fakultete je v 2014 imelo tudi aktivno izvajanje projekta UP in 

SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, kjer smo dosegli zastavljen letni načrt oz. ga pri 

Aktivnosti 2 (krajša gostovanja tujih predavateljev) celo presegli za 3 gostovanja.  

 

Zaznavamo tudi povečanje zanimanja tujih študentov za izmenjave na naši fakulteti, kar pa bo vidno šele v 

poročilu za leto 2015. Obenem se srečujemo s pomanjkanjem ponudbe izvajanih predmetov v angleškem 

jeziku za nekatere študijske programe (Biopsihologija, Biodiverziteta in Varstvo narave), kar bi še dodatno 

povečalo število tujih študentov, ki bi se udeležili mobilnosti pri nas. Viša se tudi zanimanje naših študentov 

za izmenjave v tujini, pri čemer se srečujemo s pomanjkanjem bilateralnih sporazumov Erasmus+ predvsem 
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na področju biopsihologije, kjer je število mest za mobilnost glede na število študentov bistveno 

premajhno. V letu 2014 sta bili opravljeni prvi mobilnosti po programu Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM 

(ena študentka in ena strokovna sodelavka), po programu Erasmus+ pa smo že drugo leto zapored imeli 

opravljeno mobilnost tako študentov, kot tudi visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja. Celo leto je 

zaradi prehoda na novo programsko shemo potekalo obnavljanje bilateralnih sporazumov, število teh pa 

želimo v prihodnje povečati in pridobiti prve partnerje tudi na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu, da 

bo našim študentom omogočena mobilnost za namen študija tudi po programu Slovenski štipendijski sklad 

EGP in NFM.  

 

Na področju razvoja in skrbi za kakovost je UP FAMNIT tudi v letu 2014 nadaljevala z izvajanjem številnih 

aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

Kadrovska politika. UP FAMNIT je izvedla zaposlitve pedagoških in raziskovalnih delavcev za uspešno 

izpeljavo razpisanih študijskih programov in izvedbo raziskovalnih projektov. Fakulteta ni realizirala vseh 

načrtovanih zaposlitev; če upoštevamo število matično zaposlenih, je bilo, glede na program dela 2014, 

realiziranih 92 % načrtovanih zaposlitev. 

 

Fakulteta je v letu 2014 udejanjila tudi večino ciljev na področju knjižnične dejavnosti in založništva. Na 

področju založništva sta bili izdani dve številki že omenjene SCI revije AMC. Prav tako je UP FAMNIT v letu 

2014, v sodelovanju z Založbo UP, izdala tretjo številko študijskega gradiva Famnitova predavanja (Famnit 

Lectures) ter nekaj študijskih gradiv za študente v e-obliki. Vsa študijska gradiva so dostopna na spletni 

strani fakultete. 

 

Tudi leto 2014 ni prineslo novosti na področju reševanja prostorske problematike. V študijskem letu 2013/14 

je fakulteta pridobila nove prostore za knjižnico in štiri nove predavalnice v neposredni bližini fakultete, kar 

je pomembno izboljšalo neposredne pogoje za izvajanje študijske dejavnosti, hkrati pa so vse realizirane 

rešitve le kratkoročne narave, saj tudi v tekočem študijskem letu predavanja in vaje za študente potekajo na 

sedmih lokacijah v centru mesta, stroški najemnin pa finančno močno bremenijo fakulteto. Pričakujemo, da 

se bodo v letu 2015 nadaljevale aktivnosti za dolgoročno rešitev prostorske stiske UP FAMNIT, in sicer z 

odkupom dveh stavb v centru Kopra, za kar je Upravni odbor UP že v letu 2012 sprejel dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP), prav tako pričakujemo, da bodo s 1.10.2015 v uporabi sodobno 

opremljene laboratorijske prostore v prvem stolpiču kampusa Livade, kar bo bistveno izboljšalo pogoje za 

izvajanje naravoslovnih študijskih programov. 

 

Fakulteta je tudi v letu 2014 dobro sodelovala s Študentskim svetom UP FAMNIT, ki je uspešno realiziral 

načrtovane obštudijske dejavnosti. 

 

Fakulteta je tudi v letu 2014 izvedla številne aktivnosti za promocijo fakultete, študijskih programov in 

raziskovalnega dela. Na spletni strani je ažurno predstavila svojo mednarodno vpetost, raziskovalne 

projekte, konference ter druga znanstvena srečanja, pa tudi raznolike aktivnosti, ki jih izvajamo za 

srednješolce (delavnice, poletne šole, poletni tabori) in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje 

in Famnitovi biološki večeri). V preteklem letu se je fakulteta posebej intenzivno posvetila promociji študija 

v tujini. Tako sta bili v preteklem letu pripravljeni dve obsežnejši predstavitveni publikaciji (predstavitev 

fakultete in predstavitev študijskih programov matematike) in predstavitveni video, vse v angleškem jeziku. 

V videu je predstavljena fakulteta in študenti, s poudarkom na študijskih programih matematike, ki so, 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014 74 

 
 

 

9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI 
VEČ PRETEKLIH LET 

 

zaradi vzporedne izvedbe v angleškem jeziku (v študijskem letu 2014/15 prvič izvajamo vzporedno v 

angleškem jeziku dodiplomski študij), posebej zanimivi za tujce.  

 

Prav tako je UP FAMNIT, prvič v letu 2014, ponudila cikel predavanj Famnitovi Izleti v matematično vesolje 

kot enega izmed programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju; cikel predavanj je tako objavljen tudi v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15. 

 

Leto 2014 je fakulteta, prvič od ustanovitve, zaključila z negativnim poslovnim izidom. Razlog navedenemu 

je dejstvo, da je izvajanje študijske dejavnosti UP FAMNIT podfinancirano, saj fakulteta ni prejela finančnih 

sredstev za izvajanje vseh letnikov študijskih programov Biopsihologija in Varstvo narave, v študijskem letu 

2014/15 pa se prvič izvajajo vsi študijski programi v polni izvedbi (vsi letniki razpisanih študijskih programov). 

Presežek odhodkov nad prihodki bo fakulteta pokrila iz presežka preteklih let. 

 

Pojasnila za področja, kjer cilji niso bili doseženi, smo podali pod točko 11. 
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10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga tega poročila. Izjava je pripravljena v skladu z 

Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega 

računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/2011, 10/2006, 8/2007 in 

102/2010).  

 

Področje organiziranja in zagotavljanja notranjega finančnega nadzora bo predstavljeno v Letnem poročilu 

UP za leto 2014. Univerzitetna služba notranjega nadzora je bila ustanovljena leta 2009, podlaga za delo 

notranje revizijske službe na UP je Pravilnik o notranjem revidiranju na UP.  
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11. POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

 

Ocenjujemo, da so bili ključni cilji, ki si jih je zastavila fakulteta za leto 2014, doseženi.  

Med cilji, ki niso bili doseženi, lahko omenimo še vedno nezadovoljiv vpis v nekatere študijske programe. Na 

tem področju je fakulteta v preteklih letih izvedla številne aktivnosti, s katerimi bo nadaljevala tudi v 

prihodnje.  

 

Prav tako velja izpostaviti izvajanje študijskih programov Aplikativne kineziologije, ki tudi v študijskem letu 

2013/14 ni prešlo na samostojno članico UP – UP FENIKS; ta je še vedno v postopku ustanavljanja.  

 

Enako kot v vseh letih od ustanovitve, je potrebno tudi v tem poročilu izpostaviti neustrezne prostorske 

pogoje. Korak v pravo smer je bil sicer v letu 2014 storjen, saj bo predvidoma s študijskim letom 2015/16 UP 

FAMNIT lahko izvajala svoje naravoslovne študijske programe v kampusu Livade, še vedno pa ni finančnih 

zagotovil, da bo lahko univerza realizirala odkup dveh stavb v centru Kopra (stavba Pošte Slovenije na 

Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1, ki je v lasti Mestne občine Koper), za kateri je Upravni odbor UP že leta 

2012 sprejel dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). UP FAMNIT tako trenutno ostaja 

najemnik v vseh prostorih, v katerih izvaja svojo študijsko in raziskovalno dejavnost, kar predstavlja za 

fakulteto veliko finančno obremenitev (glej tudi točko 7.14.4).   
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12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA 

GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN 

UREJANJE PROSTORA 

 

UP FAMNIT se s svojo izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo vključuje v lokalno in mednarodno okolje. 

Fakulteta razvija študijske programe in raziskovalna področja, ki so opredeljena kot prioritetna v nacionalni 

strategiji visokega šolstva. Vsi študijski programi so vpeti v mednarodno okolje, s čimer prispevajo k razvoju 

visokega šolstva in raziskovanja na nacionalni in mednarodni ravni. Gre za študijske programe, ki jih 

Slovenija potrebuje, saj ji močno primanjkuje diplomantov s področja matematike, računalništva in 

informatike, naravoslovja in tehnologije, ob tem pa velja izpostaviti, da so vsi študijski programi UP FAMNIT 

interdisciplinarni in inovativni za slovenski visokošolski prostor.  

 

UP FAMNIT deluje v lokalnem in mednarodnem okolju, kar smo podrobneje opisali v poglavju 4.4. 

 

Fakulteta se želi tesneje povezati zlasti z gospodarstvom, saj tovrstno sodelovanje predstavlja eno 

najpomembnejših strateških ciljev fakultete.  

 

Na področju raziskovalne dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom UP FAMNIT na podlagi 

Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in Inštitutom 

Andrej Marušič (UP IAM), tesno sodeluje z UP IAM, kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina 

aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP 

IAM. Tako visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov s področja 

matematike, računalništva in informatike ter biopsihologije na UP FAMNIT, v okviru UP IAM trenutno 

sodelujejo pri izvajanju več aplikativnih projektov in na enem projektu z gospodarstvom.  

 

Sodelovanje poteka tudi mimo formalnih projektov. UP FAMNIT ima vzpostavljene ustrezne stike in sistem 

za prenos potrebnega znanja v lokalno in regionalno gospodarstvo na naslednjih področij: bančništvo, 

zavarovalništvo, igralništvo, računalniška varnost, turizem, logistika in okolje. Prav tako se na fakulteto 

obračajo podjetja, ki si želijo sodelovanja z našimi študenti.  

 

V sklopu povezovanja z okoljem in gospodarstvom bi v letu 2014 posebej izpostavili podpis sporazuma o 

medsebojnem sodelovanju s podjetjem Actual I.T., d.d., ki je hkrati tudi štipenditor naših študentov 

računalništva in informatike, ter devet uspešno izvedenih projektov v sklopu ESS projekta Po kreativni poti 

do praktičnega znanja (projekt Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije), v okviru katerih je fakulteta 

sodelovala s sedmimi podjetji/organizacijami (več podatkov: 

http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti), v projekte pa je bilo aktivno vključenih kar 45 

študentov.  

 

Prav tako bi izpostavili mednarodni projekt EnergyViLLab (Živi laboratorij SME VILLab Univerze na 

Primorskem), ki se je zaključil v letu 2014 (začetek projekta v letu 2012) in v katerem je sodelovala tudi UP 

FAMNIT. V projekt je bilo aktivno vključenih več malih in srednje velikih podjetij, z vlogo zagotavljanja 

informacij o materialih in izdelkih, s katerimi lahko povečamo energetsko učinkovitost stanovanjskih 

objektov. 

http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti


UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2014 78 

 
 

 

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, 
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA 

 

 

Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi s podjetji, v katerih opravljajo študijsko prakso študenti nekaterih 

študijskih programov fakultete (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Varstvo narave). Poleg navedenih 

študijskih programov, ki so izrazito usmerjeni v varovanje okolja, se na fakulteti ohranjanju okolja in 

osveščanju o pomenu sonaravnega bivanja posvečamo tudi preko okoljsko naravnanih projektov in drugih 

aktivnosti, ki smo jih predstavili tudi na spletni strani fakultete (http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-

za-okolje). 

 

V okviru vplivov na okolje bi izpostavili tudi številne aktivnosti, ki jih izvaja fakulteta s ciljem popularizacije 

naravoslovja. Tako fakulteta izvaja predavanja za širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, 

Famnitovi biološki večeri), poletne šole in tabore za osnovnošolce in srednješolce, poletne šole za 

doktorske študente, različne delavnice ipd. 

 

UP FAMNIT se povezuje z drugimi članicami UP pri oblikovanju novih programov in pri izvajanju predmetov 

s svojih strokovnih področij za druge članice UP.  

 

 

 

 

 

http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-za-okolje
http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/skrb-za-okolje
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13. IZVAJANJE UKREPOV ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 IN ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC 

 

13.1 IZVAJANJE ZIPRS1415 IN ZUJF 

 

UP FAMNIT je v letu 2014 pri svojem poslovanju upoštevala ukrepe iz Zakona o izvrševanju proračunov RS 

za leti 2014 in 2015 in Zakona o uravnoteženju javnih financ.  

 

13.2 IZVAJANJE VARČEVALNIH UKREPOV  

 

UP FAMNIT že vse od ustanovitve izvaja več ukrepov racionalizacije in optimizacije poslovanja, katerih 

rezultat je pozitivno poslovanje fakultete v letih od 2007-2013. Ukrepe smo podrobneje predstavili v Načrtu 

racionalizacije poslovanja (marec 2012) in so vključeni v letne programe dela na vseh področjih delovanja 

fakultete. Leto 2014 je fakulteta, prvič od ustanovitve, zaključila z negativnim poslovnim izidom, kar je 

posledica podfinanciranja študijske dejavnosti UP FAMNIT. Ta se je, pričakovano, posebej izrazila v 

preteklem letu, saj se v študijskem letu 2014/15 prvič izvajajo vsi študijski programi v polni izvedbi (vsi letniki 

razpisanih študijskih programov), tudi študijski programi, za katere fakulteta ni prejela finančnih sredstev za 

izvajanje vseh letnikov. Presežek odhodkov nad prihodki bo fakulteta pokrila iz privarčevanih sredstev 

preteklih let (presežek). 

 

Fakulteta je pripravila oceno varčevalnih ukrepov ZUJF in ZIPRS na podlagi izhodišč iz leta 2011 (stanje pred 

ukrepi ZUJF in ZIPRS). Iz pripravljene ocene izhaja, da je na podlagi ukrepov ZUJF in ZIPRS in drugih 

varčevalnih ukrepov v letu 2014 privarčevala skupno 242.102 EUR. Največji prihranek se nanaša na varčevalni 

ukrep znižanja plačne lestvice v letu 2011, ocena privarčevanih sredstev tega ukrepa znaša 191.730 EUR. 

Ocena privarčevanih sredstev v letu 2014 iz naslova znižane premije za dodatno pokojninsko zavarovanje pa 

znaša 19.950 EUR. 

 

Zaradi izplačila drugega dela tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki se bodo izplačala v letu 2015 in 

predstavljajo dodate stroške v letu 2014, so privarčevana sredstva nižja za navedeno izplačilo, in sicer v višini 

26.532 EUR . 

 

V letu 2014 bi morali napredovati javni uslužbenci. V skladu z določili ZUJF-a se je izplačilo  napredovanj 

preneslo v prihodnja leta, ocena varčevalnega ukrepa znaša 5.210 EUR. 

 

Zaradi varčevalnega ukrepa omejitve študentskega dela je fakulteta ocenila, da je glede na realizacijo 

študentskega dela v letu 2011, v letu 2014 privarčevala 27.090 EUR. 

 

Fakulteta je izvajala tudi druge varčevalne ukrepe, in sicer nenadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in s 

tem v letu 2014 privarčevala 7.920 EUR. 

 

13.3 IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV  

 

UP FAMNIT v letu 2014 ni izvajala sanacijskih ukrepov. Glej tudi točko 13.2. 
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Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z naslednjimi 

oznakami za posamezno področje/dejavnost: 

‐ izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«, 

‐ vseživljenjsko učenje, oznaka »Kazalniki VŽU« 

‐ raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki_RAZISKOVANJE«, 

‐ mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST«, »Kazalniki_MEDNARODNI 

PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«, »SPORAZUMI IN ČLANSTVA«, 

‐ knjižnična dejavnost »Kazalniki_KNJIŽNICA«, 

‐ informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«, 

‐ kadrovsko področje, oznaka »KADROVSKO POROČILO«, 

‐ upravljanje stvarnega premoženja, oznaka »POROČILO O RAVNANJU S STVARNIM PREMOŽENJEM«,  

‐ področje financ in računovodstva, oznaka »PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU«. 

 

 

 

 

 


