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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013 
 
 
Izobraževalna dejavnost. UP FAMNIT v študijskem letu 2012/13 izvaja 14 študijskih programov (8 

dodiplomskih, 3 magistrske in 3 doktorske
1
). V študijskem letu 2013/14 bo prvič izvajala nova 

magistrska študijska programa Biopsihologija in Matematika s finančnim inženiringom, ki predstavljata 

nadgradnjo dodiplomskih študijskih programov Biopsihologija in Matematika v ekonomiji in financah. 

 

V letu 2013 UP FAMNIT pričakuje, da bo univerza uredila formalne pogoje za izvajanje študijskih 

programov Aplikativne kineziologije – prenos študijskih programov na samostojno fakulteto oziroma 

drugo ustrezno rešitev, ki bo omogočala kakovostno delo tako UP FAMNIT kot tudi sodelavcem UP 

FENIKS – v ustanavljanju.  

 

Raziskovanje in mednarodno sodelovanje. Tudi v letu 2013 UP FAMNIT in Inštitut Andrej Marušič 

Univerze na Primorskem (UP IAM) nadaljujeta uspešno medsebojno povezovanje na področju 

raziskovalne dejavnosti na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih 

skupnega interesa. Poleg obstoječih projektov ARRS, se v 2013 pričenja izvajanje prvega 

raziskovalnega programa ARRS (januar 2013) in dveh novih temeljnih raziskovalnih projektov ARRS 

(oktober 2013). Nosilka raziskovalnega programa je UP FAMNIT, ki program tudi samostojno izvaja, 

pri omenjenih novih projektih pa je UP FAMNIT soizvajalka. Prav tako je bil fakulteti v letu 2013 

odobren mladi raziskovalec, ki bo z usposabljanjem pričel predvidoma 1.11.2013. 

 

UP FAMNIT načrtuje nadaljnje izboljšanje kazalnikov uspešnosti raziskovalne dejavnosti ter, enako 

kot v preteklih letih, aktivno prijavljanje na razpise za pridobitev novih projektov. 

 

Mednarodno sodelovanje. V letu 2013 je UP FAMNIT še intenzivirala mednarodno sodelovanje. 

Fakulteta načrtuje 11 mednarodnih znanstvenih konferenc in srečanj, sklenitev novih in podaljšanje 

obstoječih bilateralnih sporazumov za Erasmus izmenjave, vključevanje tujih gostujočih učiteljev in 

raziskovalcev ter gostovanja naših učiteljev in raziskovalcev na tujih univerzah. Prav tako načrtujemo 

nadaljnje povečevanje števila deleža tujcev, vpisanih v dodiplomske in podiplomske študijske 

programe fakultete. 

 
Knjižnična in založniška dejavnost. UP FAMNIT v  letu 2013 nadaljuje s soizdajateljstvom revije Ars 

Mathematica Contemporanea (AMC), samostojno pa bomo izdajali revijo BILTEN: Ekonomika, 

organizacija in informatika v zdravstvu. Prav tako načrtujemo oblikovanje več študijskih zbirk, in sicer v 

sodelovanju z Založbo UP.  

 

Skrb za kakovost. Poleg rednih aktivnosti, ki jih UP FAMNIT izvaja skozi vsa študijska leta 

(spremljanje kazalnikov kakovosti, spremljanje zadovoljstva študentov in zaposlenih, tutorski sistem, 

delavnice za bruce, svetovanje študentom in redni sestanki študentov s koordinatorji študijskih 

programov, vzpodbujanje udeležbe uspešnih študentov na mednarodnih in domačih tekmovanjih iz 

znanja, informiranje zaposlenih, skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih, 

organizacija skupnih družabnih dogodkov z zaposlenimi ter s študenti in zaposlenimi) se bo UP 

FAMNIT v letu 2013 posebej posvetila diplomantom – izvedli bomo prvo anketiranje diplomantov 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter vzpostavili združenje Alumni. Prav tako bo 

fakulteta sprejela interni pravilnik, ki bo podlaga za podeljevanje priznanj in nagrad najuspešnejšim 

študentom in zaposlenim, poslovnik o kakovosti, kjer bodo podrobneje opredeljeni postopki in 

aktivnosti na področju kakovosti ter v sedmem letu delovanja posodobila poslanstvo in vizijo. 

 

Promocija. V letu 2013 UP FAMNIT nadaljuje z aktivnostmi za promocijo študijskih programov in 

fakultete kot celote, in sicer tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V promocijo so vključeni zaposleni, še 

zlasti aktivno koordinatorji študijskih programov, in študenti fakultete. Med številne aktivnosti na tem 

področju poleg informativnih dni in sejemskih predstavitev sodijo tudi cikli poljudnih predavanj za 

                                                           
1
 V številu programov so upoštevani tudi študijski programi Aplikativna kineziologija 1., 2. in 3. stopnje.  
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srednješolce in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Famnitovi biološki večeri), 

poletne šole in tabori (Poletni tabor Matematika je kul, Poletna šola matematičnih financ), naravoslovni 

dnevi in tabori ter različne aktivnosti za popularizacijo naravoslovja (npr. soorganizacija državnih 

tekmovanj za srednješolce). 

 

Kadrovska politika in zaposlovanje. V letu 2013 UP FAMNIT načrtuje povečanje števila zaposlenih 

v primerjavi s preteklim letom, in sicer zaradi širitve pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Fakulteta je 

namreč še vedno v rasti – v tekočem in prihodnjem študijskem letu izvaja nove magistrske programe, 

ki predstavljajo nadgradnjo študijskim programom prve stopnje. Prav tako je fakulteta s 1.1.2013 

pričela samostojno izvajati prvi raziskovalni program ARRS. Porast števila zaposlenih je tudi posledica 

dejstva, da posamezni visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci ter administrativni sodelavci iz 

ostalih članic UP oziroma rektorata UP na podlagi medsebojnih sporazumov sodelujejo pri izvedbi 

pedagoške oziroma raziskovalne dejavnosti fakultete ter pri opravljanju administrativnih nalog. Tesno 

sodelovanje poteka predvsem s članico UP IAM, s katero ima fakulteta sklenjen Memorandum o 

medsebojnem sodelovanju na področju skupnega interesa. 

 

Premoženje in nepremičnine. UP FAMNIT deluje v najetih prostorih. V zadnjih petih letih fakulteto 

zaznamuje hitra rast študijske ponudbe, večanje števila študentov ter razvoj raziskovalne dejavnosti. 

Fakulteta se srečuje z vse večjo prostorsko stisko in z neustreznimi pogoji za razvoj naravoslovja 

(pomanjkanje predavalnic za izvajanje laboratorijskih vaj). V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje 

postopkov, pričetih v letu 2012, za odkup stavb Pošte Slovenija in Galeb (Kettejeva 1), kar vključuje 

izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za navedena objekta. Prav tako bo fakulteta do 

pričetka študijskega leta 2013/14 uredila nove prostore za visokošolsko knjižnico.  

 

Finančno poslovanje. V letu 2013 fakulteta načrtuje prihodke v višini 2.439.958 EUR (po denarnem 

toku). Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade 99,7 % na javno 

službo in 0,3 % na tržno dejavnost. UP FAMNIT v letnem programu dela načrtuje presežek odhodkov 

nad prihodki v višini 313.552 EUR. Razlogi za presežek odhodkov nad prihodki so trije: (1) širitev 

študijske dejavnosti – uvajanje novih študijskih programov, ki predstavljajo nadgradnjo programom na 

prvi stopnji, je nujno za nadaljnji razvoj fakultete. Ob tem fakulteta ne prejema zadostnih finančnih 

sredstev za pokrivanje plač in materialnih stroškov za izvajanje novih študijskih programov; (2) 

izvajanje evropskega projekta EnergyViLLab, pri katerem fakulteta prejema sredstva z zamikom (po 

plačani realizaciji) ter (3) nabava nujne opreme za izvajanje študijske dejavnosti. Del presežka 

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

 

 

 

 

 

Doc. dr. Klavdija Kutnar,  

dekanja UP FAMNIT 
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2. VIZIJA  
 
 
Vizija UP FAMNIT v skladu z Srednjeročno razvojno strategijo UP do leta 2013 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 doseči približno 100 SCI, SSCI in AH objav letno, in imeti eno do dve objavi v 

revijah Science in/ali Nature. S tem bi se uvrstili med 1000 na šanghajski lestvici. 

 

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 študijske programe iz naravoslovja in tehnologije. 

 

Del vizije predstavlja tudi cilj, da se izvede zunanja evalvacija, primerjalno s podobnimi institucijami na 

zahodu. 

 

(UP FAMNIT bo v letu 2013 pripravila prenovljeno poslanstvo in vizijo fakultete.)  
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE  
 
 
Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v letu 2006 je 

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) pridobila svoje naravoslovno uravnoteženje. 

 

Študijski programi, ki jih izvaja in razvija 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 kvalitetnih 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 UP IAM.  

 

Pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič 

(UP IAM); skupaj na UP razvijata naravoslovje in tehniko 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. Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in 

inštitutu je zato izrazito mednarodno: naši raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Madžarske, 

Bosne in Hercegovine, Švedske in Italije, doktorski študenti pa poleg domačih tudi iz Srbije, Kitajske, 

ZDA in Bosne in Hercegovine. UP FAMNIT ima tudi raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, 

ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Španijo, Rusijo, Izraelom in drugimi državami. 

 

(UP FAMNIT bo v letu 2013 pripravila prenovljeno poslanstvo in vizijo fakultete.)  

 

http://www.famnit.upr.si/sl/studij
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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: (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. V postopku registracije je novo področje, in sicer 31 

(Družboslovje – Psihologija). 

  

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 31.12.2012, ki so matični na UP FAMNIT, je 69, in sicer 27 

visokošolskih učiteljev (plačna skupina D), 26 visokošolskih sodelavcev (plačna skupina D), 3 

raziskovalci (plačna skupina H) ter 13 nepedagoških delavcev (plačna skupina J).  

 

Če upoštevamo vse zaposlene na UP FAMNIT, ne glede na matičnost, so bile na dan 31.12.2012 na 

fakulteti zaposlene 103 osebe, in sicer 44 visokošolskih učiteljev, 35 visokošolskih sodelavcev, 10 

raziskovalcev ter 14 nepedagoških delavcev.   

 

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 v 47,46 FTE, in 

sicer visokošolski učitelji 17,38 FTE, visokošolski sodelavci 12,98 FTE, raziskovalci 4,25 FTE in 

nepedagoški delavci 12,85 FTE.  

 

 

VODSTVO  UP FAMNIT  

TABELA 1: VODSTVO UP FAMNIT 

Vodstvo  

Dekan  doc. dr. Klavdija Kutnar 

Prodekani  
doc. 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 

izr. prof. dr. Bojan Kuzma, Oddelek za matematiko 

prof. Diego de Leo, DSc, Oddelek za psihologijo 

doc. dr. Elena Varljen Bužan, Oddelek za biodiverziteto  

doc. dr. Janez Žibert, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo   
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Vodstvo  

Namestniki 

predstojnikov 

oddelkov 

doc. dr. Katarina Babnik, Oddelek za psihologijo  

dr. Jure Pražnikar, Oddelek za aplikativno naravoslovje  

Tajnik Nataša Vraneš 

 

 
ORGANI UP FAMNIT IN NJIHOVA DELOVNA / POSVETOVALNA TELESA 

TABELA 2: ORGANI UP FAMNIT 

Organi 

Dekan  doc. dr. Klavdija Kutnar 

Senat  

doc. dr. Klavdija Kutnar, predsednica senata 

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

Košir, izr. prof. dr. Bojan Kuzma, doc. dr. Martin Milanič, doc. dr. Katarina Babnik, doc. dr. 

Elena Varljen Bužan, doc. dr. Vito Vitrih, doc. dr. Boris Zgrablić, doc. dr. Janez Žibert 

predstavnik Oddelka za psihologijo (v postopku volitev) 

predstavniki študentov - Gregor Benko, 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 študijskem letu 2012/13 šteje 

91 učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev ter 16 študentov.  

Študentski svet 

Olga Kaliada, predsednica 

Gregor Benko, Urša Bernardič, Irena Čavdek, Neva Černelič Mlač, Adem Dedić, Emina 

Glavaš, Aleš Horvat, Jernej Kastelic, Julija Podbevšek, Marko Tavčar, Tomaž Tomažinčič, 

Aleksandar Tošić, Tea Zakšek 

 

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 

doc. dr. Klavdija Kutnar dekanja 

doc. dr. Martin Milanič prodekan za študijske zadeve 

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

izr. prof. dr. Bojan Kuzma predstojnik Oddelka za matematiko 

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/martin.milanic/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/andraz.tersek/
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/janez.zibert/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/
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Člani kolegija dekana Funkcija 

doc. dr. Janez Žibert predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologijo 

doc. 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 

doc. dr. Katarina Babnik  namestnica predstojnika Oddelka za psihologijo 

Nataša Vraneš tajnik UP FAMNIT 

 

TABELA 4: DELOVNA TELESA SENATA UP FAMNIT 

Komisija Senata  Predsednik 

Komisija za izvolitve v nazive prof. dr. Andrej Brodnik 

Komisija za študijske in študentske zadeve doc. 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 doc. dr. Martin Milanič 

Komisija za založniško dejavnost doc. dr. Vito Vitrih 

 
 
ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE  UP FAMNIT  

TABELA 5: ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE UP FAMNIT 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik / vodja 

Oddelek za matematiko izr. prof. dr. Bojan Kuzma, predstojnik 

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije doc. dr. Janez Žibert, predstojnik 

Oddelek za biodiverziteto doc. 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 2006-2012 

Delovno mesto oz. plačna 

podskupina 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vodstvena delovna mesta – B   0 0 1 1 0 0 

Visokošolski učitelji in sodelavci – D   8 19 22 33 49 53 

Raziskovalci – H   0 0 0 3 5 3 

Administrativno in tehnično osebje – J   1 4 11 10 14 13 

SKUPAJ  9 23 34 47 68 69 

* Upoštevani so le matično zaposleni na UP FAMNIT. 

TABELA 7: PREGLED ZAPOSLENIH (V FTE) V OBDOBJU OD 2006-2012 

Delovno mesto oz. plačna 

podskupina 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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

Visokošolski učitelji in sodelavci – D   5,94 15,2 19,11 25,8 30,54 29,41 

Raziskovalci – H   0 0 0,25 2,8 4,70 4,25 

Administrativno in tehnično osebje – J   1 4,5 11,4 9,9 14,10 12,85 

SKUPAJ  6,94 19,7 30,86 38,5 49,34 47,46 

* Upoštevani so vsi zaposleni na UP FAMNIT, ne glede na matičnost. 
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
 
4.2.1 ŠTUDIJSKA 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 2012/13 izvaja fakulteta sedem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, tri 

magistrske in dva doktorska programa. Vsi študijski programi fakultete so oblikovani v skladu z 

bolonjsko deklaracijo. 

 

Študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna kineziologija se v študijskem letu 2012/13 izvajajo še 

vedno v okviru UP FAMNIT, vendar se načrtuje skorajšnjo selitev študijskih programov na 

novoustanovljeno Fakulteto za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS). Zaradi navedenega 

v podatkih niso upoštevani študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna kineziologija. 

 

Poleg podatkov, navedenih v tabelah 9 in 10 fakulteta sodeluje z UP PEF pri izvedbi štiriletnega 

(dosedanjega) univerzitetnega študijskega programa Matematika in računalništvo. O izvedbi sta 

fakulteti sklenili sporazum, na podlagi katerega UP FAMNIT izvaja strokovne predmete s področja 

matematike in računalništva, ki obsegajo približno 80% študijskega programa. V študijskem letu 

2011/12 se je izvajal še 4. letnik programa, v študijskem letu 2012/13 pa se izvajajo le še izpiti pri 

predmetih študijskega programa.   

 

Študijski programi za pridobitev izobrazbe 

TABELA 8: ŠTEVILO AKREDITIRANIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

UN, 1.stopnja VS, 1.stopnja SKUPAJ 
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8 7 - - 8 7 

TABELA 9: ŠTEVILO AKREDITIRANIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

MAG, 2. stopnja DR, 3. stopnja SKUPAJ 

A
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6 3 2 2 8 5 

 
Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2012) =  število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2012. 

 

Vsi dodiplomski in magistrski študijski programi se izvajajo le kot redni študij, doktorska študijska 

programa pa se izvajata kot izredni študij. Vsi študijski programi se izvajajo na sedežu fakultete v 

Kopru. 

 

V letu 2012 je študij na fakulteti zaključilo 39 študentov, med njimi je tudi prvi diplomant skupnega 

magistrskega študijskega programa Morska biologija. Program Morska biologija sta izvajali Univerza 

na Primorskem in Università di Trieste, Trst (Italija), v sodelovanju z Nacionalnim institutom za 
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biologijo, Ljubljana, in z institutom Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Trst 

(Italija). 

 

Na tretji slavnostni podelitvi diplom, ki je potekala 14. junija 2013, je fakulteta podelila diplome 36 

diplomantom, prav tako je bil v letu 2012 promoviran v doktorja znanosti prvi doktor znanosti, ki je 

zaključil študij Računalništvo in informatika. 

 

Do 31.12.2012 je študij na fakulteti zaključilo skupaj 74 študentov, in sicer 2 doktorici znanosti na 

doktorskem študijskem programu Matematične znanosti, 1 doktor znanosti na doktorskem študijskem 

programu Računalništvo in informatika, 6 magistrov inženirjev računalništva in informatike na 

magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika, 11 magistrov matematike na 

magistrskem študijskem programu Matematične znanosti, 1 magister morske biologije na skupnem 

magistrskem študijskem programu Morska biologija, 19 diplomiranih varstvenih biologov na 

univerzitetnem študijskem programu Biodiverziteta, 15 diplomiranih matematikov na univerzitetnem 

študijskem programu Matematika, 17 diplomiranih inženirjev računalništva in informatike na 

univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika, 2 diplomirana inženirja kmetijstva 

na univerzitetnem študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo. 

 

Študenti in diplomanti 

TABELA 10: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV  V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 (na dan 30. 10. 2012) 

 

Redni Izredni Skupaj 

Vsi vpisani 
Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 
absolventov 

Vsi vpisani 
Vsi brez 

absolventov 

SKUPAJ VPISANI       

Dodiplomski programi       

visokošolski strokovni študijski 
programi (pred 11. 6. 2004) 

- - - - - - 

univerzitetni študijski programi 
(pred 11. 6. 2004) 

- - - - - - 

visokošolski strokovni študijski 
programi 1. stopnje 

- - - - - - 

univerzitetni študijski programi 
1. stopnje 

465 408 - - 465 408 

Podiplomski programi       

Magistrski programi       

magistrski študijski programi 
(pred 11. 6. 2004)  

- - - - - - 

magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

55 46 - - 55 46 

Doktorski programi       

doktorski študijski programi 
(pred 11. 6. 2004)  

- - - - - - 

doktorski študijski programi 3. 
stopnje 

- - 16 13 16 13 

TABELA 11: ŠTEVILO DIPLOMANTOV V LETU 2012 

Skupaj diplomantov  

Dodiplomski študijski programi  

UN programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 - 

VS programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 - 

UN študijski programi 1. stopnje 30 
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Skupaj diplomantov  

VS študijski programi 1. stopnje - 

Podiplomski študijski programi  

Magistrski študijski programi 2. stopnje 8 

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 

1 

 

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), ki jih lahko 

po tem odloku izvaja univerza, so: (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) 

računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (85) varstvo okolja in (81) 

osebne storitve. 

 
 
4.2.2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
 
V letu 2013 bo UP FAMNIT izvedla tri poletne šole in poletni tabor, in sicer: 
- Poletna šola za doktorske študente na Rogli, 
- dve poletni šoli za srednješolce v Kopru – Poletna šola iz finančne matematike in Poletna šola 

Matematika je kul, 
- Naravoslovni tabor za srednješolce. 
 
UP FAMNIT izvaja tudi več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja (ciklusi predavanj 
za širšo javnost, poletne tabore, delavnice 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 aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  

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

UP FAMNIT na dan 31.12.2013 v plačni skupini H (raziskovalci) zaposleni le trije matično zaposleni 

oziroma skupaj 4,25 FTE (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 Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM). 

 
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja 

TABELA 12: RAZISKOVALNA SKUPINA UP FAMNIT 

Šifra 

ARRS 
Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 

registriranih 

raziskovalcev

(na dan 31. 

12. 2012) 

2790 
Raziskovalna skupina UP 

FAMNIT 

1.01.00 – Naravoslovno-matematične vede / Matematika  

2.07.00 – Tehniške vede / Računalništvo in informatika 
73 

 

Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008. UP FAMNIT bo v letu 2013 na 

ARRS vložila vlogo za širitev raziskovanih področij Raziskovalne skupine UP FAMNIT, saj se je 

fakulteta od ustanovitve v letu 2008 razvila in razširila svojo pedagoško in raziskovalno dejavnost tudi 

na druga raziskovalna področja. 

 

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 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.    
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Fakulteta v letu 2103 samostojno izvaja 1 nacionalni temeljni program (ARRS), 3 nacionalne temeljne 

projekte (ARRS), od katerih je pri enem nosilna institucija, 1 projekt znanstveno-raziskovalnega 

sodelovanja (Slovenija – Republika Indija), 1 projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 1 mednarodni projekt, ki ga vodi Center odličnosti Vesolje, 

znanost in tehnologije (CO Vesolje-Si) in pri katerem je UP FAMNIT sodelujoča institucija, 1 projekt z 

lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper), na fakulteti pa se usposablja tudi mladi raziskovalec. Prav 

tako se bosta v letu 2013 (1.10.2013) pričela izvajati še dva temeljna projekta ARRS, pri katerih je UP 

FAMNIT sodelujoča institucija, fakulteta pa bo predvidoma s 1.11.2013 pridobila še enega mladega 

raziskovalca.  

 

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 13: RAZISKOVALNI PROGRAMI 

Šifra ARRS Naslov 

Matični raziskovalni programi 

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

* Raziskovalni program se izvaja od 1.1.2013. 

 

TABELA 14: NACIONALNI PROJEKTI 

Vrsta raziskovalnega projekta Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
3 1 2 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
1* 1 0 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 
0 0 0 

PROJEKTI CRP 
0 0 0 

SKUPAJ 
4 2 2 

* Zaključen 30.4.2012. 

 

 

V letu 2013 se bosta pričela izvajati dva nova temeljna projekta, in sicer oba s 1.10.2013 (do 

30.9.2016), pri katerih je UP FAMNIT sodelujoča partnerica. 

 

Januarja 2012 se je pričelo usposabljanje prvega mladega raziskovalca na UP FAMNIT, prav tako je 

dobila UP FAMNIT v letu 2012 odobrenega še enega mladega raziskovalca, ki bo pričel z 

usposabljanjem predvidoma 1.11.2013. 

 

Poleg navedenih nacionalnih projektov UP FAMNIT izvaja tudi projekt v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo. 

 

TABELA 15: PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI UPORABNIKI ZNANJA (GOSPODARSTVO, LOKALNE 
SKUPNOSTI, ITD.) 

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki 

(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.) 
Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 
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Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki 

(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.) 
Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

Lokalne skupnosti (Pravna identiteta in razvoj Mestne občine 

Koper; naročnik: Mestna občina Koper) 
1 1 0 

SKUPAJ 1 1 0 

 

TABELA 16: MEDNARODNI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA 

Vrsta mednarodnega projekta Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Indijo 

(ARRS) 
1 1 0 

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 

2007 – 2013 
1 0 1 

SKUPAJ 2 1 1 

 
 
Pomembni raziskovalni dosežki 

Med pomembnejšimi uspehi bi izpostavili zlasti viden napredek fakultete pri kazalnikih uspešnosti 

raziskovalne dejavnosti, priznanja in nagrade našim učiteljem in raziskovalcem (med temi velja še 

posebej izpostaviti Zoisovo priznanje našemu profesorju in raziskovalcu izr. prof. dr. Štefku Miklaviču), 

koordinacijo projekta GreGAS (projekt je sicer matičen na UP IAM, a so vanj vključeni naši učitelji in 

raziskovalci), izvedbo sedmih odmevnih mednarodnih znanstvenih srečanj (konference CSD6 se je kot 

gost udeležil tudi Nobelov nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto), gostovanja uglednih tujih 

profesorjev in raziskovalcev ter gostovanja naših profesorjev in raziskovalcev na uglednih tujih 

univerzah. V letu 2012  smo se tudi prvič vključili v program CEEPUS.  
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4.4 MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev 

fakultete. Fakulteta sodeluje v številnih bilateralnih projektih, tako samostojno kot tudi v sodelovanju z 

Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM). 

 

Kot na vsaki fakulteti, ki je vključena v mednarodni izobraževalni prostor, je tudi prek UP FAMNIT 

študentom, diplomantom, učiteljem in raziskovalcem omogočeno vključevanje v evropski visokošolski 

prostor in širše ter povezovanje študijskih programov s programi tujih univerz. 

 

Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM je  izrazito mednarodno: raziskovalci in 

pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske, Slovaške, Italije, Švedske, 

Nizozemske, Rusije, Kitajske, ZDA in Kanade, študenti na vseh treh stopnjah študija pa iz Hrvaške, 

Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Makedonije, Italije, Belgije, Poljske, Belorusije, Ukrajine, 

Rusije in Mehike.  

 

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 je vzpostavila tesne raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, 

Avstralijo, Novo Zelandijo in z drugimi državami. V zadnjem letu se je pomembno povečalo število tujih 

študentov na dodiplomskem študiju zlasti na študijskem programu Matematika in na doktorskem 

študijskem programu Matematične znanosti.  

 

Mednarodna vpetost fakultete se kaže tudi v njeni privlačnosti za doktorsko in podoktorsko 

usposabljanje tujcev. V preteklih letih je bilo na UP FAMNIT na podoktorskem usposabljanju več tujih 

študentov (Madžarska, Kitajska, ZDA itd.). V 2012 so bili na UP FAMNIT na podoktorskem 

usposabljanju štirje matematiki – po en iz Kanade in Slovaške ter dva iz Poljske. Več tujih študentov 

beležimo zlasti na dodiplomskem in doktorskem študiju matematike, pa tudi med mladimi raziskovalci 

– od desetih mladih raziskovalcev na UP FAMNIT in UP IAM je šest tujcev (BiH, Mehika, Poljska, 

Rusija, Slovaška). 

 

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, ki smo jih 

predstavili tudi na spletni strani fakultete.  

 

Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. Samo v letu 2012 je 

fakulteta, s svojimi mednarodnimi aktivnostmi (konference, posveti, znanstvena srečanja) glas o 

fakulteti in univerzi ponesla v kar 36 držav sveta, med katerimi so poleg 20 evropskih držav še 

Argentina, Avstralija, Čile, Indija, Iran, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, 

Malezija, Mehika, Nova Zelandija, Rusija in ZDA. 

 

UP FAMNIT ima vzpostavljen program Erasmus, ki je namenjen sodelovanju in izmenjavam študentov 

ter učnega osebja na področju visokošolskega izobraževanja, program CEEPUS srednjeevropski 

program za izmenjavo študentov in profesorjev ter sklenjene bilateralne sporazume z mnogimi tujimi 

institucijami. Preko programov izmenjav UP FAMNIT zasleduje cilje širitve sodelovanja s tujimi 

institucijami in povečanja mobilnosti študentov in učnega osebja. 

 

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 z 

gospodarstvom. Sodelovanje je vzpostavljeno tudi tujimi izobraževalnimi ustanovami s katerimi ima 
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fakulteta sklenjene razne oblike bilateralnih sporazumov. Preko bilateralnih sporazumov je zaposlenim 

omogočena mednarodna mobilnost, za katero je izražen vsako leto večji interes. 

 

Upoštevajoč dejstvo, da fakulteta leta 2013 vstopila v sedmo leto delovanja, je potrebno v naslednjem 

obdobju njeno prepoznavnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju le še okrepiti. 

 

TABELA 17: PREGLED SKLENJENIH SPORAZUMOV 

Mednarodni sporazumi 

Ustanova 
Država 

Shoreline soc. COOP Italija 

Refugio de animales silvestres, »Inti Wara Yassi« Bolivija 

Biodiversity Research Group, GiB IADIZA-CONICET Argentina 

Naravoslovno-matematična fakulteta Univerze v Tuzli Bosna in Hercegovina 

Montanuniversität Leoben* Avstrija 

Univerzita Karlova Praha* Češka 

Hochschule Heilbronn* Nemčija 

Aarhus Universitet* Danska 

Universidad del País Vasco* Španija 

Manchester Metropolitan University* Velika Britanija 

Veleučilište u Rijeci* Hrvaška 

Sveučilište u Rijeci* Hrvaška 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku* Hrvaška 

Sveučilište u Splitu* Hrvaška 

Sveučilište u Zagrebu* Hrvaška 

Debreceni Egyetem * Madžarska 

Eötvös Loránd Tudományegyetem * Madžarska 

Szegedi Tudományegyetem * Madžarska 

University of Pecs* Madžarska 

Università degli studi di Verona * Italija 

Università di Pisa* Italija 

Università degli studi di Ferrara* Italija 

Università degli studi di Salerno* Italija 

Università degli studi di Firenze* Italija 

Šiaurės Lietuvos kolegija* Litva 

Istituto Superior da Maia* Portugalska 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej* Poljska 

Luleå tekniska universitet* Švedska 

Bingol Universitesi* Turčija 

Toros Universitesi* Turčija 

Istanbul Kultur Universitesi* Turčija 

Skupaj število sporazumov 30 

* Erasmus sporazumi 
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TABELA 18: PREGLED ČLANSTEV V NACIONALNIH OZIROMA MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH/MREŽAH 

Združenje / mreža 

CEEPUS 

Skupaj število včlanitev       1 
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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 tri predavalnice (za 77, 45 in 20 oseb), dve računalnici (s 16 in 17 računalniki) ter 

prostore za upravo in knjižnico. Na Muzejskem trgu 2, kjer je sedež Inštituta Andrej Marušič Univerze 

na Primorskem (UP IAM), imata prostore kadrovska in finančno-računovodska služba, ki delujeta kot 

skupni službi UP FAMNIT in UP IAM.  

 

Poleg prostorov na Glagoljaški 8 fakulteta v študijskem letu 2012/13 najema še predavalnice v 

Dijaškem in študentskem domu Koper (DŠD) in na Srednji tehnični šoli Koper (STŠ), 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 2012/13 najema skupaj šest predavalnic.  

 

UP FAMNIT tako v študijskem letu 2012/13 za izvajanje svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti 

uporablja približno 1.800 m
2
, kar že sedaj ne zadostuje za tekoče izvajanje pedagoškega in 

raziskovalnega dela.  

 

TABELA 19: PREGLED PROSTOROV V UPORABI  

Vrsta prostora Število enot 

Predavalnica 21 

Laboratorij 1 

Kabinet  20 

Knjižnica in čitalnica 1 (knjižnica) 

Računalniška učilnica 4 

Pisarna  9 

Sejna soba 1 

Parkirno mesto 1 (8 m2) 

 

TABELA 20: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA STAVBAH IN DELIH STAVB 

Uporabna površina Število 

Bruto uporabna površina (v m
2
) 

V lasti (v m
2
) V najemu (v m

2
) 

Stavbna pravica 
(v m

2
) 

Stavbe 0 0 0 0 

Deli stavb (etažna lastnina) 0 0 0 0 

Deli stavb (posamezni prostori v 
kolikor ni etažna lastnina) 

4 0 1.289 0 

SKUPAJ 4 
0 1.289 0 

1.289 

* Upoštevani so najeti prostori na naslednjih lokacijah v Kopru: Glagoljaška 8, Kettejeva 5 in Cankarjeva 5. Poleg navedenih 

prostorov fakulteta najema še predavalnice v Srednji tehniški šoli Koper, v Rotundi, uporablja pa tudi posamezne predavalnice 

drugih članic UP (UP FHŠ, UP ZRS, UP FM).  
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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 m
2
.  

 

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. 

Navedeno se je v letu 2012 tudi realiziralo, saj 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, zato na 

fakulteti načrtujemo, da bo prostorska problematika fakultete urejena v obdobju dveh do treh let.   
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UP FAMNIT deluje v lokalnem in mednarodnem okolju. 

 

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

najpomembnejših načel 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), podpisanega dne 2.12.2008, 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 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, okolje, itd. Med 

našimi ključnimi partnerji so: Luka Koper, Mestna občina Koper, Harpha sea d.o.o., Telekom 

Slovenije, Banka Koper, Generali (IT), Cimos, Actual, Trimo Trebnje, Result, Primorska gospodarska 

zbornica, Svet gorenjskih sindikatov, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Vzajemna d.v.z., 

SRC d.o.o., Marg inženiring d.o.o. in drugi.  

 

Prav tako se na fakulteto obračajo podjetja, ki si želijo sodelovanja z našimi študenti. V letu 2012 bi 

posebej omenili sodelovanje z Banko Koper pri mednarodnem natečaju »Customer Satisfaction 

University Award«, kjer so naši študenti dosegli odlične rezultate.   

 

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

nekaterih študijskih programov fakultete (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo). 

 

Fakulteta načrtuje v prihodnjih letih nadgraditi in razviti zlasti povezave z gospodarstvom in povečati 

število skupnih projektov. 

  

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

predmetov s svojih strokovnih področij za druge članice UP.  
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST NA UP FAMNIT 
 
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), mnenja in 

pobude pa podajajo študenti in zaposleni tudi na rednih sestankih (koordinatorjev s študenti ter 

predstojnikov z zaposlenimi na oddelkih).  

 

(2) 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;  

- skrb za bruce: izvajamo dve delavnici za bruce – v  septembru t.i. uvodne delavnice za bruce, v 

oktobru pa še dvourno delavnico, na kateri študente seznanimo s tutorstvom, z delovanjem 

knjižnice (Cobiss itd.), Službe za izobraževanje in s programom Erasmus. Uvodne delavnice za 

bruce organizira Študentski svet fakultete v sodelovanju z učitelji in sodelavci fakultete. Delavnice 

potekajo en teden v septembru, izvajamo pa jih že od leta 2010.  Cilj delavnic 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; 

- 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; 

- 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;     

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

zaposlenih. Delavci v upravi (nepedagoški kader) 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;  

- 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);  

- 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:  
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 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.   

 

(3) 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.  

 

V letu 2013 načrtujemo sprejem Poslovnika kakovosti, ki bo natančneje popisal, opredelil in nadgradil 

vse postopke na ravni fakultete, pri čemer bomo analizirali tudi dokumentacijo nekaterih tujih 

visokošolskih zavodov, s katerimi tesno sodelujemo. Prav tako v letu 2013 načrtujemo ustanovitev 

Alumni kluba.  
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UP FAMNIT  
 
 
UP FAMNIT je v letu 2012 razpolagala s prihodkom v višini 2.313.297 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 99,4 % na javno službo in 
0,6 % na tržno dejavnost (vsi navedeni podatki so iz letnega poročila za leto 2012, prikazani so po 
denarnem toku).  
 
V letu 2013 UP FAMNIT načrtuje prihodke v višini 2.439.958 EUR (po denarnem toku). Po razčlenitvi 
prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade 99,7 % na javno službo in 0,3 % na 
tržno dejavnost.  
 

TABELA 21: PREGLED POSLOVANJA (PRIHODKI, ODHODKI, SREDSTVA, VIRI) 

  Realizacija 2012 Plan 2013 

EUR Delež (v %) EUR Delež (v %) 

A. SKUPNI PRIHODKI 2.313.297 100 2.439.958 100 

1. 
Prihodki za izvajanje javne službe 
(skupaj) 

2.299.469 99,40 2.433.649 99,74 

a. Prihodki iz sredstev javnih financ 2.215.048 95,75  2.345.783 96,14 

b. 
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

84.421 3,65 87.866 3,60 

2. 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu (skupaj) 

13.828 0,60 6.309 0,26 

B. SKUPNI ODHODKI 2.056.601 100 2.753.510 100 

1. 
Odhodki za izvajanje javne službe 
(skupaj) 

2.041.359 99,26 2.747.201 99,77 

a. 
Plače, prispevki in drugi izdatki 
zaposlenim 

1.407.091 68,42 1.922.853 69,83 

b. 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje 
javne službe 

591.192 28,75 703.070 25,54 

c.  Investicijski odhodki 43.076 2,09 121.278 4,40 

d. 
Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti 
javne službe 

0 0 0 0 

2. 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na 
trgu (skupaj) 

15.242 0,74 6.309 0,23 
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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 regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in 

raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP in [Članice]. Pri svojem delovanju pa 

[Članica] uporablja tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, 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 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) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1, 

126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 

Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, 

U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 

58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-

ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 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), 

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004-

ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005 

Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 

32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: 

U-I-214/05-14, 33/2007, 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) 

- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, Ur.l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 

Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26), 

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

- 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.)) 

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

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996 

popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42, 

108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005-

UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 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., 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) 

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

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

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 

22/2005-UPB1, 119/2005, 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) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=1999101&stevilka=4875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200022&stevilka=976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2001101&stevilka=4923
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002108&stevilka=5313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200314&stevilka=571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200334&stevilka=1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200355&stevilka=2749
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200379&stevilka=3742
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003115&stevilka=5027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200565&stevilka=2838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200598&stevilka=4298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006129&stevilka=5432
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&stevilka=869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1661
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
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- 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 obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009) 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 

Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 21/1995,  9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US: 

U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 

139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16) 

 

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) 

- 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) 

- 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 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ur. l. RS, 

št. 1/2010) 

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

97/2010, 46/2012) 

- 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. 127/2004, 107/2008) 

- 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) 

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

programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004) 

- Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št. 

56/1998, 101/2004) 

 

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), 

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št. 

43/2011) 

 

c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 

 

Zakoni  

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 67/1993, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 

Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 

63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008 

Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 

78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012) 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 47/1998, št. 55/2003, 83/2003-

UPB1, 61/2006, 87/2011, in (97/2011 popr.)) 
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- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI 

(97/2011 popr.) in 109/2012) 

 

Podzakonski akti 

- 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) 

- 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) 

- 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) 

 

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) 

- 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 

 

Zakoni 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006, 

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) 

 

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, 56/2012) 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 

(Ur.l. RS, št. 12/2005, 122/2006, 55/2011) 

- 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 nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni 

dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/2006, 51/2008) 

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

4/2011 (40/2011 popr.) 

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

(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012) 

- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012) 
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- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št. 

12/2005, 49/2005) 

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

12/2005, 24/2006) 

- 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 

- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015 

- Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013 

- Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014  

- Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije  

- Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 

2009-2013 

- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013 

 

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. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006, 

21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012) 

 

Interni pravni akti 

 

Splošno 

- 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 Centra za šport Univerze na Primorskem  

- 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  

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika 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  

- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na 

Univerzi 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 telefonov na Univerzi na Primorskem 

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

- Pravila o povračilu stroškov 

- Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem 
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- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem  

- Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP 

- Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem 

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika 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 

- 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 za zaposlene na Univerzi na Primorskem 

- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa  

 

Kadrovsko področje 

- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem 

- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem 

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

Primorskem 

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

- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP 

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

Primorskem  

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

Primorskem  

- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP 

- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze 

- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem 

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

 

Študij 

- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem 

- Akt o delovanju univerzitetnih kateder 

- 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 

- 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 

- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije  

- 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 
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- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje 

doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih 

družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem" 

- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje 

doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih 

družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem" 

 

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 organiziranosti 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 

- 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 in Seznam področij za izvolitev v naziv 

 

Navodila 

- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na 

Primorskem 

- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP  

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

- 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 za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi 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 

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

- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku 

- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o 

prilagoditvah izvajanja študijskih programov 

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

študijske programe na Univerzi na Primorskem 

- Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o 

zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem  

- Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja 

- Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v 

združenja 

- Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem  

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

 

Poslovniki 

- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem 
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- Poslovnik o delu statutarne komisije 

- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem 

- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem 

- Poslovnik Sveta zaupnikov UP 

 

 

g) 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 Komisije za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT 
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6. USMERITVE IN CILJI  
 

6.1 DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI 
 

Dolgoročni cilj/strateški 
cilj 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2015 

Podcilji/Ukrepi za dosego 
dolgoročnega cilja 

Postati odlična raziskovalna 
univerza 

Študijski programi, ki se 
deloma ali v celoti izvajajo  v 
angleškem jeziku: 0 

Študijski programi, ki se 
deloma ali v celoti izvajajo  v 
angleškem jeziku: 3 

Razvoj mednarodnih 
študijskih programov 

Vključevanje tujih 
predavateljev v proces 
izvajanja študijskih 
programov UP 

Mednarodna promocija 
študijskih programov UP za 
namene vpisa tujih 
študentov  

Zagotavljanje spodbudnega 
raziskovalnega okolja 

Ustvariti infrastrukturne in 
druge pogoje za ustrezno 
raziskovalno delo   

Zagotovitev stabilnega 
financiranja za raziskovalce 

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za 
raziskovalce 

Povečanje števila objav v 
nacionalnih in mednarodnih 
znanstvenih revijah  (v letu 
2011 = 233) 

Povečanje števila objav za 
5% 

Zagotovitev stabilnega 
financiranja za raziskovalce 

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za 
raziskovalce 

Povečanje števila 
raziskovalnih programov, 
projektov  na nacionalni in 
mednarodni ravni  (v letu 
2011 = 197) 

Povečanje števila prijav na 
raziskovalne programe in 
projekte na nacionalni in 
mednarodni ravni za 10% 

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za 
ustrezno raziskovalno okolje 

Biti sestavni del nacionalne 
hrbtenice znanja z 
odličnostjo v učenju in 
poučevanju 

Omogočanje dodatnih 
možnosti poklicnega razvoja 
za raziskovalno kariero tudi 
s podoktorskim statusom 

Spodbujanje sobotnega leta 
in mednarodnega 
uveljavljanja raziskovalcev 
(usposabljanja v tujini) 

Obravnava in sprejem  
internega predpisa za 
izvajanje sobotnega leta.  

Postati referenčna univerza 
za geografski prostor 
Sredozemlja in JV Evropa 

Sodelovanje na področju 
raziskav in razvoja v 
evropskih okvirnih programih 
in okvirih evropskega 
raziskovalnega sveta: 7 
projektov v 7 OP. 

Povečanje sodelovanje na 
področju raziskav in razvoja 
v evropskih okvirnih 
programih in okvirih 
evropskega raziskovalnega 
sveta za 10% 

Širitev mreže s strateškimi 
partnerji  

Spodbujanje prijavljanja 
projektov 

Dosegati materialne 
standarde primerljive z UL in 
UM. 

Izoblikovanje utečenega 
sistema sprotnega 
obveščanja strokovnih služb  
o nastalih spremembah na 
mednarodnih raziskovalnih 
projektih in programih v 
okviru pogodb med univerzo 
in drugimi partnerji/financerji 

Vzpostavljen sistem 
obveščanja članic in drugih 
zainteresiranih  

Sistemsko obveščanje članic 

Uvedba enotnega in 
transparentnega sistema 
vrednotenja / ocenjevanja 
raziskovalnega dela 
raziskovalcev na ravni, ki 
upošteva priporočila 
Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeks 
ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev 

Vzpostavljen sistem 
enotnega in transparentnega 
sistema vrednotenja / 
ocenjevanja raziskovalnega 
dela raziskovalcev na ravni, 
ki upošteva priporočila 
Evropske listine za 
raziskovalce in Kodeks 
ravnanja pri zaposlovanju 
raziskovalcev 

Implementacija priporočil in 
uskladitev ter priprava 
metodologije  

Spodbujanje in priznavanje 
različnih oblik poklicne 
mobilnosti raziskovalcev 
(mednarodna, nacionalna in 

Nadaljevanje dobrih praks 
spodbujanja in priznavanja 
in uvajanje novih oblik, ki še 
niso implementirane  

Zagotovitev stabilnega 
financiranja za raziskovalce 

Evalvacija in analiza ter 
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Dolgoročni cilj/strateški 
cilj 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2015 

Podcilji/Ukrepi za dosego 
dolgoročnega cilja 

medsektorska mobilnost)* (nacionalna in mednarodna 
primerjava) 

vpeljava dobrih praks  
(nacionalna in mednarodna 
raven) 

Enake naloge se izvajajo na 
članicah in rektoratu UP 

Reorganizacija strokovnih 
služb na ravni UP, 
usklajevanje in specializacija 
dela ter učinkovita raba 
informacijske podpore 

Združevanje enakih nalog za 
članice na nivoju UP 

Vzpostaviti učinkovit model 
asimetrično integrirane 
univerze. 

Izbirnost med članicami: 
študijsko leto 2011/2012:  

- 12 študentov  na 1. stopnji, 
ki so si izbrali predmete iz 
drugih članic UP. 

Izbirnost med članicami: 
študijsko leto 2012/13:   

- 51 študentov  (1. in 2. 
stopnja) si je izbralo 
predmete, ki so matični na 
drugi članici 

Povečanje izbirnosti med 
članicami – komplementarne 
izbirnosti na 10% 

Učinkovita promocija 
izbirnosti med članicami, 
predstavitev študijskih 
področij in ponujenih 
predmetov članic. 

Ureditev financiranja 
raziskovalne dejavnosti 
univerz na državni ravni* 

Stabilno financiranje 
raziskovalne dejavnosti 

Sprejem ustreznih predlogov 
in ukrepov  

Izvajanje ustreznih ukrepov 
(prijave na projekte in druge 
možnosti za pridobivanje 
finančnih virov) 

Uskladitev notranjih 
predpisov na področju 
raziskovalne dejavnosti v 
okvirih Kodeksa in Listine 
raziskovalcev 

Usklajeni predpisi na 
področju raziskovalne 
dejavnosti v okvirih Kodeksa 
in Listine raziskovalcev 

Priprava in  uskladitev 
predpisov 

Ureditev vprašanja 
intelektualne lastnine na 
Univerzi na Primorskem in 
vzpostavitev sistema za 
zaščito avtorskih pravic 

Sistemsko urejeno 
vprašanje s predpisom o 
intelektualni lastnini in zaščiti 
avtorskih pravic  

Priprava predpisa glede 
intelektualne lastnine  

Strokovni razvoj in 
izpopolnjevanje zaposlenih v 
letu 2011:  

- 40% od vseh zaposlenih 

Strokovni razvoj in 
izpopolnjevanje zaposlenih v 
letu 2015: ohranitev deleža 

Spodbujanje udeležba na 
strokovnih izobraževanjih in 
izpopolnjevanjih zaposlenih 
organiziranih v obliki 
internega in eksternega 
izobraževanja 

Postati prepoznaven 
dejavnik razvoja lokalnega 
okolja. 

Spodbujanje prijav na javne 
razpise za pridobitev 
dodatnih sredstev 
namenjenih sofinanciranju 
izpopolnjevanja 
raziskovalcev,  krepitev 
sodelovanja z 
gospodarstvom:  

- 51 projektov z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja. 

Povečanje števila prijav na 
razpise za dodatno 
sofinanciranje 
izpopolnjevanja 
raziskovalcev za 5% in 
okrepljeno sodelovanje z 
gospodarstvom – povečanje 
števila projektov z 
gospodarstvom za 5% 

Spodbujanje števila prijav  

Postati prepoznavna 
univerza v slovenskem, 
sredozemskem in širšem 
prostoru 

Študijsko leto  2011/2012: 
vpisanih skupno 143 tujih 
študentov, na vseh treh 
stopnjah študija. 

Vzpostavitev mreže stikov s 
srednjimi šolami in 
univerzami v tujini 

Povečanje vpisa tujih 
študentov na 10% 

Izvedba aktivnosti 
pridobivanja 
najperspektivnejših tujih 
študentov, ki se bodo 
vpisovali na študijske 
programe članic UP in se 
vključevali v raziskovalno 
dejavnost.  

Oblikovanje enotne 
strategije promocije 

Sprejeta enotna strategija 
promocije znanstveno-

Analiza stanja in priprava 
strategije 
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Dolgoročni cilj/strateški 
cilj 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2015 

Podcilji/Ukrepi za dosego 
dolgoročnega cilja 

znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti in raziskovalnih 
rezultatov Univerze na 
Primorskem 

raziskovalne dejavnosti in 
raziskovalnih rezultatov 
Univerze na Primorskem 

Število incoming študentov 
2010/11:128 

Število outgoing študentov, 
2010/11: 84 

Povečanje mobilnosti 
študentov za 10% 

 

Potrditi doseženo 
srednjeročno stopnjo rasti 
mednarodne mobilnosti 
2004/05-2008/09: 

- izvedba informativnih 
dogodkov in predstavitvenih 
delavnic o mobilnosti 

- distribucija predstavitvenih 
brošur UP 

- predstavitev programov na 
spletni strani UP 

- redno informiranje 
študentov in zaposlenih UP 
o možnostih izmenjave  

- povečati mrežo partnerskih 
institucij za sodelovanje 

Število mobilnih profesorjev 
outgoing 2010/2011: cca. 30 

Število incoming profesorjev 
2010/2011: 47 

Povečanje mobilnosti 
profesorjev za 30% 

 

Število incoming  strokovnih 
sodelavcev 2010/2011: 8 

Število outgoing strokovnih 
sodelavcev 2010/2011:10 

Povečanje mobilnosti 
strokovnih sodelavcev za 
30% 

Posamezne članice UP 
izvajajo posamezne 
predmete v angleškem 
jeziku: 

- študijsko leto 2011/2012: 
47 predmetov 

Povečati število članic, ki 
izvajajo predmete v 
angleškem in/ali drugem 
tujem jeziku 

Ponuditi izvajanje celotnega 
študijskega programa v 
angleškem in/ali drugem 
tujem jeziku 

Povečati obseg predavanj in 
študijskih programov v 
angleškem jeziku in/ali 
drugih tujih jezikih  

Ni vzpostavljenega sistema 
štipendiranja tujih študentov  

Vzpostavitev sistema 
štipendiranja tujih študentov 

Nuditi štipendije za študij 
tujih študentov na UP s 
poudarkom na študentih z 
območja Jugovzhodne 
Evrope: 

- v sodelovanju s Sektorjem 
za pravne zadeve UP 
določiti pravno formalne 
pogoje za ustanovitev 
sklada oz. za vključitev v 
obstoječi Štipendijski sklad 
UP 

- nabor informacij o 
možnostih štipendiranja tujih 
študentov  

- sklenitev dogovorov o 
štipendiranju tujih študentov 
s partnerskimi univerzami 
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6.2 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2013 
 
V skladu 4. členom pogodbe, ki sta jo podpisali Univerza na Primorskem in pristojno ministrstvo za 

visoko šolstvo (številka pogodbe 3211-12-000003) dne 20.12.2012, ter pozivom slednjega, je 

Univerza na Primorskem pripravila:  

- vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za obdobje 2011–2013 za ukrepa 3. in 33 iz 

ReNPVŠ11–20 (priloga k pogodbi o financiranju številka 3211-12-000003), 

- predlog priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013, 

- kratkoročne prednostne cilje Univerze na Primorskem v letu 2013. 

 

OBRALOŽITEV: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2012 je Univerza na Primorskem na 

zahtevo pristojnega ministrstva izbrala dva ukrepa iz RESOLUCIJE o Nacionalnem programu 

visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11–20)
2
, in sicer: 

- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo 

omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj, 

- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za 

daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini. 

 

Za oba navedena ukrepa je Univerza na Primorskem opredelila ustrezne dolgoročne cilje za obdobje 

2011–2013, v sklopu navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezne kratkoročne cilje za leti 2012 in 

2013. Za leto 2012 je Univerza na Primorskem že pripravila poročilo o realizacij kratkoročnih cilje za 

leto 2012 in določila kratkoročne cilje za leto 2013 kot prikazano v spodnji tabeli.  

 

TABELA 22: CILJI IN KAZALNIKI UP ZA UKREPA 3 IN 33 IZ ReNPVŠ11–20 ZA LETO 2013 

Področje Cilji UP 2011-2013 Kazalnik 

IZOBRAŽEVALNA 
DEJAVNOST 

Odličnost v izobraževanju in ponudbi 
študijskih programov – inovativni študijski 
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20) 

Interdisciplinarni študijski programi, ki jih 
oblikuje in izvaja več članic UP 

Nadgradnja ponudbe vseživljenjskega 
učenja in karierne orientacije na UP (3. 
ukrep ReNPVŠ11-20) 

Skupna ponudba vseživljenjskega učenja 

MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

Širitev sodelovanja z domačimi in tujimi 
visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi 
institucijami ter v okviru združenj in mrež 
(33. ukrep ReNPVŠ11-20) 

Število sklenjenih meduniverzitetnih 
sporazumov 

Povečanje (mednarodne in nacionalne) 
mobilnosti študentov in kadra (33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Število in delež visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) UP 
na izmenjavah v tujini 

Število in delež raziskovalcev in strokovnih 
sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na 
visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in 
ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu 

Število učiteljev, ki koristi sobotno leto 

Sodelovanje članic UP v programu CEEPUS 

RAZVOJ IN SKRB ZA 
KAKOVOST 

Nadgraditi transparentnost generičnih 
kompetenc na ravni UP (3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Transparentnost generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

SKUPNE UPRAVNE 
NALOGE (kadrovska, 
finance in informatizacija) 

Reorganizacija strokovnih služb za 
učinkovito izvajanje dejavnosti članic 
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20) 

Oblikovanje skupnih služb na ravni univerze 

 
 
 
 

                                                           
2
 RESOLUCIJA o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni list RS, št. 41/2011, objavljeno 

na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
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Cilji in kazalniki opredeljeni pod ukrepoma 3 in 33 iz ReNPVŠ11–20 (tabela 24) so usklajeni in 
vključeni v KRATKOROČNE PREDNOSTNE CILJE UNIVERZE V LETU 2013 (tabela 25), ki jih je 
potrdilo pristojno ministrstvo in cilje poglavja 7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH na način, 
da je zagotovljena preglednost, sledljivost in primerljivost podatkov v Letnem programu dela 
univerze/članice in priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013. 
 

TABELA 23: KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE V LETU 2013 

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Pridobivanje 
nacionalnih in 
mednarodnih 
raziskovalnih 
projektov 

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
raziskovalnih projektih 
s poudarkom na 
rezultatih ter 
oblikovanje vsebin za 
prijavo novih projektov  
na nacionalne razpise  

Število prijav na 
nacionalne razpise 

2012: 64 2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012 ob 
predpostavki 
ustreznih in 
objavljenih razpisov 
na nacionalni ravni): 
66 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
raziskovalnih projektih 
s poudarkom na 
rezultatih ter 
oblikovanje vsebin za 
prijavo novih projektov 
za prijavo na 
mednarodne razpise 
(s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela) 

Število prijav na 
mednarodne razpise 

2012: 89 2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012): 
92 

Ohranitev kakovosti in 
uspešnosti prijav 
projektov na 
nacionalnih razpisih 

Število pridobljenih 
nacionalnih projektov 

2012: 39 (nacionalni 
projekti ARRS in 
projekti drugih 
ministrstev, vključene 
tudi promocije 
znanosti in 
bilateralnimi projekti 
ARRS) 

2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012 ob 
predpostavki 
ustreznih in 
objavljenih razpisov 
na nacionalni ravni): 
42 

Ohranitev kakovosti in 
uspešnosti prijav 
projektov na 
mednarodnih razpisih 
(s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela) 

Število pridobljenih 
mednarodnih 
projektov 

2012: 17 2013: določitev 5% 
povečanje glede na 
leto 2012): 18 

Povečati kvalitetno in 
relevantno 
znanstveno produkcijo 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
znanstvenim objavam 
s poudarkom na 
objavah indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah 
SCI,SSCI in AHCI 

Upoštevano število 
SICRIS točk, ki jih 
dosegajo registrirani 
raziskovalci članice 
(SICRIS) 

2012: 49,95 točk na 
raziskovalca po članici 
UP 

2013: določitev 3% 
povečanje glede na 
leto 2012): 51,55 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
znanstvenim objavam 
s poudarkom na 
objavah indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah 
SCI,SSCI in AHCI 

Nadpovprečna 
znanstvena 
uspešnost, ki jo 
dosegajo registrirani 
raziskovalci članice 
(ocena A') 
(NADPOVP) 

2012: 8.178,45 točk 
po metodologiji 
SICRIS na ravni UP 

2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012): 
8.423,80 po  
metodologiji SICRIS 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
znanstvenim objavam 
s poudarkom na 
objavah indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah 
SCI,SSCI in AHCI 

Normirano število 
čistih WOS in 
SCOPUS citatov, ki 
so jih v preteklih 
desetih koledarskih 
letih dosegli 
registrirani 
raziskovalci članice  
(CITATI) 

2012:32,8 na 
registriranega 
raziskovalca v zadnjih 
10 letih po članici UP 

2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012): 
33,78 na 
registriranega 
raziskovalca v zadnjih 
10 letih po članici UP. 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
znanstvenim objavam 
s poudarkom na 
objavah indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah 
SCI,SSCI in AHCI 

Število SCI, SSCI in 
AHCI objav članice 
(ČLANKI) 

2012:297*/144 po 
metodologiji WoS 

2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012): 
148 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
objavam znanstvenih 
monografij 

Število znanstvenih 
monografij, ki jih 
izdajo raziskovalci 
članice  

2012: 35 2013: 3% povečanje 
glede na leto 2012: 36 

Ustrezna podpora in 
motiviranje 
raziskovalcev ter 
omogočanje pogojev 
za predstavljanje 
raziskovalnih 
rezultatov in podpora 
pri organizaciji 
konferenc 

Število organiziranih 
mednarodnih in 
nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
sestankov na UP ali v 
sodelovanju z UP 

2012:34 (podatek 
predstavlja vse 
znanstvene  
konference in 
sestanke vključno s 
strokovnimi sestanki) 

2013: organizacija 
vsaj 4 mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc in 8 
znanstvenih 
sestankov(za leto 
2013 po spremenjeni 
metodologiji 
spremljanja) 

 

Vzpostavitev 
kontaktov z 
raziskovalci v tujini z 
namenom 
predstavitve 
raziskovanega dela 

Število raziskovalcev, 
ki se vračajo v 
domovino in 
sodelujejo z UP 

2012:5 2013 (Pridobiti vsaj 3 
raziskovalce): 8 

Izvajanje potrebnih 
aktivnosti za 
prepletanje 
raziskovalnega in 
pedagoškega dela ter 
vključevanje 
raziskovalcev v 
pedagoško delo  

Število raziskovalcev, 
ki so vključeni v 
pedagoško delo 

2012: 157 (UP FHŠ, 
UP FM in UP 
FAMNIT) 

2013: Ohranitev 
vključenosti na ravni 
leta 2012 

Opomba:* Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP,  kjer posamezne 

članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v 

letu 2012  po podatkih WOS (zajem podatkov 1.7.2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za 

organizacijo »University of Primorska«. 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Pregled in 
posodobitev 
akreditiranih 
študijskih programov 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Krepitev odnosov in 
sodelovanja med 
članicami UP pri 
posodabljanju 
študijskih programov in 
s tem povezovanje 
različnih znanstvenih 

Akreditiran študijski 
program  

2012 (na dan: 31.12.)  

Število akreditiranih 
študijskih programov 
po stopnjah: 87 

- 1. stopnja: 40 

2013: Osnutek analize 
programske ponudbe  
akreditiranih študijskih 
programov, kot 
podlaga za pripravo 
sprememb in uvedbo 
notranje akreditacije  
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

disciplin 
- 2. stopnja: 33 

- 3. stopnja: 14 

študijskih programov. 

(načrtuje se analiza 
36 št.pr.: 1. stopnja: 
20, 2. stopnja: 14,  3. 
stopnja: 2) 

Nadgradnja ponudbe 
vseživljenjskega 
učenja in karierne 
orientacije na UP (3. 
ukrep ReNPVŠ11-20)  

Uvedba skupnega 
anketnega vprašalnika 
za udeležence. 

Spremljanje števila 
izdanih potrdil. 

Spodbujanje ponudbe 
izvajanje študijskih 
programov za 
izpopolnjevanje in 
delov študijskih 
programov za zunanje 
deležnike. 

Informirati širše 
družbeno okolje o 
možnostih neformalnih 
izobraževanj v okviru 
ponudbe VŽU na UP  

Spodbujanje študentov 
za pridobivanje 
dodatnih kompetenc v 
času študija. 

Skupna ponudba 
vseživljenjskega 
učenja 

2012: Katalog VŽU na 
UP 2012/2013 

2011/2012: ocena 
število udeleženih 
študentov na 
ponujenih programih v 
okviru VŽU UP: 1656 

2013: Pripravljen 
Katalog VŽU na UP 
za 2013/2014 
(razširjen z navedbo 
kompetenc, 
pridobljenih po 
posameznem 
opravljenem  
programu. 

2012/2013: število 
udeleženih študentov 
na ponujenih 
programih v okviru 
VŽU UP se poveča za 
10%. 

Nadgraditi in 
izpopolniti sistem 
spremljanja kakovosti 
študijskega procesa 
UP 

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

Na osnovi anketiranja 
študentov priprava 
Analize spremljanja 
obremenitve študentov 
skladno z Merili ECTS 

Analiza spremljanja 
obremenitve 
študentov skladno z 
Merili ECTS 

2012: 0 2013: 1 

Vzpostavitev enotnega 
e-anketiranja za vse 
študente UP 

Vzpostavljen enotni 
sistem e-anketiranja 
študentov UP 

2012: 0 2013: 1 

Nadgraditi 
transparentnost 
generičnih kompetenc 
na ravni UP (3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Priprava  seznama 
generičnih kompetenc 
ločeno po stopnjah 
študija ter sprejem na 
organih UP  

Transparentnost 
generičnih kompetenc 
diplomantov UP 

2012: Skupen nabor 
splošnih kompetenc 
za študijske programe 
UP  

2013: Nabor splošnih 
kompetenc študijskih 
programov, ločeno po 
stopnjah študija  na 
UP 

Vzpostaviti 
uporabnikom 
prijazen, kakovosten 
in kompetenten 
knjižnični 
informacijski sistem 
UP 

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

Konverzija lokalnih baz 
knjižničnega gradiva v 
skupno in enotno bazo 
knjižničnega gradiva 

Združitev ločenih baz 
uporabnikov v skupno 
bazo uporabnikov 
knjižnic Izpolniti 

Združitev lokalnih baz 
v skupno bazo 
knjižničnega gradiva 

2012: Obstoječe 
knjižnične baze članic 
UP so ločene 

2013: Zagotovljen 
dostop do obstoječih 
knjižničnih baz na 
članicah preko 
skupnega e-portala 

Zagotovljeni dodatni 
prostori knjižnice za 
uporabnike 

Najem  dodatnih in 
ustreznih  prostorov ter 
ustrezne opreme 
izpolniti 

Izboljšani prostorski 
pogoji knjižnice za 
uporabnike  

2012: Obstoječe 
prostorske zmogljivosti 
knjižnice UP ne 
zadoščajo potrebam 
uporabnikov 

2013: Povečanje 
prostorskih 
zmogljivosti knjižnice 
UP za uporabnike  

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Zagotovljene dodatne 
površine za izvajanje 

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Dokončanje objekta A Izvedbena faza 2012: 0 2013: 3 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

pedagoških, 
raziskovalnih in 
drugih temeljnih 
dejavnosti univerze 

v UK Livade 

Dokončanje obnove 
Palače Baseggio v 
Kopru  

Nakup objekt Galeb, 
Kettejeva ulica 1  

predvideni s 
Srednjeročno 
strategijo UP 2012-
2016 v novogradnje, 
obnove in nakupe 
objektov 

gradbeno dovoljenje 
za novogradnjo 
objektov v 
Univerzitetnem 
kampusu Sonce  

Izdelava idejne 
zasnovne za obnova 
objekta Servitski 
samostan  

Izdelava projektne 
dokumentacije za 
spremembo 
namembnosti dela 
objekta Stara Pošta, 
Glagoljaška 8, Koper  

Projektna faza 
predvidena s 
Srednjeročno 
strategijo UP 2012-
2016 v novogradnje, 
obnove in nakupe 
objektov 

2012: 0 2013: 3 

Izboljšano razmerje 
študent/ležišče ter 
izboljšano stanje na 
obstoječih ležiščih 

Gradbeno dovoljenje in 
obnova objekta 3, 
Cankarjeva 5  

Gradbeno dovoljenje 
za novogradnja treh 
stolpičev študentskih 
domov v 
Univerzitetnem 
kampusu Livade v Izoli  

Projektna faza 
predvidena s 
Srednjeročno 
strategijo UP 2012-
2016 v novogradnje, 
obnove in nakupe 
objektov 

2012: 0 2013: 2 

Izvedba investicijsko 
vzdrževalnih del na 
obstoječih objektih za 
ohranjanje  

Izboljšanje stanja 
obstoječih kapacitet 

2012: 1 2013: 3 

Urejeno ZK stanje in 
prenosi zemljišč na 
UP 

Ureditev lastništva na 
objektih Cankarjeva 5 
(UP PEF, UP FM) 

Prenos lastništva na 
objektu 3 Cankarjeva 5 
na UP 

Prenos lastništva na 
objektu Bolniška 20 v 
Piranu,  

Ureditev lastništva na 
objektu Polje 42 Izola, 
(UP FVZ) 

Ureditev stvarno – 
pravnih razmerij 

2012: 0 2013: 4 

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Nadgradnja ponudbe 
vseživljenjskega 
učenja in karierne 
orientacije na UP 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Priprava oblike in 
načina za zapisovanje 
dodatnih kompetenc 
diplomantov, 
pridobljenih v času 
študija 

Izdelan kompetenčni 
portfolio  za študente 
UP 

2012: Gradivo, 
pripravljeno v okviru 
projekta Karierno 
načrtovanje in 
svetovanje za 
učinkovit vstop na trg 
dela 

2013: Oblikovan 
kompetenčni portfolio 
za študente UP. 

Zapis kompetenc, 
pridobljenih v okviru 
ponudbe VŽU na UP, 
tutorstva ipd., v prilogi 
k diplomi, in s tem 
omogočen 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013 39 

 

6. USMERITVE IN CILJI 

6.2 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2013 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

transparenten pregled 
vseh študentovih 
aktivnosti v času 
študija. 

Pripravljeno podporno 
okolje za njegovo 
implementacijo. 

Odličnost v 
izobraževanju in 
ponudbi študijskih 
programov – 
inovativni študijski 
programi (3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Krepitev odnosov in 
sodelovanja med 
članicami UP pri 
snovanju študijskih 
programov in s tem 
povezovanje različnih 
znanstvenih disciplin. 

Interdisciplinarni 
študijski programi, ki 
jih oblikuje in izvaja 
več članic UP 

2012: Število 
interdisciplinarnih 
študijskih programov, 
ki jih skupaj oblikuje in 
izvaja več članic UP:  
2 interdisciplinarna 
študijska programa 2. 
stopnje 

2013: Število 
interdisciplinarnih 
študijskih programov, 
ki jih skupaj oblikuje in 
izvaja več članic UP 
se poveča za 2 
programa. 

Reorganizacija 
strokovnih služb za 
učinkovito izvajanje 
dejavnosti članic 
programi (3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

SKUPNE UPRAVNE NALOGE (KADROVSKA, FINANCE IN INFORMATIZACIJA) 

Popis delovnih 
procesov in postopkov  

Reorganizacija 
resursov, postopkov 
in procesov 

Oblikovanje skupnih 
služb na ravni 
univerze  

2012: Obstoječa 
organizacija delovnih 
procesov ni učinkovita 
za poslovanje UP  

2013: Nova 
organizacijska 
struktura univerze 

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Širitev sodelovanja z 
domačimi in tujimi 
visokošolskimi, 
raziskovalnimi in 
drugimi institucijami 
ter v okviru združenj 
in mrež (33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

MEDNARODNA DEJAVNOST 

Navezovanje stikov s 
tujimi institucijami in 
sklenitev novih 
sporazumov ter 
podaljšanje poteklih 
sporazumov 

Število sklenjenih 
meduniverzitetnih 
sporazumov 

2012: 

- Krovni sporazumi: 
56 

- Erasmus sporazumi 
(2011/12): 283 

2013: Povečanje 
števila 
medinstitucionalnih 
bilateralnih 
sporazumov (2013) za 
3%. 

Povečanje 
(mednarodne in 
nacionalne) mobilnosti 
študentov in kadra 
(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Podaljšanje starih in 
sklenitev novih 
sporazumov za 
izmenjave v okviru 
programov VŽU -
Erasmus  

Širitev sodelovanja v 
druge programe in 
oblike mednarodne 
mobilnosti 

Priprava in izvedba 
razpisa za mobilnost 
študentov in kadra v 
okviru programa VŽU-
Erasmus 

Izvedba postopkov 
razdelitve sredstev 
Javnega sklada RS za 
mobilnost Erasmus 
študentov  

Ponudba predmetov v 
angleškem jeziku za 
tuje študente 

Pomoč pri 
zagotavljanju 
nastanitev tujih 
študentov ter 
gostujočih učiteljev in 

Število in delež 
študentov, vključenih 
v izmenjave v tujini 

2010/11: 92 2013: Porast za 10% 

Število in delež tujih 
študentov, vključenih 
v izmenjavo na UP 

2010/11:155  2013: Porast za 10% 

Število in delež 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) UP na 
izmenjavah v tujini 

2010/11: 47 2013: Porast za 10% 

Število in delež tujih 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) na 
izmenjavah na UP 

2010/11:74 2013: Porast za 10% 

Število in delež 
diplomantov, ki so v 
času študija del 
študija opravili v tujini 
in pridobili vsaj 1 KT 

2010/11:36 2013: Porast za 5% 

Število in delež tujih 
gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki bodo 

2010/11:21 2013: Porast za 5% 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

raziskovalcev ( v 
sodelovanju z UP ŠD) 

Vzpostavitev 
spletnega portala - 
enotne baze 
mobilnosti  

Priprava in izvedba 
»International week 
UP« 

prišli raziskovat na 
visokošolski zavod in 
ne bodo sodelovali v 
pedagoškem procesu 

Število in delež 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki bodo 
odšli raziskovat na 
visokošolski ali 
raziskovalni zavod v 
tujino in ne bodo 
sodelovali v 
pedagoškem procesu 

2010/11:30 2013: Porast za 5% 

Število učiteljev, ki 
koristi sobotno leto 

2012: 0 2013: Najmanj 1, v 
kolikor bodo za to 
zagotovljena sredstva 
iz novega razvojnega 
dela  financiranja 

Sodelovanje članic 
UP v programu 
CEEPUS  

2011/12:  

- 3 članice UP so 
sodelovale v CEEPUS 
mrežah, 

- 6 CEEPUS mrež, v 
katerih sodeluje UP 

2012/13: 

- Vključitev 4 članic 
UP v CEEPUS mreže,  

- 7 CEEPUS mrež, v 
katerih sodeluje UP 

Nadgraditi sistem 
kakovosti in kulture 
kakovosti na UP 

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

Imenovanje delovne 
skupine za področje 
kakovosti, priprava 
predloga Poslovnika 
kakovosti in Programa 
razvoja kulture 
kakovosti na UP ter 
obravnava in sprejem 
dokumentov na 
ustreznih organih UP 

Oblikovan Poslovnik 
kakovosti UP 

2012: 0 2013: 1 

Oblikovan Program 
razvoja kulture 
kakovosti na UP 

2012: 0 2013: 1 

Na osnovi 
samoevalvacijskega 
poročila UP:  

- priprava ukrepov za 
izvedbo izboljšav,  

- Implementacija 
ukrepov za izboljšave 

- evalviranje izvedenih 
ukrepov. 

Na osnovi 
samoevalvacije 
izvedene izboljšave 
dejavnosti UP 

2012: 0 2013: 1 

 
Opomba:* Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP,  kjer posamezne 

članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v 

letu 2012  po podatkih WOS (zajem podatkov 1.7.2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za 

organizacijo »University of Primorska«. 
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH 
 
 

7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 
Podaljšanje akreditacije študijskim programom 

 

Z zaključkom študijskega leta 2013/14 se izteče akreditacija skupnemu magistrskemu študijskemu 

programu 2. stopnje Morska biologija, vendar je  Senat UP FAMNIT v začetku leta 2012 odločil, da se 

Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu ne zaprosi za podaljšanje akreditacije. Z 

navedenim sklepom so bili seznanjeni tudi partnerji v programu. Študijski program se ne izvaja več od 

študijskega leta 2009/10. 

 

Vsebine iz študijskega programa Morska biologija so vključene v magistrski študijski program Varstvo 

narave, ki se je pričel izvajati v letošnjem študijskem letu 2012/13.
 

 

Načrtovani novi študijski programi članice 

 

V letu 2013 je UP FAMNIT zaključila s pripravo novega magistrskega študijskega programa 

Biopsihologija, ki je nadgradnja obstoječega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 

Biopsihologija. Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je magistrskemu študijskemu 

programu 2. stopnje podelila akreditacijo dne 10.5.2013, tako je bil študijski program vključen v razpis 

za vpis v študijskem letu 2013/14 in se bo izvajal v prihodnjem študijskem letu. 

 

Načrtovana razširitev študijskih področij 

 

UP FAMNIT je v začetku leta 2013 na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovala 

vlogo za razširitev študijskih področij UP FAMNIT na novo študijsko področje po klasifikaciji ISCED, in 

sicer: 31 – Družbene vede (psihologija), ki pa o vlogi še ni odločilo. 

 

Načrtovani interdisciplinarni študijski programi v sodelovanju s članicami UP 

 

UP FAMNIT v letu 2013 ne načrtuje priprave interdisciplinarnih študijskih programov v sodelovanju z 

drugimi članicami UP. Vsi študijski programi fakultete so interdisciplinarno zasnovani, fakulteta pa se 

pri izvedbi študijskih programov povezuje z ostalimi članicami UP (tako pedagoškimi kot tudi 

raziskovalnimi) z izmenjavo visokošolskih učiteljev.  

 

Načrtovani novi skupni študijski programi 

 

UP FAMNIT v letu 2013 ne načrtuje priprave skupnih študijskih programov.  

 

Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2013/2014 

 

Dodiplomski študij 

 

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2013/14 izvajala sedem dodiplomskih študijskih programov 1. 

stopnje, ki jih že v študijskem letu 2012/13. Obstoječi študijski programi 1. stopnje so: 

- Matematika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08), 

- Računalništvo in informatika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08), 

- Biodiverziteta (prva izvedba v študijskem letu 2008/09), 

- Sredozemsko kmetijstvo (prva izvedba v študijskem letu 2008/09), 

- Bioinformatika (prva izvedba v študijskem letu 2009/10), 

- Matematika v ekonomiji in financah (prva izvedba v študijskem letu 2009/10), 
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- Biopsihologija (prva izvedba v študijskem letu 2010/11). 

 

Podiplomski študij 

 

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2013/14 izvajala obstoječih pet podiplomskih študijskih programov 

(Matematične znanosti, Računalništvo in informatika: magistrska in doktorska študijska programa; 

Varstvo narave: magistrski študijski program), razpisala pa je tudi dva nova magistrska študijska 

programa, in sicer Biopsihologija in Matematika s finančnim inženiringom. Program Matematika s 

finančnim inženiringom je bil že vključen v razpis za vpis v študijskem letu 2012/13, vendar se ni 

izvajal zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. 

 

TABELA 24: NOVOSTI V RAZPISU ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014   

Članica Ime študijskega programa in vrsta 

Predvideno število razpisanih 
mest v študijskem letu 

2013/2014 

Redni Izredni 

1. stopnja 

UP FAMNIT Bioinformatika -5  

UP FAMNIT Biopsihologija -5  

UP FAMNIT Računalništvo in informatika -5  

UP FAMNIT Sredozemsko kmetijstvo -5  

2. stopnja 

UP FAMNIT Matematika s finančnim inženiringom -15  

UP FAMNIT Biopsihologija +30  

3. stopnja 

UP FAMNIT /   

 
V nadaljevanju sledijo kratkoročni letni cilji za leto 2013 s pripadajočimi ukrepi. 
 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Pregled in 
posodobitev 
akreditiranih študijskih 
programov 

Priprava sprememb in 
dopolnitev študijskih 
programov 

Izvedba postopkov 
akreditacije na UP 
(Senat UP FAMNIT, 
Senat UP) 

Akreditiran študijski 
program 

2012 (na dan: 31.12.)  

Število 
akreditiranih  študijski
h programov po 
stopnjah: 

- 1. stopnja: 8 

- 2. stopnja: 6 

- 3. stopnja: 2 

2013: V sodelovanju z 
rektoratom UP bo 
pripravljen osnutek 
analize programske 
ponudbe  akreditiranih 
študijskih programov, 
kot podlaga za 
pripravo sprememb in 
uvedbo notranje 
akreditacije  študijskih 
programov. 

(1. stopnja: 3 – 
Računalništvo in 
informatika, 
Biodiverziteta, 
Sredozemsko 
kmetijstvo;, 2. stopnja: 
2 – Računalništvo in 
in informatika, 
Sredozemsko 
kmetijstvo) 

Kakovostno izvajanje 
študijskih programov 

Zaposlovanje 
uveljavljenih 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev. 

Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik v 
študijskih programih 
(ločeno: za 1., 2. in 3. 
stopnjo ter ločeno za 

2012/2013: 
Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik je: 

- 1. stopnja: 60,9 % 

2013/2014: 
Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik se 
zmanjša za 6 ,58% na 
1. stopnji, poveča pa 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Povezovanje 
teoretičnih konceptov 
in njihove praktične 
uporabe. 

Vključevanje 
študentov v 
raziskovanje.  

Organizacija 
tekmovanj. 

Sestanki 
koordinatorjev s 
študenti, načrtno 
sledenje uspešnosti 
študentov na izpitnih 
rokih. 

redni in izredni študij) 
- 2. stopnja: 55 % 

- 3. stopnja: 57,1 % 

se na 2. in 3. stopnji 
(2,37% na 2. stopnji in  
42,86% na 3. stopnji).   

Sestanki 
koordinatorjev s 
študenti, načrtno 
sledenje uspešnosti 
študentov na izpitnih 
rokih. 

Število let trajanja 
študija na študenta na 
študijskih programih 
(ločeno za 1. stopnjo: 
VS, UN, za 2. in za 3. 
stopnjo), ločeno za 
redni in izredni študij 

2012: Povprečno 
število let trajanja 
študija na študenta 
(ločeno po stopnjah):  

- 1. stopnja: 3,75 

- 2. stopnja: 2,64 

- 3. stopnja: 5,01 

2013: Povprečno 
število let trajanja 
študija na študenta se 
poveča za: 

- 1. stopnja: 0,07 

- 2. stopnja: 0,61 

Na 3. stopnji 
načrtujemo 
zmanjšanje za 0,17. 

Nadaljuje se z izvedbo 
predmetov s 
sodobnimi oblikami in 
metodami. 

Predmeti, ki se delno 
ali v celoti izvajajo s 
sodobnimi oblikami in 
metodami 

2011/2012: Delež 
predmetov, ki so se 
delno ali v celoti 
izvajali s sodobnimi 
oblikami in metodami 
je 100% (e-učilnica, 
problemsko učenje, 
projektno delo,…).  

2012/2013: Delež 
predmetov, ki se 
delno ali v celoti 
izvajajo s sodobnimi 
oblikami in metodami 
se ohrani na 100 %. 

Uvedba modula za 
oddajo prošenj 
študentov prek 
Študentskega 
informacijskega 
sistema (ŠIS)  

Različne nadgradnje 
za tekoče izvajanje 
študijskega procesa 

/ Delujoč ŠIS za 
podporo študijskemu 
procesu 

Uvedba nadgradenj 
ŠISa  

Uvedba nadgradenj 
za izboljšanje 
programa za urnike 

/ Delujoč program za 
urnike za podporo 
študijskemu procesu 

Uvedba nadgradenj 
programa  

Uskladitev prilog k 
diplomi s 
spremembami 
Pravilnika o Prilogi k 
diplomi 

Pripravljene priloge k 
diplomi 

Organizacija tretje 
podelitve diplom 

/ 40 diplomantov 
študijskih programov 
1. in 2. stopnje 

Izvedena tretja 
podelitev diplom za 
diplomante  

Zagotovitev 
kadrovskih, 
prostorskih in 
materialnih pogojev za 
izvajanje študijskega 
procesa 

/ Organizirana in tekoča 
izpeljava študijskega 
procesa v vseh 
razpisanih študijskih 
programih v 
študijskem letu 
2012/13 

Organizirana in tekoča 
izpeljava študijskega 
procesa v vseh 
razpisanih študijskih 
programih v študijskih 
letih 2012/13 in 
2013/14 

Sprejem Navodil za / Predlog Navodil za Sprejeta Navodila za 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

pripravo zaključne 
naloge  

pripravo zaključne 
naloge za obravnavo 
na pristojni komisiji in 
Senatu fakultete 

pripravo zaključne 
naloge  

Vzpostavitev spletne 
strani za objavo 
zaključnih del 
diplomantov fakultete 

/ Zaključna dela niso 
objavljena na spletni 
strani fakultete 

Delujoča spletna stran 
in objavljena vsa 
dosedanja zaključna 
dela diplomantov 
fakultete 

Spodbujanje 
visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev k 
uporabi e-učilnice 

Izvedba delavnic za 
uporabo e-učilnice za 
visokošolske učitelje 

/ 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 

 

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Pridobivanje tujih 
študentov za vpis  v 
študijske programe 
UP 

Izvedba promocijskih 
aktivnosti za 
pridobitev tujih 
študentov. 

Tuji študenti, vpisani v 
študijske programe  

2012/2013: Delež tujih 
študentov (vsi, ki niso 
državljani RS), 
vpisanih v študijske 
programe (ločeno po 
stopnjah študija in 
redni, izredni)  je:  

- 1. stopnja: 3,87% 

- 2. stopnja: 7,27% 

- 3. stopnja: 3,7% 

2013/2014: Delež tujih 
študentov, vpisanih v 
študijske programe 
(ločeno po stopnjah) 
se na 1. stopnji 
poveča za  0,27%. 

Na 2. in 3. stopnji se 
odstotek nekoliko 
zniža, in sicer: 3,57 na 
2. stopnji  in 4,93% na 
3. stopnji. 

Povečanje števila tujih 
gostujočih 
visokošolskih učiteljev 
za izvedbo predmetov 
v vseh študijskih 
programih fakultete 

Prijavljanje na razpise 
za pridobitev finančnih 
sredstev za izvedbo 
predmetov v tujem 
jeziku 

Predmeti, ki se 
izvajajo v tujem jeziku  

2011/2012: Delež 
predmetov, ki so se 
izvedli v tujem jeziku 
(ločeno po stopnjah):  

- 1. stopnja: 1,54% 

- 2. stopnja: 27,78% 

- 3. stopnja: 0 

2012/2013:Delež 
predmetov, ki se 
izvajajo v tujem jeziku 
(ločeno po stopnjah) 
se poveča za 4,65% 
na 1. stopnji in 100% 
na 3. stopnji, za 
3,54% pa se zniža na 
2. stopnji. 

/ Število študijskih 
programov, ki se v 
celoti izvajajo v 
angleškem jeziku 

2012/2013: Število 
študijskih programov, 
ki se v celoti izvajajo v 
angleškem jeziku 
(ločeno po stopnjah): 
/. 

2013/2014: Število 
študijskih programov, 
ki se v celoti izvajajo v 
angleškem jeziku se 
poveča na  (ločeno po 
stopnjah): /. 

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Odličnost v 
izobraževanju in 
ponudbi študijskih 
programov – 
inovativni študijski 
programi (3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

/ Interdisciplinarni 
študijski programi, ki 
jih oblikuje in izvaja 
več članic UP 

2012: Število 
interdisciplinarnih 
študijskih programov, 
ki jih skupaj oblikuje in 
izvaja z več članicami  
UP:  

2013: Število 
interdisciplinarnih 
študijskih programov, 
ki jih članica skupaj 
oblikuje in izvaja z več 
članicami UP: 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

- Število akreditiranih 
interdisciplinarnih 
študijskih programov: 
/, 

- Število izvajanih 
interdisciplinarnih 
študijskih programov v 
študijskem letu 
2012/2013:/ 

- Število akreditiranih 
interdisciplinarnih 
študijskih programov: 
/, 

- Število razpisanih 
interdisciplinarnih 
študijskih programov 
za študijsko leto 
2013/2014: / 

 
Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti 
 
Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel tabele).  
 
 
Komentar: 
 
Pri načrtovanju vrednosti kazalnikov za študijsko leto 2013/14 nismo upoštevali programe Aplikativna 

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

 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik: 

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje. Prehodnost je izračunana za sedem študijskih programov 

(Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Bioinformatika, 

Matematika v ekonomiji in financah, Biopsihologija).  

Pri primerjavi podatkov iz preteklega študijskega leta 2012/13 ugotavljamo, da znaša skupna 

prehodnost za programe prve stopnje 60,9 %; pri čemer je najvišja prehodnost na programu 

Biopsihologija (78,87 %) in najnižja na programu Računalništvo in informatika (24,24 %).  

V študijskem letu 2013/14 pričakujemo podobne vrednosti kazalnika prehodnosti v 2. letnik, pri čemer 

bo glavna skrb k povečanju prehodnosti na programih z nižjo prehodnostjo (Računalništvo in 

informatika, Bioinformatika) oz. ohranjanju dosedanje zadovoljive ravni prihodnosti (60-70%) na ostalih 

programih.  

Za povečanje prehodnosti študentov načrtujemo izvajanje naslednjih ukrepov, ki bodo vplivali na večjo 

kakovost izvedbe: zaposlovanje uveljavljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev; povezovanje 

teoretičnih konceptov in njihove praktične uporabe, vključevanja študentov v raziskovanje, organizacija 

tekmovanj. Koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in 

študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Pričakujemo, da se bo navedeno 

pozitivno odrazilo tudi na povečanju prehodnosti študentov.  

 

Magistrski študijski programi 2. stopnje. Prehodnost je načrtovana za dva programa, to sta 

Matematične znanosti in Računalništvo in informatika. V študijskem letu 2013/14 načrtujemo ohranitev 

povprečne vrednosti prehodnosti v 2. letnik iz preteklega študijskega leta, ta zanaša 52,63 %.  

Podobno kot na dodiplomskem študiju tudi na podiplomskem študiju koordinatorji študijskih programov 

načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju 

študijskih obveznosti. 

 

Doktorski študijski programi 3. stopnje. Prehodnost je načrtovana za dva programa, to sta 

Matematične znanosti in Računalništvo in informatika. V študijskem letu 2013/14 načrtujemo 

povečanje povprečne vrednosti prehodnosti v 2. letnik iz preteklega študijskega leta, ta za preteklo 

leto znaša 57,14 %.  

 

Trajanje študija: 

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje. V letu 2012 je študij na dodiplomskih študijskih programih 

zaključilo 30 diplomantov.  
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Pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu 2013/14 trajanje študija nekoliko podaljšalo, saj bo študij 

zaključilo več študentov. V letu 2013 načrtujemo prve diplomante na programih Bioinformatika, 

Matematika v ekonomiji in financah ter Biopsihologija. Povprečna vrednost načrtovanega trajanja 

študija na dodiplomskih programih v letu 2013 znaša 3,82 let; pri tem je najdaljši študij predviden na 

programu Računalništvo in informatika (4,5 let) ter najkrajši študij pa na programu Biopsihologija (2,97 

let).  

Magistrski študijski programi 2. stopnje. V letu 2012 je študij na magistrskih študijskih programih 

zaključilo 8 diplomantov. Kot na dodiplomskem študiju, tudi na podiplomskem študiju pričakujemo, da 

se bo v prihodnjem letu 2013 trajanje študija nekoliko podaljšalo, saj bo študij zaključilo več študentov.  

Povprečna vrednost načrtovanega trajanja študija na magistrskih programih fakultete znaša 3,25 let.  

 

Število študentov oz. diplomantov na visokošolskega učitelja in sodelavca: 

V šestem letu svojega delovanja ima UP FAMNIT relativno ugodno razmerje med število študentov in 

številom visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar fakulteti omogoča visoko individualiziran študij. Za 

celovito in bolj realno oceno razmerja med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov bi 

potrebovali primerljive podatke za sorodne slovenske in tuje visokošolske zavode. 

 

Število diplomantov: 

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje. Pričakujemo, da se bo število diplomantov na dodiplomskih 

programih v naslednjem študijskem letu povečalo, tako na račun prvih diplomantov na študijskih 

programih Biopsihologija, Bioinformatika in Matematika v ekonomiji in financah, kakor tudi na račun 

načrtovanih ukrepov med katerimi sodi tudi spremljanje študentov s strani koordinatorjev. Le-ti 

študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Hkrati pričakujemo, da bodo 

izvedeni ukrepi za izboljšanje prehodnosti študentov pozitivno vplivali tudi na povečanju števila 

diplomantov, predvsem pa povezovanje teoretičnih konceptov in njihove praktične uporabe in 

vključevanja študentov v raziskovanje ter povečanje kontaktnih ur namenjenih usmerjanju študentov 

pri izdelavi zaključne naloge.  

 

Magistrski študijski programi 2. stopnje. Pričakujemo, da bo število diplomantov na magistrskih 

programih v letu 2013 ostalo na podobni ravni kot pretekla leta. Študenti programov Matematičnih 

znanosti in Računalništvo in informatika že tekom študija vstopajo v trg dela ter s tem se pričakovano 

podaljšuje trajanje študija.  

 

Tuji študenti in diplomanti ter število predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku: 

Število tujih študentov, ki so vpisani na UP FAMNIT. Pričakujemo, da bo število (oz. delež) tujih 

študentov vpisanih na UP FAMNIT v študijskem letu 2013/14 ostal enak oz. se bo rahlo povečal.   

Število tujih državljanov med diplomanti. Pričakujemo, da bo število (oz. delež) tujih študentov vpisanih 

na UP FAMNIT v študijskem letu 2013/14 ostalo enako.  

Število predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku. Pričakujemo, da bo število (oz. delež) predmetov, ki se 

izvajajo v tujem jeziku na UP FAMNIT v študijskem letu 2013/14 ostalo enako oz. se bo rahlo 

povečalo.  

 
 
7.1.2 PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  
 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Nadgradnja ponudbe 
vseživljenjskega 
učenja in karierne 
orientacije na UP (3. 
ukrep ReNPVŠ11-20) 

/ Programi za 
izpopolnjevanje 

2011/2012: Število 
izvedenih programov 
za izpopolnjevanje: / 

2012/2013: Izvede se 
/ programov za 
izpopolnjevanje 

2011/2012: Število 
vključenih 
udeležencev je bilo: /, 
od tega / študentov 

2012/2013: Udeležba 
se poveča na: / 
udeležencev, 

udeležba študentov se 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

UP. poveča na: / 
študentov. 

/ Deli študijskega 
programa 

2011/2012: Število 
izvedenih delov 
programov: / 

2012/2013: Izvede se 
/ delov programov:  

2011/2012: Število 
vključenih 
udeležencev je bilo: /, 
od tega / študentov 
UP. 

2012/2013: Udeležba 
se poveča na: / 
udeležencev, 

udeležba študentov se 
poveča na:  / 
študentov. 

/ Programi nadaljnjega 
izobraževanja in 
usposabljanja 
delavcev v vzgoji in 
izobraževanju 

2011/2012: Število 
izvedenih programov: 
/ 

2012/2013:  Izvede se 
/ programov. 

2011/2012: Število 
vključenih 
udeležencev je bilo: /, 
od tega / študentov 
UP. 

2012/2013: Udeležba 
se poveča na: / 
udeležencev, 

udeležba študentov se 
poveča na: / 
študentov. 

Izvedba poletnih šol: 
Mednarodna 
doktorska poletna šola 
diskretne matematike, 
Poletna šola 
matematičnih financ, 
Poletni tabor 
Matematika je kul 

Poletne/zimske šole in 
druge sorodne 
organizirane oblike 
izobraževanja 

2011/2012: Število 
izvedenih:  3 

2012/2013: Izvede se 
3. 

2011/2012: Število 
vključenih 
udeležencev je bilo: 
83, od tega 32 
študentov UP. 

2012/2013: število 
udeležencev se ohrani 
kot v 2011/2012, 

udeležba študentov se 
ohrani kot v 2011/12. 

Izvedba Različnih 
Organiziranih Oblik 
Izobraževanja: 
delavnic (ORADA – 
Famnitova 
Računalniška 
Delavnica, Delavnice 
Za Bruce – »Uvod V 
Študij«, Delavnica iz 
podatkovnih baz in 
programiranja za 
srednješolce, SME 
ViLLab WorkShop), 
predavanj (Biološki 
večeri – 8 predavanj, 
Izleti v matematično 
vesolje – 7 
predavanj), 
konference 
(Mednarodna 
konferenca TRIPLE I, 
CSASC 2013 Joint 
Mathematical 
Conference, 
Conference on 
Geometry: Theory and 
Applications, 
ATCAGC 2013: 
Algebraic, Topological 
and Complexity 
Aspects of Graph 
Covers) 

Število drugih 
organiziranih oblik 
izobraževanja (tečaji, 
seminarji, konference 
…) 

2011/2012: Število 
izvedenih: 26 

2012/2013: izvede se 
22. 

2011/2012: Število 
vključenih 
udeležencev je bilo: 
536, od tega 385 
študentov UP. 

2012/2013: Udeležba 
se poveča na: 596 
udeležencev, 

udeležba študentov se 
zmanjša na: 345 
študentov. 

 
Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni v prilogah 
(Excel tabele).  
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Pridobivanje mladih 
raziskovalcev (iz 
Slovenije in tujine) in 
skrb za raziskovalni 
podmladek 

Usposabljanje 
obstoječih MR-jev in 
prijave na razpis 
ARRS za izbor 
mentorjev novim MR 
za leto 2014 - razpis v 
letu 2013 

Število MR - jev 
(ARRS)  

2012: 1 2013: 2 

Spremljanje deleža 
zaposlenih mlajših 
raziskovalcev na 
univerzi do 35 let 

Delež zaposlenih 
mlajših raziskovalcev 
(do 35 let)  

 

2012: 35,35% 

 

2013: 35,90% 

Izvajanje obstoječih 
podoktorskih 
projektov in prijave na 
razpis ARRS za izbor 
novih podoktorskih 
projektov  

Število podoktorskih 
raziskovalcev 

2012: 1 

 

2013: 0 

 

Spremljanje števila 
vključenih 
dodiplomskih 
študentov v 
raziskovalne projekte 

Število vključenih 
dodiplomskih 
študentov v 
raziskovalne projekte  

 

2012: 5 2013: 5 

Spremljanje števila 
vključenih 
podiplomskih 
študentov  2. in 3. 
stopnje v raziskovalne 
projekte  

Število vključenih 
podiplomskih 
študentov v 
raziskovalne projekte 

 

2012: 

- Število študentov  2. 
stopnje: 5 

- Število študentov  3. 
stopnje: 11 

2013: 

- Število študentov  2. 
stopnje: 5 

- Število študentov  3. 
stopnje: 12 

Pridobivanje 
nacionalnih in 
mednarodnih 
raziskovalnih 
projektov 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
raziskovalnih projektih 
s poudarkom na 
rezultatih ter 
oblikovanje vsebin za 
prijavo novih projektov  
na nacionalne razpise  

Število prijav na 
nacionalne razpise  

2012: 8
3
 

 

2013: 10 

 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
raziskovalnih projektih 
s poudarkom na 
rezultatih ter 
oblikovanje vsebin za 
prijavo novih projektov 
za prijavo na 
mednarodne razpise s 
področja 
raziskovalnega in 

Število prijav na 
mednarodne razpise s 
področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela 

2012: 3
4
 

 

2013: 4 

 

                                                           
3
 Navedeno je število prijav, ki smo jih oddali kot vodilna organizacija, UP FAMNIT pa je sodelovala tudi pri prijavah, ki so jih 

oddale druge institucije - Kemijski inštitut, UL BF, UP ZRS, UP IAM (vzpostavljeno tesno sodelovanje na področju raziskovanja 
na podlagi sklenjenega Memoranduma o medsebojnem sodelovanju) in drugi. 

4
 Navedeno je število prijav, ki smo jih oddali kot vodilna organizacija, UP FAMNIT pa je sodelovala tudi pri prijavah, ki jih je 

oddal UP IAM, s katerim ima UP FAMNIT vzpostavljeno tesno sodelovanje na področju raziskovanja na podlagi sklenjenega 
Memoranduma o medsebojnem sodelovanju.  
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

razvojnega dela 

Ohranitev kakovosti in 
uspešnosti prijav 
projektov na 
nacionalnih razpisih 

Število pridobljenih 
nacionalnih projektov  

2012: 0 2013: 3 

 

Ohranitev kakovosti in 
uspešnosti prijav 
projektov na 
mednarodnih razpisih 
s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela 

Število pridobljenih 
mednarodnih 
projektov s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela  

2012: 1 

 

2013: 1 

 

Povečati kvalitetno in 
relevantno 
znanstveno produkcijo  

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
znanstvenim objavam 
s poudarkom na 
objavah indeksiranih v 
podatkovnih zbirkah 
SCI,SSCI in AHCI 

 

Upoštevano število 
SICRIS točk, ki jih 
dosegajo registrirani 
raziskovalci članice 
(SICRIS) 

2012: 4.424,64 

 

2013: 5.000 

 

Nadpovprečna 
znanstvena 
uspešnost, ki jo 
dosegajo registrirani 
raziskovalci članice 
(ocena A' + A'') 
(NADPOVP) 

2012: 2.035,48 

 
 

2013: 2.150 
 
 

Normirano število 
čistih WOS in 
SCOPUS citatov, ki 
so jih v preteklih 
desetih koledarskih 
letih dosegli 
registrirani 
raziskovalci članice  
(CITATI) 

2012: 5591 

 

2013: 5661 

 

Število SCI, SSCI in 
AHCI objav članice 
(ČLANKI) 

2012: 107 

 

2013: 127 

 

Spodbujanje 
raziskovalcev in 
ustrezna motivacija k 
objavam znanstvenih 
monografij 

Število znanstvenih 
monografij, ki jih 
izdajo raziskovalci 
članice  

2012: 0 2013: 0 

 

Ustrezna podpora in 
motiviranje 
raziskovalcev ter 
omogočanje pogojev 
za predstavljanje 
raziskovalnih 
rezultatov in podpora 
pri organizaciji 
konferenc 

Število organiziranih 
mednarodnih in 
nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
sestankov na UP ali v 
sodelovanju z UP 

2012:  

Število organiziranih: 

- mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc in 
mednarodnih 
znanstvenih 
sestankov v 
organizaciji članice 
(nosilka članica): 7 

- mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc in 
mednarodnih 
znanstvenih 
sestankov v 
soorganizaciji: 0  

- nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
nacionalnih 
znanstvenih 

2013:  

Število organiziranih: 

- mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc in 
mednarodnih 
znanstvenih 
sestankov v 
organizaciji članice 
(nosilka članica): 9  

- mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc in 
mednarodnih 
znanstvenih 
sestankov v 
soorganizaciji: 2 

- nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
nacionalnih 
znanstvenih 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

sestankov v 
organizaciji članice 
(nosilka članica): 0  

- nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
nacionalnih 
znanstvenih 
sestankov v 
sodelovanju: 0 

sestankov v 
organizaciji članice 
(nosilka članica): 0  

- nacionalnih 
znanstvenih 
konferenc in 
nacionalnih 
znanstvenih 
sestankov v 
sodelovanju: 0 

Vzpostavitev 
kontaktov z 
raziskovalci v tujini z 
namenom 
predstavitve 
raziskovanega dela 

Število raziskovalcev, 
ki se vračajo v 
domovino in 
sodelujejo z UP 

 

2012: 3 

 

 

2013: 4 

 

 

Izvajanje potrebnih 
aktivnosti za 
prepletanje 
raziskovalnega in 
pedagoškega dela ter 
vključevanje 
raziskovalcev v 
pedagoško delo  

Število raziskovalcev, 
ki so vključeni v 
pedagoško delo 

 

2012 (2011/12): 42 

 

2013 (2012/13): 44 

 

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Zagotoviti povečanje 
stabilnega deleža 
financiranja 
raziskovanja na 
nacionalni in 
mednarodni ravni 

Nadaljevanje dela na 
obstoječem 
infrastrukturnem 
programu   

Število infrastrukturnih 
programov  

2012: 0 2013: 0 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
raziskovalnih 
programih in 
pridobljenih novih 
programih 

Število raziskovalnih 
programov ARRS 

2012: 0 2013: 1 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
temeljnih projektih in 
prijave novih, skladno 
z objavo razpisa 
ARRS 

Število temeljnih 
projektov ARRS 

2012: 3 2013: 5 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
aplikativnih projektih 
in prijave novih, 
skladno z objavo 
razpisa ARRS 

Število aplikativnih 
projektov ARRS 

2012: 0 2013: 0 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih CRP-ih 
in prijave novih, 
skladno z objavo 
razpisa ARRS 

Število CRP-ov ARRS 2012: 0 2013: 2 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih projektih 
in prijave novih, 

Število drugih 
nacionalnih projektov 
po tipu in viru 
financiranja 

2012: 1 

 

2013: 1 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

skladno z objavo 
razpisov  

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
bilateralnih projektih in 
prijave novih, skladno 
z objavo razpisov 
ARRS 

Število bilateralnih 
projektov znanstveno-
raziskovalnega 
sodelovanja in 
promocij  znanosti 
(ARRS) 

2012: 

- Število bilateralnih 
projektov znanstveno-
raziskovalnega 
sodelovanja: 1 

- Število promocij 
znanosti (ARRS): 0 

2013: 

- Število bilateralnih 
projektov znanstveno-
raziskovalnega 
sodelovanja: 1 

- Število promocij 
znanosti (ARRS): 0 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih 
mednarodnih projektih 
s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela in 
prijave novih, skladno 
z objavami razpisov v 
programih evropske 
skupnosti in drugih 
programih 

Število mednarodnih 
projektov s področja 
raziskovalnega in 
razvojnega dela po 
tipu in viru financiranja 

2012: 1 

 

2013: 2 

 

 

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Povečanje 
sodelovanja z 
lokalnim okoljem in 
gospodarstvom 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih projektih 
in prijave novih 
projektov z 
gospodarstvom 

Število projektov v 
sodelovanju z 
gospodarstvom 

2012: 0 2013: 0 

Nadaljevanje 
raziskovalnega dela 
na obstoječih projektih 
in prijave novih 
projektov z drugimi 
uporabniki znanja 

Število projektov z 
drugimi uporabniki 
znanja 

2012: 1 

 

2013: 1 

Realizacija vložitve 
patentnih prijav 
skladno z načrtom v 
potekajočih projektih 

Število vloženih 
patentnih prijav na 
patentni urad, ki so 
opravili popolni 
preizkus patentne 
prijave 

2012: 0 2013: 0 

Realizacija odobritve  
načrtovanih patentnih 
prijav 

Število odobrenih 
patentnih prijav 

2012: 0 2013: 0 

Realizacija inovacij 
skladno z načrtom v 
potekajočih projektih 

Število inovacij 2012: 0 2013: 0 

Spremljanje skupnih 
znanstvenih objav 
raziskovalcev UP in 
raziskovalcev iz 
gospodarstva 

Število skupnih 
znanstvenih objav 
raziskovalcev UP in 
raziskovalcev iz 
gospodarstva 

2012: 2 
 
 

2013: 2 

Spremljanje števila 
doktorjev znanosti, ki 
so na UP doktorirali v 
povezavi z 
gospodarstvom 

Število doktorjev 
znanosti, ki so na UP 
doktorirali v povezavi 
z gospodarstvom 

2012: 0 2013: 0 
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

Komentar: 

Podrobnejši podatki o raziskovanju so dostopni v poglavju 4.3. 
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7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Širitev sodelovanja z 
domačimi in tujimi 
visokošolskimi, 
raziskovalnimi in 
drugimi institucijami 
ter v okviru združenj 
in mrež (33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Navezovanje stikov s 
tujimi institucijami in 
sklenitev novih 
sporazumov ter 
podaljšanje poteklih 
sporazumov 

Število sklenjenih 
medfakultetnih 
sporazumov 

2012 skupaj: 7 

- VŽU-Erasmus: 6 

- Splošni sporazumi: 1 
(Naravoslovno-
matematična fakulteta 
Univerze v Tuzli) 

2013 skupaj: 23 

- VŽU-Erasmus: 23 
(od tega 4 novi) 

- Splošni sporazumi: 0 

Število včlanitev v 
združenja in mreže  

2012 skupaj: 1 

- Združenja:0 

- Mreže: 1 (CEEPUS) 

2013 skupaj: 1 

- Združenja: 0 
- Mreže: 1 (CEEPUS) 

Povečanje 
(mednarodne in 
nacionalne) mobilnosti 
študentov in kadra 
(33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Podaljšanje starih in 
sklenitev novih 
sporazumov za 
izmenjave v okviru 
programov VŽU -
Erasmus  

Širitev sodelovanja v 
druge programe in 
oblike mednarodne 
mobilnosti 

Sodelovanje in 
pripravi in izvedbi 
razpisa za mobilnost 
študentov in kadra v 
okviru programa VŽU-
Erasmus 

Ponudba predmetov v 
angleškem jeziku za 
tuje študente 

Pomoč pri 
zagotavljanju 
nastanitev tujih 
študentov ter 
gostujočih učiteljev in 
raziskovalcev (v 
sodelovanju z UP ŠD) 

Sodelovanje pri 
vzpostavitvi spletnega 
portala - enotne baze 
mobilnosti  

Sodelovanje pri 
pripravi in izvedbi 
»International week 
UP« 

Število študentov, 
vključenih v izmenjave 
v tujini 

2012 skupaj: 9 

- VŽU-Erasmus: 4  

- CEEPUS: 0 

- Bilaterale: 0 
 
- Drugi programi

5
: 5 

 

2013 skupaj: 2 

- VŽU-Erasmus: 2 

- CEEPUS: 0 

- Bilaterale:  0 

- Drugi programi: 0 

Število tujih študentov, 
vključenih v izmenjavo 
na UP FAMNIT 

2012 skupaj: 4 

- VŽU-Erasmus: 4  

- CEEPUS: 0 

- Bilaterale: 0 
 
- Drugi programi: 0 
 

2013 skupaj: 5 

- VŽU-Erasmus: 4  

- CEEPUS: 1 
(Freemover) 

- Bilaterale: 0  

- Drugi programi:0 

Število visokošolskih 
učiteljev in 
visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) UP FAMNIT 
na izmenjavah v tujini 

2012 skupaj: 6 

- VŽU-Erasmus: 6 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 0 

2013 skupaj: 6 

- VŽU-Erasmus: 6 

- CEEPUS: 0  

- Drugi programi: 0 

Število tujih 
visokošolskih učiteljev 
in visokošolskih 
sodelavcev (npr. 
asistentov) na 
izmenjavah na UP 
FAMNIT 

2012 skupaj: 4 

- VŽU-Erasmus: 4 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 0 

2013 skupaj: 12 

- VŽU-Erasmus: 1 

- CEEPUS: 0 

- Drugi programi: 11 

Število študentov UP 
FAMNIT, ki so del 
študija opravili na drugi 
slovenski univerzi oz. 
visokošolskem zavodu 

2012: 0 

 

2013: 1 

 

Število študentov 
drugih slovenskih 
univerz in visokošolskih 
zavodov, ki so del 
študija opravili na UP 
FAMNIT 

2012: 3 

  

2013: 1 

  

Število diplomantov, ki 
so v času študija del 
študija opravili v tujini in 
pridobili vsaj 1 KT 

2012: 4 2013: 5 

                                                           
5
 Mednarodne poletne šole. 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Število vpisanih tujih 
študentov v študijske 
programe UP FAMNIT 

2012: 23 

(skupaj s študijskimi 
programi Aplikativna 
kineziologija pa 27)  

 

2013: 27 

(skupaj s študijskimi 
programi Aplikativna 
kineziologija pa 30)  

 

Število tujih gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, 
ki bodo prišli raziskovat 
na visokošolski zavod 
in ne bodo sodelovali v 
pedagoškem procesu 

2012 skupaj: 5 

- Raziskovalci: 5 

- Strokovni sodelavci: 
0  

2013 skupaj: 6 

- Raziskovalci: 5 

- Strokovni sodelavci: 
1 

Število raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, 
ki bodo odšli raziskovat 
na visokošolski ali 
raziskovalni zavod v 
tujino in ne bodo 
sodelovali v 
pedagoškem procesu 

2012 skupaj: 0 

- Raziskovalci: 0 

- Strokovni sodelavci: 
0 

2013 skupaj: 6 

- Raziskovalci: 3 

- Strokovni sodelavci: 
3 

Število učiteljev, ki 
koristijo sobotno leto 

2012: 0 2013: 0 

Sodelovanje UP 
FAMNIT v programu 
CEEPUS  

2012: 1 2013: 1 

  Število mednarodnih 
konferenc/znanstvenih 
srečanj v organizaciji ali 
soorganizaciji UP 
FAMNIT 

2012: 7 2013: 11 

Število tujih mladih 
raziskovalcev (ARRS), 
ki sodelujejo v 
pedagoškem procesu 
na UP FAMNIT 

2012: 4 2013: 6 

Povečati število 
mednarodnih 
projektov s področja 
izobraževanja 

Nadaljevanje dela na 
obstoječih 
mednarodnih projektih 
s področja 
izobraževanja s 
poudarkom na 
rezultatih ter 
oblikovanje vsebin za 
prijavo novih projektov  
na mednarodne 
razpise 

Število prijav projektov 
s področja 
izobraževanja na 
mednarodne razpise 

2012: 0 

 

2013: 0 

 

Ohranitev kakovosti in 
uspešnosti prijav 
projektov s področja 
izobraževanja na 
mednarodnih razpisih 

Število mednarodnih 
projektov s področja 
študijske dejavnosti iz 
EU, kjer je članica 
nosilka projekta 

2012: 0 2013: 0 

Število mednarodnih 
projektov s področja 
študijske dejavnosti iz 
EU, kjer članica v 
projektu sodeluje 

2012: 0 2013: 1  

Število mednarodnih 
projektov s področja 
študijske dejavnosti 
izven EU (nosilec ali 
sodelujoči)  

2012: 0 2013: 0 
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Komentar: 

V letu 2013 je prišlo do razširitve mreže partnerjev v tujini, saj je fakulteta sklenila 4 nove Erasmus 

bilateralne sporazume (s tremi turškimi univerzami – Bingol Universitesi, Toros Universitesi, Istanbul 

Kultur Universitesi in z University of Pecs iz Madžarske) in podaljšala veljavnost 19 sporazumom 

(Univerzita Karlova Praha, Hochschule Heilbronn, Aarhus Universitet, Universidad del País Vasco, 

Manchester Metropolitan University, Veleučilište u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Splitu, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Szegedi Tudományegyetem, Università di Pisa, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi 

di Salerno, Šiaurės Lietuvos kolegija, Istituto Superior da Maia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

Luleå tekniska universitet), ki so bili prvotno sklenjeni do leta 2013. Fakulteta ima tako v letu 2013 

sklenjenih 27 veljavnih Erasmus bilateralnih sporazumov za realizacijo izmenjav (poleg že navedenih 

institucij še Montanuniversität Leoben, Sveučilište u Zagrebu, Università degli studi di Verona, 

Università degli studi di Firenze).  

 

Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical 

Sciences znotraj programa CEEPUS. V mreži je UP FAMNIT sodelovala z organizacijo mednarodne 

Poletne doktorske šole Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki je  

trajala od 16.6. do 21.6.2013. Žal do načrtovanih izmenjav znotraj mreže ni prišlo zaradi odpovedi 

kandidatov iz tujine. CEEPUS mreža SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences se s študijskim 

letom 2012/13 zaključuje.  

 

V okviru Erasmus programa mobilnosti sta se v študijskem letu 2012/13 študentskih izmenjav v tujino 

udeležila 2 študenta  na UP FAMNIT pa je na izmenjavi 5 študentov iz tujine od tega 4 prek programa 

mobilnosti Erasmus in eden Ceepus freemover doktorski študent, ki je zaključeval doktorsko 

disertacijo s pomočjo somentorja z UP FAMNIT. Za prvi semester študijskega leta 2013/14 se je na 

izmenjavo v tujino prijavilo 15 študentov UP FAMNIT. 

 

Na fakulteti beležimo tudi porast vpisanih tujih študentov na študijske programe UP FAMNIT, tako se 

je v študijskem letu 2012/2013 na fakulteto vpisalo 27 tujih študentov (oziroma 30 tujih študentov, 

upoštevajoč študijske programe Aplikativna kineziologija). Na dodiplomskih študijskih programih je bilo 

vpisanih 18, na magistrskih 4 in na doktorskih študijskih programih 5 tujih študentov (na študijske 

programe Aplikativna kineziologija pa je vpisan 1 tuji študent na magistrski in 2 tuja študenta na 

doktorski študij). Za dodiplomske študente izvajamo semester študijskega programa vzporedno tudi v 

angleškem jeziku. 

 

Erasmus izmenjave v tujini se bo v študijskem letu 2012/13 udeležilo 6 pedagoških delavcev (STA), ki 

so v tujini sodelovali v pedagoškem procesu. Trije pedagoški delavci od šestih se bodo Erasmus 

izmenjave udeležili septembra 2013. Na UP FAMNIT vodimo evidenco tudi za Erasmus izmenjavo 

strokovnega osebja (STT) raziskovalnega instituta UP IAM, tako beležimo 3 Erasmus izmenjave iz 

strokovnih služb (STT), od treh sta dve iz raziskovalnega instituta UP IAM. Ena STT izmenjava se bo 

izvedla septembra 2013.  

 

Na fakulteti v študijskem letu 2012/13 gostimo 12 tujih gostujočih učiteljev, enega preko programa 

mobilnosti Erasmus, enega preko programa izmenjav tuje institucije ter 10 preko ESS projekta 

vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013. V letu 2012 smo 

pripravili računalniško aplikacijo, v kateri tekoče spremljamo podatke o gostujočih profesorjih, hkrati pa 

smo podatke o gostovanjih objavili tudi na spletni strani fakultete.  

 

V pedagoškem procesu sodelujejo šest tujih mladih raziskovalcev (ARRS). 

 

Fakulteta je v letu 2013 organizirala in soorganizirala 11 odmevnih mednarodnih konferenc in 

znanstvenih srečanj: ATCAGC 2013: Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers, 

SME ViLLab Workshop, |DM|=60: |DM|=60 International Conference on Graph Theory and 
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Combinatorics, 4th TRIPLE i: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology, International 

Workshop on Conservation Biology, Joint Workshop of Math Departments UP IAM and UP FAMNIT, 

8th International Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin, CSASC 2013: Joint 

Mathematical Conference, PhD Summer School in Discrete Mathematics / Poletna šola iz diskretne 

matematike za doktorske študente, Conference on Geometry: Theory and Applications, MATCOS: 

Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science. 

 

V letu 2013 je fakulteta organizirala doktorsko poletno šolo diskretne matematike z naslovom »2013 

PhD Summer School in Discrete Mathematics« ki je potekala na Rogli od 16. do 21.6.2013. Udeležilo 

se je je 58 raziskovalcev iz celega sveta.  

 

Konec avgusta 2013 bosta na fakulteti potekali dve že tradicionalni srečanji za srednješolce – 

Famnitov poletni tabor »Matematika je kul« in Famnitova poletna šola matematičnih financ. Obeh 

srečanj se udeležujejo tudi srednješolci iz tujine. 
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST 

7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
/ 
 

7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
 

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Tehnološka prenova 
in prehod na platformo 
COBISS3 

V sodelovanju z 
IZUMom opravljene 
aktivnosti za 
konverzijo zaloge, tisk 
črnih kod in oprema 
vsega gradiva z 
novimi črtnimi kodami  

Konverzija zaloge  2012: 0 2013: tisk 3.344 črnih 
kod in oprema gradiva 
z le-temi 

V sodelovanju z 
IZUMom opravljeno 
izobraževanje in 
potrebni testni zapisi 
za prehod in delo v 
segmentu 
COBISS3/Katalogizaci
ja ter združitev lokalne 
baze v enotno bazo 
UP UK 

COBISS3/Katalogizaci
ja 

2012: uspešno 
opravljeno 
izobraževanje in  
testni zapisi ter delo v 
COBISS3/Katalogizaci
ji 

2013: opravljena 
konverzija 
bibliografskega dela 
zapisov in združitev v 
skupno bazo UP UK 

V sodelovanju z 
IZUMom opravljeno 
izobraževanje in 
nadaljevanje izposoje 
v nadgrajenem 
segmentu 
COBISS3/Izposoja 

COBISS3/Izposoja 2012: delo v 
okrnjenem segmentu 
COBISS3/Izposoja 

2013: prehod na 
oddelčno izposojo in 
delo v nadgrajenem 
segmentu 
COBISS3/Izposoja 

TABELA 25: UPORABNIKI KNJIŽNICE 

Uporabniki Število v letu 2012 Načrtovano število za leto 2013 

Študenti – dodiplomski, redni 1.019 1.195 

Študenti – dodiplomski, izredni 3 0 

Študenti – podiplomski 16 10 

Srednješolci 1 0 

Zaposleni 121 125 

Upokojenci 0 0 

Tuji državljani 0 0 

Drugi uporabniki 19 20 

 
 
Komentar: 

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (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. 
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7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 

7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 
 
/ 
 
 

7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST UP FAMNIT 
 
1. PROMOCIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Nanašajoč se na 
dolgoročni cilj 2: 
Uspešna promocija 
vpisa za študijsko leto 
2013/2014 

Promocija 
informativnih dnevov 
(dodiplomski, 
podiplomski) 

 

Uspešna promocija 
vpisa za študijsko leto 
2013/2014 

2012:  

- Število dijakov na 
informativnih dnevih 
dodiplomskega 
študija: 280 

- Število kandidatov 
na informativnih 
dnevih podiplomskega 
študija: 40 

2013: 

- Število dijakov na 
informativnih dnevih 
dodiplomskega 
študija: 350 

- Število kandidatov 
na informativnih 
dnevih podiplomskega 
študija: 60 

 

Sodelovanje na sejmu 
»Informativa« in 
drugih nacionalnih 
sejmih 

Predstavitve fakultet 
na srednjih šolah  v 
Sloveniji in tujini 

Število predstavitev 
UP dijakom 

2012:  

- Število predstavitev 
na sejmih: 2 

- Število predstavitev 
na srednjih šolah v 
Sloveniji: 11 

- Število dijakov, ki 
aktivno obiščejo 
predstavitve na 
sejmih: 50 

2013: 

- Število predstavitev 
na sejmih: 1 

- Število predstavitev 
na srednjih šolah v 
Sloveniji: 11 

- Število dijakov, ki 
aktivno obiščejo 
predstavitve na 
sejmih: 60 

Izvedba mednarodnih 
poletnih šol in 
taborov, računalniških 
delavnic ter 
naravoslovnih dni  

Število mednarodnih 
poletnih šol in 
taborov, računalniških 
delavnic in 
naravoslovni dnevov 

2012: 

- 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 

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 

Izvedba ciklusov 
predavanj za širšo 
javnost s ciljem 
predstavitve 
izobraževalne in 
raziskovalne ponudbe 
UP FAMNIT 

Ciklusi predavanj s 
področja matematike 
in biodiverzitete  

2012: 

- Ciklus predavanj 
Famnitovi izleti v 
matematično vesolje: 
1 

- Ciklus predavanj 
Famnitovi biološki 
večeri: 1 

2013: 

- Ciklus predavanj 
Famnitovi izleti v 
matematično vesolje: 
1 

- Ciklus predavanj 
Famnitovi biološki 
večeri: 1 

 

Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa. 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika v letu 2012 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Nanašajoč se na 
kratkoročni cilj: 
Pridobivanje tujih 
študentov za vpis  v 
študijske programe 
UP 

Vzpostavitev 
kontaktov s srednjimi 
šolami v tujini 

Izvedba predstavitev 
študijskih programov v 
tujini 

Promocijske aktivnosti 
za podporo 
pridobivanja tujih 
študentov za vpis  v 
študijske programe 
UP 

2012:  

- Število predstavitev 
na srednjih šolah v 
tujini: 5 

 

2013: 

- Število predstavitev 
na srednjih šolah v 
tujini: 5 

 

 
 
Komentar:  

V letu 2013 UP FAMNIT nadaljuje z aktivnostmi za promocijo študijskih programov in fakultete kot 

celote. V promocijo so vključeni zaposleni, še zlasti aktivno predstojniki študijskih programov, in 

študenti fakultete.  

 

Aktivnosti za promocijo so raznolike in vključujejo raznovrstne ciljne skupine: 

- informativni dnevi za dodiplomski in podiplomski študij v Sloveniji in v tujini,  

- udeležba na različnih informativnih dogodkih za predstavitev univerzitetnega študija (npr. 

Informativa ipd.),  

- izvedba ciklusov predavanj z določenega študijskega področja (matematika, biodiverziteta, 

finančna matematika, računalništvo) na srednjih šolah,  

- poletne šole in tabori ter naravoslovni dnevi za srednješolce, 

- cikli poljudnih predavanj za dijake in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Biološki 

večeri), 

- cikli predavanj »Izleti v svet znanosti«, ki so namenjeni osnovnošolcem 

- 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) – leta 2012 smo tako sodelovali kot 

soorganizatorji 56. državnega tekmovanja iz matematike (20. aprila 2012) in kot gostitelji 12. 

državnega tekmovanje iz biologije (24. marca 2012).  

 

Za vse navedene dejavnosti fakulteta pripravi tudi 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 – intervjuji in objave na 

informatorjih kot sta Napovednik.com ter Obala.net ter sprotno obveščanje medijev preko obvestil za 

javnost in osebnih kontaktov z novinarji, je zagotovilo dobro medijsko pokritost in prisotnost fakultete v 

medijih (npr. Delo, Primorske novice, Večer, Radio Koper, spletni časniki Primorska Info ipd.).  

 

Fakulteta sodeluje s svojim predstavnikom tudi v promocijski skupini UP in se vključuje v skupne 

promocijske aktivnosti univerze kot npr. udeležba na sejmu Informativa in podobno.  

 

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje vseh začetih aktivnosti, predvsem promocije študijskih 

programov med ciljno javnostjo ter medijske promocije raziskovalnih dosežkov na fakulteti in njenih 

sodelavcev. 

 
 
2. PROMOCIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

 
Aktivnosti za promocijo raziskovalne dejavnosti smo predstavili pod točkama 4.3 in 7.2.  
 
 
3. PROMOCIJA NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

 
Aktivnosti za promocijo mednarodnega sodelovanja smo predstavili pod točkama 4.4 in 7.3.  
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7.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE 

4. PROMOCIJA NA PODROČJU UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

UP FAMNIT ne izvaja umetniške dejavnosti, zato tudi ne izvaja promocijske dejavnosti na tem 

področju.  

 

 

7.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE 
 
 
7.8.1 SKRB ZA SLOVENŠČINO 
 
/ 
 
 
7.8.2 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 
 
/ 
 
 

7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 
 
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP FAMNIT 
 
Program interesnih dejavnosti študentov UP FAMNIT za leto 2013 je bil sprejet na 2. redni seji 

Študentskega sveta UP FAMNIT dne 3.12.2012. 

 

Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja  

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Izboljšati kakovost 
študentskega življenja 
in povezanosti med 
študenti in 
zaposlenimi z 
vključevanjem 
študentov v interesne 
dejavnosti 

Izvedba dogodkov in 
aktivnosti na področju 
obštudijskih 
dejavnosti 

Izvedba brucovanja 2012: 1 2013: 1  

Udeležba na 

mednarodnem 

tekmovanju iz znanja  

Primatijada 

2012: 1 2013: 1 

Organizacija in 

izvedba uvodnega 

druženja za študente 

in zaposlene 

2012: 1 2013: 1 

Organizacija in 

izvedba zaključnega 

druženja 

2012: 1 2013: 1 

Organizacija in 

izvedba zimskega 

izleta za študente  

2012: 1 2013: 1  

Organizacija in 

izvedba zaključnega 

izleta 

2012: 1 2013: 1  

Soorganizacija 

fakultetnih tekmovanj 
2012: 0 2013: 1 

 
 
7.9.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 
 
/ 
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7.10 DRUGA DEJAVNOST 

7.10 DRUGA DEJAVNOST  
 
 
7.10.1 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 

Založniška dejavnost UP FAMNIT obsega soizdajateljstvo mednarodne matematične SCI revije »Ars 

Mathematica Contemporanea« (AMC), izdajateljstvo revije »BILTEN: Ekonomika, organizacija in 

informatika v zdravstvu«, izdajo različnih študijskih gradiv za potrebe študijskega procesa na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju ter izdajo zbornikov konferenc.  

 

Revija AMC je bila leta 2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI) in se v letu 2012 

uvršča v drugo četrtino SCI revij na področju matematike (IF 0.667). Bilten je bil leta 2012 uvrščena na 

seznam revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri 

kategorizaciji znanstvenih publikacij ARRS. 

 

Na fakulteti deluje tudi Komisija za založniško dejavnost. 

 

V letu 2013 se je fakulteta pri izdaji študijskih gradiv povezala z Založbo UP, ki naj bi v bodoče 

prevzela tehnični del priprave študijskih gradiv.  

 

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Izdajanje znanstvenih 
monografskih in 
serijskih publikacij 

Urejanje, oblikovanje 
in priprava za tisk oz. 
el. izdajo; prijave na 
razpise 

Število izdanih 
znanstvenih 
monografskih in 
serijskih publikacij 

2012 skupaj: 4, od 
tega: 

- znanstvene 
monografije: 0 

- znanstvene revije 
(izdane številke): 2  

- zborniki znanstvenih 
konferenc: 2  

- druge znanstvene 
publikacije: 0 

2013 skupaj: 7, od 
tega: 

- znanstvene 
monografije: 0 

- znanstvene revije 
(izdane številke): 2 

- zborniki znanstvenih 
konferenc: 5 

- druge znanstvene 
publikacije: 0 

Izdajanje strokovnih 
monografskih in 
serijskih publikacij 

Urejanje, oblikovanje 
in priprava za tisk oz. 
el. izdajo; prijave na 
razpise 

Število izdanih 
strokovnih 
monografskih in 
serijskih publikacij 

2012 skupaj: 2, od 
tega: 

- strokovne 
monografije: 0 

- strokovne revije 
(izdane številke): 2  

- zborniki strokovnih 
konferenc: 0 

- druge strokovne 
publikacije: 0 

2012 skupaj: 2, od 
tega: 

- strokovne 
monografije: 0 

- strokovne revije 
(izdane številke): 2  

- zborniki strokovnih 
konferenc: 0 

- druge strokovne 
publikacije: 0 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Izdajanje učbenikov in 
drugih študijskih 
gradiv 

Urejanje, oblikovanje 
in priprava za tisk oz. 
el. izdajo 

Število izdanih 
učbenikov in drugih 
študijskih gradiv 

2012 skupaj: 4, od 
tega: 

- učbeniki: 0 

- druga študijska 
gradiva: 4 

2013 skupaj: 12, od 
tega:  

- učbeniki: 0 

- druga študijska 
gradiva: 12  
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7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

 

 

7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST 

 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Nadgraditi in 
izpopolniti sistem 
spremljanja kakovosti 
študijskega procesa 
UP 

Priprava in sprejem 
Poslovnika kakovosti 
UP FAMNIT. 

Interni pravni akt 
Poslovnik kakovosti. 

2012: 0 2013: 1 

Skladno s Pravilnikom 
o študentski anketi na 
UP izvesti anketiranje 
študentov v 
študijskem letu 
2012/2013. 

Povečati odzivnost 
študentov na 
anketiranje:  

2012:  

Odzivnost študentov:  

- 1. stopnja: 45,81 % 

- 2. stopnja: 40,98 % 

- 3. stopnja: 24,24 % 

skupaj: 44,01 % 

2013:  

Odzivnost študentov:  

- 1. stopnja: 47 % 

- 2. stopnja: 43 % 

- 3. stopnja: 25 % 

skupaj: 46 % 

Na osnovi anketiranja 
študentov priprava 
Analize spremljanja 
obremenitve 
študentov skladno z 
Merili ECTS.  

Analiza spremljanja 
obremenitve 
študentov skladno z 
Merili ECTS. 

2012: 0 2013: 1 

Spodbujanje tutorstva 
med učitelji in 
študenti. 

Število tutorjev 
učiteljev in tutorjev 
študentov. 

2012: 

- Število tutorjev 
učiteljev: 9 

- Število tutorjev 
študentov: 8 

2013: 

Število tutorjev 
učiteljev in tutorjev 
študentov se ohranja 
ali poveča na:  

- Tutorji učitelji: 10 

- TUTORJI študenti: 8  

Število uporabnikov  
tutorstva med študenti 
(tutorandi). 

2012: 

Povprečno število 
opravljenih tutorskih 
ur v letu: 38 

 

2013:  

Povprečno število 
opravljenih tutorskih 
ur v letu se ohranja 
na: 38 

Izvedba delavnic, 
izobraževanj, 
sestankov ipd. za 
študente z namenom 
izboljšanja 
informiranosti in 
kakovosti študija.  

Število izvedenih 
delavnic, 
izobraževanj, 
sestankov:  

- delavnice za bruce 
"Uvod v študij"; 

- redni sestanki 
koordinatorjev 
študijskih 
programov s 
študenti. 

2012: 

Število izvedenih 
delavnic/izobraževanj 
ter število 
udeležencev:  

- delavnice za bruce 
"Uvod v študij": 1/25 
udeležencev 

- sestanki 
koordinatorjev 
študijskih programov 
s študenti 
posameznega 
letnika: 2-3 srečanja 
letno  

2013: 

Število izvedenih 
delavnic/izobraževanj 
ter število 
udeležencev:  

- delavnice za bruce 
"Uvod v študij": 1/25 
udeležencev 

- sestanki 
koordinatorjev 
študijskih programov 
s študenti 
posameznega 
letnika: 2-3 srečanja 
letno 

Zagotavljanje enakih 
možnosti študija za 
študente s posebnimi 
potrebami in drugim 
statusom  

Izvedba vseh 
aktivnosti za študente 
s posebnimi 
potrebami, 
predvidenih s 
Pravilnikom o 
študentih s posebnimi 
potrebami na UP 

2012: 

Priprava, sprejem in 
izvajanje 
individualnega 
programa študija za 
študenta, imenovanje 
učitelja tutorja za 

2013: 

Priprava, sprejem in 
izvajanje 
individualnega 
programa študija za 
študenta, imenovanje 
učitelja tutorja za 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. 
ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

(priprava, sprejem in 
izvajanje 
individualnega 
programa študija za 
študenta, imenovanje 
učitelja tutorja idr.) 

študente s posebnimi 
potrebami: 5 

študente s posebnimi 
potrebami: 10 

 Udeležba učiteljev 
tutorjev, študentov 
tutorev in zaposlenih v 
Referatu za študente 
na izobraževanjih za 
študente s posebnimi 
potrebami, ki jih 
organizira UP   

2012: 1  

 

2013: 1 

 

Vzpostavitev Alumni 
združenja UP 
FAMNIT s ciljem 
ohranjanja 
kakovostnih stikov z 
diplomanti. 

Vzpostavitev 
združenja Alumni 
Famnit – diplomanti in 
prijatelji Famnit  

2012: 0 2013: 1 

Anketiranje 
diplomantov ter 
priprava analize 
zaposlenosti in 
zaposljivosti 
diplomantov. 

Izvedba anketiranja in 
priprava ustrezne 
analize. 

2012: 0 2013: 1  

 

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

 Skladno s Pravilnikom 
o evalvaciji priprava 
samoevalvacijskega 
poročila članic in UP.  

Samoevalvacijsko 
poročilo članice in UP  

2012: 1 2013: 1 

Spodbujanje 
kakovostnega dela 
zaposlenih,  krepitev 
kulture odličnosti med 
zaposlenimi in skrb za 
zadovoljstvo 
zaposlenih. 

Število izvedenih 
izobraževanj za 
zaposlene (formalna, 
neformalna, v  
delovnem okolju,) ter 
število udeležencev. 

2012: 

Izvedena 
izobraževanja in 
število udeležencev: 
1/6 

2013: 

Izvedena 
izobraževanja ter 
število udeležencev: 
1/68 

Udeležba zaposlenih 
na drugih 
izobraževanjih 

2012: 

- Število udeležencev 
formalnega 
izobraževanja: 17 

- Število udeležencev 
neformalnega 
izobraževanja: 5 

2013: 

- Število udeležencev 
formalnega 
izobraževanja: 19 

- Število udeležencev 
neformalnega 
izobraževanja: 5 

Na osnovi internih 
pravnih aktov 
podelitev nagrad 
zaposlenim 
(pedagoška oz. 
znanstvena 
odličnost…) 

2012:  

Število podeljenih 
nagrad: 

- Pedagoška 
odličnost: 0 

- Znanstvena 
odličnost: 0 

- Druge nagrade: 0 

2013:  

Število podeljenih 
nagrad: 

- Pedagoška 
odličnost: 2 

- Znanstvena 
odličnost: 1 

- Druge nagrade: 2 

Anketiranje 
zaposlenih.  

2012: 

Izvedba anketiranja: 0 

2013: 

Izvedba anketiranja: 1 
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Kratkoročni letni cilj 
za leto 2013 

Ukrepi (naloge) za 
dosego oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2013 

Priprava Analize 
anketiranja zaposlenih 
ter sprejem na 
ustreznih organih UP. 

2012: 

Priprava analize o 
anketiranju: 0 

2013: 

Priprava analize o 
anketiranju: 1 

Na osnovi Analize 
anketiranja zaposlenih 
priprava ukrepov, 
njihova 
implementacija in 
izvedba izboljšav.  

2012: 

Izvedene izboljšave 
na osnovi anketiranja 
zaposlenih: 0 

2013: 

Izvedene izboljšave 
na osnovi anketiranja 
zaposlenih: 1 

 
 
Komentar: 

V skladu z Navodili o anketiranju diplomantov UP bo UP FAMNIT v letu 2013 prvič izvedla anketiranje 

diplomantov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.  

 

V okviru oddelkov fakultete je v usklajevanju interni pravilnik, na podlagi katerega bo fakulteta podelila 

priznanja in nagrade najuspešnejšim študentom in zaposlenim. Pravilnik bo sprejel Senat UP FAMNIT 

v letu 2013. 

 

Anketiranje zaposlenih smo izvedli v letu 2011, v letu 2013 bo anketiranje ponovno izvedeno. 

Anketiranje je le eden od načinov spremljanja zadovoljstva zaposlenih na fakulteti, spremljanje in 

izboljšave se uvajajo tudi po drugih poteh (redni sestanki oddelkov, sestanki vodstva fakultete, 

srečanja »team building« po oddelkih ipd.). 

 

Podrobnejšo predstavitev rednih aktivnosti na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti smo 

predstavili v poglavju 4.7. 
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8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA 
 
 
Kadrovski načrt je razviden iz izpolnjene tabele v prilogi. 
 
Komentar: 

Tudi v letu 2013 se na UP FAMNIT načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim 

letom. Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo z 68 na 69 

oseb, dejanski obseg zaposlitev pa se je v navedenem obdobju zmanjšal z  49,34 FTE na 47,46 FTE. 

Na dan 31.12.2013 je načrtovanih 98 oseb (77,89 FTE), kar je povečanje za 42,03% glede na število 

zaposlenih na dan 31.12.2012 (69 oseb) oziroma 64,12% povečanje FTE glede na število FTE na dan 

31.12.2012 (47,46 FTE). 

 

V letu 2013 je načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini D v primerjavi s preteklim 

letom. Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 

povečalo z 49 na dan 31.12.2011 na 53 oseb na dan 31.12.2012, dejanski obseg zaposlitev pa se je v 

navedenem obdobju zmanjšal s 30,54 FTE na dan 31.12.2011 na 29,41 FTE na dan 31.12.2012. Na 

dan 31.12.2013 je načrtovanih 72 zaposlenih v plačni skupini D, kar je v primerjavi z 31.12.2012 (53 

oseb) povečanje za 35,85%, v FTE pa 71% povečanje (z 29,41 FTE na dan 31.12.2012 na 50,29 FTE 

na dan 31.12.2013).  

 

V letu 2013 je načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini H v primerjavi s preteklim 

letom. Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 

zmanjšalo s 5 na 3 osebe oziroma s 4,70 FTE na 4,25 FTE. Na dan 31.12.2013 je v plačni skupini H 

načrtovanih 11 oseb, kar predstavlja povečanje za 266,67% glede na 31.12.2012 (3 osebe), v FTE pa 

158,82% povečanje (s 4,25 FTE na dan 31.12.2012 na 11 FTE na dan 31.12.2013). 

  

V letu 2013 se načrtuje povečanje števila zaposlenih v plačni skupini J v primerjavi s preteklim letom. 

Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo s 14 

oseb na 13 oseb oziroma s 14,10 FTE na 12,85 FTE. Na dan 31.12.2013 je načrtovanih 15 zaposlenih 

v plačni skupini J (15,65 FTE), kar je povečanje za 15,38% v številu oseb oziroma za 21,79% v FTE. 

 

Pri zgoraj navedenih podatkih na dan 31.12.2013 je potrebno upoštevati, da so podatki v FTE izraženi 

kot povprečni FTE na letni ravni. 

 

Razlogov za povečanje števila zaposlenih in dejanskega obsega zaposlitev v letu 2013 je več. Najprej 

velja izpostaviti, da je fakulteta še vedno v rasti – v študijskem letu 2012/13 je fakulteta začela z 

izvajanjem magistrskega študija Varstvo narave (prvi letnik), v študijskem letu 2013/14 pa bo prvič 

izvajala nova magistrska študijska programa Biopsihologija in Matematika s finančnim inženiringom, ki 

predstavljata nadgradnjo dodiplomskih študijskih programov Biopsihologija in Matematika v ekonomiji 

in financah; prav tako bo v študijskem letu 2013/14 prvič izvajala drugi letnik magistrskega študija 

Varstvo narave.  

 

Prav tako je fakulteta s 1.1.2013 pričela samostojno izvajati prvi raziskovalni program ARRS. Porast 

števila zaposlenih je tudi posledica dejstva, da posamezni visokošolski učitelji in sodelavci, 

raziskovalci ter administrativni sodelavci iz ostalih članic UP oziroma rektorata UP na podlagi 

medsebojnih sporazumov sodelujejo pri izvedbi pedagoške oziroma raziskovalne dejavnosti fakultete 

ter pri opravljanju administrativnih nalog. Tesno sodelovanje poteka predvsem s članico UP IAM, s 

katero ima fakulteta sklenjen Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področju skupnega 

interesa. 

 

V letu 2013 je načrtovano povečanje števila pogodbenih izvajalcev, hkrati pa se zmanjšuje dejanski 

obseg, izražen v FTE, v primerjavi s preteklim letom. Število pogodbenih izvajalcev na dan 31.12.2012 

se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo s 64 (12,28 FTE) na 33 oseb (9,43 FTE). Na dan 

31.12.2013 je načrtovanih 64 pogodbenih izvajalcev (10,37 FTE), kar v primerjavi z 31.12.2012  
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predstavlja 93,94% povečanje v številu oseb, v dejanskem obsegu, izraženem v FTE, pa povečanje za 

9,97%. 
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9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
 
 

9.1 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. V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje 

postopkov, kar vključuje izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za navedena objekta. 

Stroške izdelave dokumentacije bo fakulteta pokrila iz presežka preteklih let. 

 

 

9.2 NAKUP OPREME 
 
UP FAMNIT, podobno kot v letih 2011 in 2012, tudi v letu 2013 načrtuje le nabavo najnujnejše opreme 

za izvajanje pedagoškega procesa in za zaposlene. Ker je fakulteta v rasti (širitev pedagoške in 

raziskovalne dejavnosti), se to odraža tudi v nakupu opreme. Tako bo v letu 2013 morala opremiti 

knjižnico in, v kolikor bodo pridobljeni novi prostori za predavalnice, tudi štiri nove predavalnice za 

izvajanje pedagoškega procesa (glej pojasnila pod točko 9.4). Opremo za knjižnico bo fakulteta 

nabavila iz presežka preteklih let, kar je že odobril Upravni odbor UP. Tudi za nakup preostale opreme 

načrtuje fakulteta enak vir financiranja.  

 

Za izvajanje naravoslovje fakulteta nujno potrebuje tudi laboratorijsko opremo.  

 
 

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  
 
UP FAMNIT v letu 2013 ne načrtuje investicijskega vzdrževanja. 

 

 

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI 
 
UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih, uporablja pa tudi prostore drugih članic UP, 

zlasti UP FHŠ in UP ZRS ter UP IAM (na Muzejskem trgu 2 delujeta skupni službi UP FAMNIT in UP 

IAM – kadrovska in finančna služba).  

 

V dolgoročnem najemu ima fakulteta naslednje prostore: 

- prostori Pošte Slovenije, Glagoljaška 8, Koper (sedež fakultete), 

- prostori Mestne občine Koper, Kettejeva 1, Koper, 

- od 1.6.2013 pa ima najete tudi prostore Banke Koper na Kidričevi 14 v Kopru, ki jih je fakulteta 

najela za knjižnico in čitalnico.  

 

Poleg navedenih prostorov fakulteta že več let najema prostore v Dijaškem in študentskem domu 

Koper (Cankarjeva 5, Koper) in na Srednji tehnični šoli Koper (Šmarska cesta 4, Koper), občasno pa 

tudi prostore v Središču Rotunda (Destradijev trg 11, Koper). Pogodbe za te prostore se sklepajo za 

tekoče študijsko leto.  

 

Zaradi širitve dejavnosti (novi študijski programi) in posledične prostorske stiske je fakulteta v 

dogovarjanju za najem novih prostorov (približno 150 m2) za predavalnice v neposredni bližini sedeža 

fakultete. V primeru, da bo v letu 2013 sklenjena pogodba za navedene prostore bo fakulteta pridobila 

štiri nove predavalnice. 
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Finančni načrt je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 

110/11 - ZDIU), Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in 

postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), 16. členom Navodila o 

pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila 

o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  (Uradni list RS, št. 

12/01, 10/06, 08/07 in 102/10), Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 

(Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 –odl. US, 64/12 in 12/13; v nadaljevanju: Uredba), Zakonom o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju ZIPRS1314), 

Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12; v nadaljevanju ZUJF) in z izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport št. 410-134/2012/63 z dne 6.3.2013. 

Finančni načrt  vsebuje vse predvidene prejemke in izdatke rektorata in članic UP, ki bodo plačani v 

korist in izplačani v breme v prihodnjem koledarskem letu (načelo denarnega toka) in prihodke in 

odhodke ki bodo evidentirani v koledarskem letu (načelo nastanka poslovnega dogodka) .  

Finančni načrt za leto 2013 je pripravljen na podlagi enakih ekonomskih izhodišč kot veljajo za 

pripravo državnega proračuna, ob upoštevanju: 

1. Kolektivne pogodbe za javni sektor z vsemi podpisanimi aneksi (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 

3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 – odl. US, 31/10, 83/10 in 89/10),  

2. Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 

uravnoteženje javnih financ  v obdobju od 1. 6. 2013 do 31.12.2014  

3. Izhodišč in usmeritev za pripravo LPD UP in finančnega načrta za leto 2013 (v nadaljevanju 

Izhodišča UP). 

 

Finančni načrt za leto 2012 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.  

 

 

10.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 
 

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

računa), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 

120/07, 124/08, 58/10 (60/10 popr.) in 104/10).  

 

Obvezno ga morajo sestavljati naslednji izkazi: 

‐ načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (zavihek »SD Prih-Odh«), 

‐ načrt računa finančnih terjatev in naložb (zavihek »SD-Terj-Na«), 

‐ načrt računa financiranja (zavihek »SD-Rač. fin.«), 

‐ načrt prihodkov in odhodkov (obračunski tok) (zavihek »SD-OT Prih-Odh«), 

‐ načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (obračunski tok) (zavihek »SD-OT dej«. 

 

 

10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

 

TABELA 26: POVZETEK NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV UP PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

  
Realizacija 

2011 

Realizacija 

2012 

Finančni 

načrt 2013 

Indeks FN 

2013/ Real. 

2012 

A. SKUPAJ PRIHODKI 
2.502.659 2.313.297 2.439.958 1,05 
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Realizacija 

2011 

Realizacija 

2012 

Finančni 

načrt 2013 

Indeks FN 

2013/ Real. 

2012 

1. Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj) 
2.492.609 2.299.469 2.433.649 1,06 

a. Prihodki iz sredstev javnih financ 
2.405.837 2.215.048 2.345.783 1,06 

b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
86.772 84.421 87.866 1,04 

2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj) 
10.050 13.828 6.309 0,46 

B. SKUPAJ ODHODKI 
2.329.816 2.056.601 2.753.510 1,34 

1. Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj) 
2.322.661 2.041.359 2.747.201 1,35 

a. Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim 
1.618.906 1.407.091 1.922.853 1,37 

b. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
644.720 591.192 703.070 1,19 

c.  Investicijski odhodki 
59.035 43.076 121.278 2,82 

d. Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
    

2. Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj) 
7.155 15.242 6.309 0,41 

C. 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

172.843 256.696 -313.552 -1,22 

 

V splošnem delu finančnega načrta je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 

načelu denarnega toka prikazana realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2011, 2012 in finančni 

načrt za leto 2013. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2013 

je zajet ves promet v dobro in v breme podračuna UP FAMNIT, predviden v koledarskem letu 2013. 

 

UP FAMNIT načrtuje v letu 2013 prihodke v skupni višini 2.439.958 EUR kar je 126.661 EUR več 

glede na predhodno leto. UP FAMNIT načrtuje 6.309 EUR prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in 

storitev na trgu, ostali prihodki in odhodki pa iz naslova izvajanja javne službe. Večino prihodkov za 

izvajanje javne službe UP FAMNIT načrtuje iz sredstev javnih financ (96 %). Poleg sredstev iz 

državnega proračuna fakulteta načrtuje tudi Druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe v 

višini 87.866 EUR, in sicer iz naslova šolnin za izvedbo rednega študija na drugi stopnji in izrednega 

študija na tretji stopnji, prispevkov študentov ob vpisu in drugih prispevkov za študij na področju 

izobraževalne dejavnosti in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije (Ad futura) za raziskovalno 

delo v tujini. 

UP FAMNIT načrtuje odhodke v višini 2.753.510 EUR. Odhodki so v primerjavi z odhodki v letu 2012 

višji za 696.909 EUR. Največji delež odhodkov za izvajanje javne službe predstavljajo stroški plač in 

drugi stroški v zvezi z delom (70 %) in so se glede na leto 2012 povišali za 515.762 EUR, kar 

predstavlja 37% povišanje glede na predhodno leto. UP FAMNIT načrtuje v letu 2013 povprečno 62 

FTE (v letu 2012 je bilo povprečno 50 FTE), kar je 12 FTE več kot v letu 2012.  

Stroški materiala in storitev so sorazmerni z obsegom obstoječe ter načrtovano povečane študijske 

dejavnosti prve, druge in tretje stopnje ter povečane znanstveno raziskovalne dejavnosti na fakulteti. 

Glede na leto 2012 je fakulteta v letu 2013 načrtovala 111.878 EUR večje izdatkov za blago in storitve 

za izvajanje javne službe, kar predstavlja 19% povišanje glede na predhodno leto.  

Strukturo predvidenih prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz.  

V finančnem načrtu za leto 2013 UP FAMNIT načrtuje tudi investicijske odhodke v višini 121.278 EUR, 

od tega za nakup opreme 106.650 EUR za: 
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 laboratorijsko opremo za zagotavljanje nemotenega izvajanja študijskega procesa 35.000 

EUR,  

 ureditev predavalnice potrebne za izvajanje študijske dejavnosti 12.300 EUR, 

 ureditev knjižnice in čitalnice  za potrebe študijske dejavnosti 37.000 EUR, 

 informacijsko tehnološka in druga oprema za vzpostavitev pogojev za zaposlene 22.350 

EUR. 

UP FAMNIT načrtuje odhodke za cenitveni elaborat in PZI s popisom za stavbo Galeb in IDZ in PIZ za 

stavbo Pošte v skupni višini 14.628 EUR. 

UP FAMNIT načrtuje, da bo za laboratorijsko opremo pridobila sredstva za investicije iz MIZŠ, ostalo 

opremo pa nabavila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

UP FAMNIT v finančnem načrtu za leto 2013 po denarnem toku izkazuje presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 313.552 EUR.  

TABELA 27: VIRI PRIMANJKLJAJA PO NAČELU DENARNEGA  TOKA 

Viri primanjkljaja po denarnem toku: 
Finančni načrt 

2013 

Zamik med prejetimi in porabljenimi 

sredstvi (prilivi v 201, poraba 2012) 
75.255 

Presežek odhodkov iz naslova 

investicij  
112.178 

Presežek odhodkov iz  študijske 

dejavnosti 
141.119 

Drugo: akontacija -15.000 

SKUPAJ presežek odhodkov nad 

prihodki: 
313.552 

 

UP FAMNIT v finančnem načrtu za leto 2013 po denarnem toku načrtuje presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 313.552 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 v višini 121.278 bo 

fakulteta pokrila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (gre za investicijske odhodke), 

presežek odhodkov nad prihodki v višini 75.255 EUR je posledica zamika med prejetimi in 

porabljenimi sredstvi iz naslova evropskih projektov, ki se financirajo po plačani realizaciji in 141.119 

EUR zaradi izvajanja študijske dejavnosti prve in druge stopnje.  

TABELA 28: OBRAZLOŽITEV VIRA FINANCIRANJA PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI (AOP 486) V LETU 2013, 

ČE GRE ZA SREDSTVA IZ PRORAČUNA RS: 

Namen oz. št. pogodbe, po kateri so bila 

nakazana sredstva, leto nakazila in PP, če gre za 

proračun RS 

EUR Razlog 

Skupaj 313.552   

Zamik pri financiranju programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 

EnergyViLLab (stroški v letu 2013 znašajo 76.510 

EUR, prihodki 1.255 EUR) 75.255 

Sredstva za nastale stroške bo 

UP FAMNIT prejel v letu 2014 (po 

plačani realizaciji). 

Sklep UP št. 1142-13/2013 za določitev in izplačilo 

akontacije neposrednih sredstev članic UP za 

študijsko dejavnost v letu 2013 (Sklepa s strani MIZŠ 

še nismo prejeli). Stroški v letu 2013 znašajo 

2.312.321 EUR, prihodki 2.171.202 EUR). 141.119 

Širitev študijske dejavnosti, 

fakulteta pričakuje dodatna 

sredstva s strani MIZŠ za 

izvajanje študijske dejavnosti. 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013 71 

 

10. FINANČNI NAČRT 2013 

Namen oz. št. pogodbe, po kateri so bila 

nakazana sredstva, leto nakazila in PP, če gre za 

proračun RS 

EUR Razlog 

Pog. št. 1-8/2013, Center odličnosti vesolje, znanost 

in tehnologije (stroški v letu 2013 znašajo 0 EUR, 

prihodki 15.000 EUR). -15.000 

Fakulteta je na podlagi pogodbe 

prejela v letu 2013 akontacijo 

prihodkov, stroški pa bodo nastali 

šele v letu 2014. 

Sklep MIZŠ št. (nimamo podatka), po Uredi za leto 

2007. 44.149 

Nakup opreme za izvajanje 

študijske dejavnosti iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz leta 

2007. 

Sklep MIZŠ št. 321103-08-10021, po Uredbi za leto 

2008. 10.010 

Nakup opreme za izvajanje 

študijske dejavnosti iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz leta 

2008. 

Sklep MIZŠ 321103-09-10057 in 321103-09-10012, 

po Uredbi za leto 2009.. 17.244 

Nakup opreme za izvajanje 

študijske dejavnosti iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz leta 

2009. 

Sklep MIZŠ št. 321103-10-10061, po Uredbi za leto 

2010 in 2011 Sklep MIZŠ št. 321103-11-000052, po 

Uredbi za leto 2011. 40.775 

Nakup opreme za izvajanje 

študijske dejavnosti iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz leta 

2010 (1.619) in 2011 (39.156 

EUR).  

Skupaj 313.552   

 

 

10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb  

 

V Izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov UP FAMNIT v letu 2013 ne 

načrtuje prometa. 

 

 

10.1.3 Načrt računa financiranja  

 

V Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov UP FAMNIT v letu 2012 načrtuje zmanjšanje 

sredstev na računu v višini 313.552 EUR. 

 

 

10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka 

 

TABELA 29: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU BILANČNEGA TOKA 

NAZIV KONTA Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Finančni načrt 

2013 

Indeks FN 2013/ 

Real. 2012 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
2.514.284 2.285.177 2.503.109  1,10      

B) FINANČNI PRIHODKI 
1.900 957 1.100  1,15      

C) DRUGI PRIHODKI 
829 3 10  3,33      

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI  

555 3.338   -        
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NAZIV KONTA Realizacija 2011 Realizacija 2012 
Finančni načrt 

2013 

Indeks FN 2013/ 

Real. 2012 

D) CELOTNI PRIHODKI 
2.517.568 2.289.475 2.504.219  1,09      

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV  

682.519 523.438 674.530  1,29      

F) STROŠKI DELA 
1.621.598 1.386.581 1.989.362  1,43      

G) AMORTIZACIJA 
2.247 9.100 12.500  1,37      

H) REZERVACIJE 
    

I) DAVEK OD DOBIČKA 
3.285    

J) OSTALI DRUGI STROŠKI 
9.444 11.361 22.470  1,98      

K) FINANČNI ODHODKI 
567 9 10  1,11      

L) DRUGI ODHODKI 
8 15.009   -        

M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI  

14.093 4.232 4.300  1,02      

N) CELOTNI ODHODKI 
2.333.761 1.949.730 2.703.172  1,39      

O) PRESEŽEK PRIHODKOV ali 

ODHODKOV 

183.807 339.745 -198.953  -        

 

 

UP FAMNIT v finančnem načrtu za leto 2013 po bilančnem toku načrtuje prihodke v višini 2.504.219 

EUR, prihodki so glede na predhodno leto višji za 214.744 (9%) glede na predhodno leto. Višje 

prihodke fakulteta načrtuje iz naslova MIZŠ za izvajanje študijske dejavnosti prve in druge stopnje (iz 

naslova 57. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov) in sredstev 

za projekte financirane s strani ARRS. 

 

UP FAMNIT načrtuje odhodke v letu 2013 v višini 2.703.172 EUR in so glede na leto 2012 višji za 

753.442 EUR (39%). Večino vseh odhodkov predstavljajo stroški dela, in sicer 1.989.362 EUR, kar 

predstavlja 74% vseh odhodkov. Stroški dela so glede na predhodno leto višji za 602.781 EUR (43%). 

Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani v višini 674.530 EUR in predstavljajo 25% vseh 

odhodkov načrtovanih v letu 2013 ter so glede na predhodno leto višji za 29%. 

 

UP FAMNIT v letu 2013 načrtuje 198.953 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Presežek odhodkov 

nad prihodki je posledica širitve izvajanja študijske dejavnosti prve in druge stopnje. Za pokritje dela 

odhodkov nad prihodki iz naslova študijske dejavnosti fakulteta pričakuje dodatna sredstva s strani 

MIZŠ, razliko pa načrtuje pokriti iz prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Kljub ukrepom 

racionalizacije, ki jih fakulteta izvaja že od ustanovitve, fakulteta še vedno načrtuje v letu 2013 

presežek odhodkov nad prihodki. 
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10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

 

TABELA 30: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

Fakulteta v letu 2013 načrtuje prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 6.309 EUR, kar je 42% več 

glede na realizacijo v letu 2012. Prihodke iz naslova tržne dejavnosti fakulteta načrtuje iz naslova 

kotizacij konferenc, poletnih šol in drugih dejavnostih. 

 

 

10.2 POSEBNI DEL FINANCNEGA NAČRTA  

 

 

10.2.1 Finančni načrt 2013 Posebni del (PD FN13-2.1) 

 

UP FAMNIT v letu 2013 načrtuje prihodke po denarnem toku v višini 2.439.958 EUR in odhodke v 

višini 2.753.510 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2013 znaša 313.552 EUR. 

 

Na podlagi Izhodišč UP fakulteta načrtuje v letu 2013 sredstva s strani MVZT za izvajanje rednih 

študijskih programov prve in druge stopnje v višini 2.171.202 EUR, in sicer: 

- za dodiplomsko redno študijsko dejavnost prve stopnje v višini 1.950.225 EUR, 

- za redne programe druge stopnje v višini 220.977 EUR. 

 

Za nemoteno delovanje in kakovostno izvedbo rednih dodiplomskih študijskih programov fakulteta 

potrebuje višja sredstva od načrtovanih prihodkov na podlagi Izhodišč UP št. 194-02/2013 z dne 

14.6.2013. Prihodki, ki jih fakulteta dejansko potrebuje za izvedbo vseh rednih dodiplomskih študijskih 

programov, so v skladu z Izhodišči UP sorazmerno znižani za prispevek skupnih nalog UP.  

V letu 2013 UP FAMNIT načrtuje porast števila zaposlenih kot tudi izdatkov za blago in storitve.  

V letu 2013 se prvič izvajajo naslednji študijski programi oz. letniki obstoječih študijskih programov: 

- prva bolonjska stopnja: v študijskem letu 2012/13 se prvič izvaja 3. letnik študijskega 

programa Biopsihologija (10 mesecev), 

- druga bolonjska stopnja:  

o v študijskem letu 2012/13 se prvič izvaja 1. letnik magistrskega študijskega programa 

Varstvo narave (10 mesecev); 

o v študijskem letu 2013/14 se prvič izvajata 1. letnika magistrskih študijskih programov 

Biopsihologija in Matematika v ekonomiji in financah (2 meseca) in 2. letnik 

magistrskega študijskega programa Varstvo narave (2 meseca). 

NAZIV KONTA

Realizacija 

2011 Javna 

služba

Realizacija 

2011 trg 

Realizacija 

2012 Javna 

služba

Realizacija 

2012 trg 

FINANČNI 

NAČRT

 Javna služba 

2013

FINANČNI 

NAČRT

 Trg 2013

Realizacija 12 

JS / Realizacija 

11JS

FN 13 JS / 

Realizacija 12 

JS

FN 13 Trg / 

Realizacija 12 

Trg

2 4 5 6 7 8 9 10=6/4 11=8/6 12=9/7

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

2.505.560 8.724 2.280.768 4.409 2.496.800 6.309 0,91 1,09 1,43

B) FINANČNI PRIHODKI 1.900 957 1.100 0,50 1,15 -

C) DRUGI PRIHODKI 829 3 10 0,00 3,33 -

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
555 3.298 40 5,94 0,00 0,00

D) CELOTNI PRIHODKI 2.508.844 8.724 2.285.026 4.449 2.497.910 6.309 0,91 1,09 1,42

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 673.795 8.724 519.482 3.956 671.250 3.280 0,77 1,29 0,83

 F) STROŠKI DELA 1.621.598 1.386.581 1.986.333 3.029 0,86 1,43 -

G) AMORTIZACIJA 2.247 9.100 12.500 4,05 1,37 -

H) REZERVACIJE - - -

J) DRUGI STROŠKI 9.444 11.361 22.470 1,20 1,98 -

K) FINANČNI ODHODKI 567 9 10 0,02 1,11 -

L) DRUGI ODHODKI 8 15.009 1.876,13 0,00 -

M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
14.093 4.232 4.300 0,30 1,02 -

N) CELOTNI ODHODKI 2.321.752 8.724 1.945.774 3.956 2.696.863 6.309 0,84 1,39 1,59

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 187.092 0 339.252 493 0 0 1,81 0,00 0,00

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 198.953 0 - - -
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UP FAMNIT načrtuje v letu 2013 odhodkov za izvajanje študijske dejavnosti prve in druge stopnje v 

višini 2.312.321 EUR, kar je 560.983 EUR več kot v letu 2012, od tega 403.687 EUR za odhodke za 

plače, prispevke in druge osebne prejemke (kar predstavlja 56 FTE povprečno zaposlenih v letu 

2013). Skladno s povečevanjem obsega študijske dejavnosti na prvi in drugi stopnji se povečujejo tudi 

materialni stroški, ki jih fakulteta potrebuje za kakovostno izvedbo študijske dejavnosti. 

V finančnem načrtu UP FAMNIT je pri načrtovanju stroškov dela upoštevano, da se od 01.06.2013 za 

določitev osnovnih plač uporablja nova plačna lestvica (44. a člen Zakona o spremembi in dopolnitvah 

zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-R). Premije kolektivnega pokojninskega 

zavarovanja se v obdobju do 31.12.2013 zmanjšajo za 80% (63. a člen ZSPJS-R in 7. člen Aneksa h 

Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti UL RS, št. 46/2013). 

UP FAMNIT v letu 2013 ne načrtuje sredstev za napredovanja. Sredstva za povračila, nadomestila in 

drugi osebni prejemki so načrtovani v skladu z upoštevanjem števila upravičencev oz. v skladu z 

veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju sredstev za izplačilo plač, regresa za letni dopust in drugih povračil 

in nadomestil so upoštevana določila ZUJF-a in ZIPRS1314. 

V posebnem delu fakulteta izkazuje višje odhodke od prihodkov za izvajanje študijskih programov prve 

in druge stopnje v višini 141.119 EUR. Za pokritje primanjkljaja v letu 2013 fakulteta načrtuje z 

dodatnimi sredstvi s strani MIZŠ oz. iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Interno 

zadolževanje v letu 2013 ne bo potrebno.  

Za izvajanje rednih študijskih programov prve, druge stopnje in izrednih študijskih programov tretje 

stopnje fakulteta načrtuje prihodke iz naslova prispevkov študentov ob vpisu, šolnin in drugih 

prispevkov v skupni višini 71.766 EUR.  

V letu 2013 fakulteta načrtuje pridobitev sredstev za raziskovalno in razvojno dejavnost iz naslova 

ARRS v višini 169.426 EUR (za raziskovalne projekte, mlade raziskovalce, bilaterale in drugo).  

 

UP FAMNIT načrtuje druge prihodke iz drugih virov v višini 20.000 (3.900 iz Javnega sklada RS za 

razvoj kadrov in štipendij, 15.000 EUR akontacije za izvajanje projekta financiranega s strani Centra 

odličnosti vesolje, znanost in tehnologije in 1.100 EUR iz naslova obresti). 

 

UP FAMNIT v letu 2013 načrtuje prihodke za izvajanje programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–

Italija 2007-2013 EnergyViLLab s strani Ministrstva za gospodarstvo v višini 1.255 EUR. Fakulteta 

načrtuje odhodke za plače, blago in storitve v višini 8.051 EUR iz Ministrstva za gospodarstvo in 

68.459 EUR iz sredstev proračuna EU. Zaradi zamika financiranja fakulteta načrtuje, da bo sredstva 

za stroške, ki bodo nastali v letu 2013, prejela šele v letu 2014.  

 

V letu 2013 fakulteta načrtuje nakup opreme v višini 106.650 EUR od tega 8.000 iz sredstev ARRS, 

98.650 EUR iz presežka preteklih let in za pripravo investicijske dokumentacije (DIP) za odkup dveh 

objektov Glagoljaški 8 in Kettejevi 1 v Kopru v skupni višini 14.628 EUR iz presežka preteklih let.  
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10.2.2 Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem 

toku, vir MIZKŠ (PD FN13-2.2) 

 

TABELA 31:  STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO DENARNEM TOKU, 

VIR MIZŠ 

 

 

10.2.3 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD 

FN13-2.3) 

 

TABELA 32: NAČRTOVANA STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 PO VIRIH FINANCIRANJA 

 

 

 

10.2.4 Načrt strukture stroškov dela (PD FN13 – C dela) 

 

TABELA 33:  POVZETEK NAČRTOVANA STRUKTURA STROŠKOV DELA 

  Realizacija 2012 FN 2013 

FN 2013/ Realizacija 

2012 

SKUPAJ VSI VIRI  1.407.023 1.925.822 1 

MIZŠ 1.239.564 1.708.167 1,38 

v EUR Struktura v EUR Struktura

Pedagoška dejavnost 1.450.160 82,80 1.928.742 83,41 133,00

Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana s 

pedagoško dejavnostjo 0,00 0,00

ARRS, TIA, JAPTI 0,00 0,00

Knjižničarska dejavnost 26.068 1,49 17.582 0,76 67,45

Informacijska dejavnost 32.112 1,83 32.150 1,39 100,12

Organizacijska in upravna dejavnost 242.998 13,87 333.847 14,44 137,39

Druga infrastrukturna dejavnost 0,00 0,00

TSF-Z 1.751.338 100,0 2.312.321 100 132,03

Namen

Realizacija za leto Finančni načrt za FN 2013 / 

Realizaci

ja 2012

Vir
Oznaka AOP 

za prihodke Prihodki Odhodki

Razlika med 

prihodki in 

odhodki

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks)

Sestava 

prihodkov 

(indeks)

Sestava 

odhodkov 

(indeks)

Javna služba skupaj 402 2.433.649 2.747.201 -313552 112,9 99,7 99,8

MIZKS 404 2.171.202 2.312.321 -141.119 106,5 89 84

ARRS, TIA, JAPTI 404 169.426 169.426 0 100 6,9 6,2

Druga ministrstva 404 1.255 8.051 -6796 641,5 0,1 0,3

Občinski proračunski viri 407 0 0 0 - 0 0

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 

EU 419 0 0 0 - 0 0

Cenik storitev univerze: sredstva 

od prodaje blaga in storitev iz 

naslova izvajanja javne službe
421 71.766 71.766 0 100 2,9 2,6

Ostala sredstva iz proračuna 

EU: 7. OP, Cmepius in drugi 

projekti iz pror. EU 429 0 68.459 -68459 - 0 2,5

Drugi viri

410+413+418+

422 DO 

428+430 20.000 117.178 -97178 585,9 0,8 4,3

Trg 431 6.309 6.309 0 100 0,3 0,2

Skupaj 401 2.439.958 2.753.510 -313.552 112,9 100 100
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10. FINANČNI NAČRT 2013 

  Realizacija 2012 FN 2013 

FN 2013/ Realizacija 

2012 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 95.288 131.768 1,38 

Druga ministrstva 2.257 5.941 2,63 

Občinski proračunski viri     - 

Sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna EU     - 

Cenik storitev univerze: sredstva od 

prodaje blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 27.429 26.453 0,96 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti iz pror. EU 19.185 50.524 2,63 

Drugi viri 23.300   0,00 

Trg   2.969 - 

 

 

 

10.2.5 Tekoči transferi proračunskim uporabnikom  

 

Tabela 34: TEKOČI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

 

 

Tabela 35: FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

od tega

 stroški dela

stroški dela 

v tekočih 

izdatkih 

(indeks) Skupaj

od tega

 stroški dela

stroški dela 

v tekočih 

izdatkih 

(indeks)
1 1a 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*100 10=8/5*100 11 12

570310

Evropski okvirni programi in 

mednarodne raziskave 4133 UP FAMNIT 2.112 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

570610

Usposabljanje in razvoj 

znanstvenih kadrov 4133 UP FAMNIT 26.741 20.093 0,75140283 28.387 17.683 0,622925987 0,88005773

571910 Infrastrukturne obveznosti 4133 UP FAMNIT 1.721 1.721 1,00015691 3.094 3.094 1 1,79779198

572210 Znanstveni tisk in sestanki 4133 UP FAMNIT 1.603 0 0 748 0 #DEL/0!

573710 Dejavnost visokega šolstva 4133001 UP FAMNIT 2.036.820 1.239.564 0,60857798 2.171.202 1.708.167 0,786737945 1,37803857

Prihodki za leto 

2013 so zmanjšani 

za skupne naloge 

UP v višini 9.746 

EUR.

579710

Spodbujanje mednarodnega 

raziskovanja v okviru EU 4133 #DEL/0! 540 0 #DEL/0!

603710 Raziskovalni projekti 4133 UP FAMNIT 90.328 73.474 0,81341334 125.813 110.991 0,882190235 1,510616

694110

Kakovost, konkurenčnost in 

odzivnost visokega šolstva - ESS-

07-13-EU 4133 UP FAMNIT #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

698510

Kakovost, konkurenčnost in 

odzivnost visokega šolstva - ESS-

07-13-slovenska udeležba 4133 UP FAMNIT #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!

SKUPAJ 2.159.325 1.334.852 0,6181803 2.329.784 1.839.935 0,789744886 1,37838127

Realizacija za leto 2012 - prihodki PPU za tekočo 

porabo

Finančni načrt za leto 2013 - prihodki PPU za tekočo 

porabo

posredni PPU oz. skupina PPU *KONTOPP

Primerjava 

stroškov 

dela 

2013/2012 

(indeks)Ime PP

Pretežni 

financer PPU Opombe PPU

Skupaj od tega 

stroški dela

Skupaj od tega stroški 

dela

Skupaj od tega 

stroški dela

Skupaj od tega 

stroški dela

Skupaj od tega 

stroški 

dela

Skupaj od tega 

stroški 

dela

Skupaj od tega 

stroški 

dela

Skupaj od tega 

stroški 

dela

stroški 

dela v 

sredstvih 

proračuna 

RS 

stroški dela 

v ostalih 

sredstvih za 

izvajanje 

javne službe

stroški 

dela v 

sredstvih 

za izvajanje 

tržne 

dejavnosti

stroški 

dela v 

skupnih 

sredstvih 

za tekočo 

porabo

1 2 3 4 5 6 7 8=2+4+6 9=3+5+7 10 11 12 13 14 15 16=10+12+14 17=11+13+15 18=11/3*100 19=13/5*100 20=15/7*100 21=17/9*100

UP FAMNIT 2.159.325 1.337.109 133.421 69.982 13.828 0 2.306.574 1.407.091 2.331.039 1.845.876 91.766 76.977 6.309 2.969 2.429.114 1.925.822 1 1 #DEL/0! 1

INDEKSI - primerjava 2013 z 2012

sredstva proračuna RS za 

izvajanje javne službe

ostala sredstva za izvajanje 

javne službe

sredstva za izvajanje tržne 

dejavnosti (trg)
SKUPAJ

sredstva proračuna RS 

za izvajanje javne službe

ostala sredstva za 

izvajanje javne službe

sredstva za izvajanje 

tržne dejavnosti (trg)
SKUPAJ

Posredni proračunski 

uporabnik (PPU)*
Realizacija za leto 2012 - tekoča poraba Finančni načrt 2013 - tekoča poraba
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10. FINANČNI NAČRT 2013 

 

10.2.6 Finančni načrt za leto 2013 – (PD) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE NA 

PRIMORSKEM  

 

/ 

 

10.2.7 Finančni načrt za leto 2013 – (PD) ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA 

PRIMORSKEM  

 
/ 

 
 
 
 



UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013 78 

 

11 KAZALCI IN PODATKI UP FAMNIT 

11 KAZALCI IN PODATKI UP FAMNIT 
 
Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z 
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost: 

- Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«, 
- Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki in kazalci RAZISKOVANJE« (»Priloga 

ARRS«, »Priloga GOSPODARSTVO«, »Priloga DRUGI PROJEKTI«, »Priloga MEDNARODNI 
PROJEKTI«, »Priloga RAZISKOVALNA USPEŠNOST«, »Kazalniki RAZISKOVANJE SKUPNA«), 

- Mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST«, 
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE« 

- Kadrovski načrt 2013, oznaka »Tabele KADROVSKI NAČRT 2013« (»Tabela KADROVSKI 
NAČRT 2013«, »Tabela PLANIRANJE ZAPOSLENIH IN STROŠKOV DELA_FN_13 JUNIJ 
2013«) 

- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM«, 

- Finančni načrt 2013, oznaka »FN 2013 za JVZ_predloga za članice«. 
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12. SEZNAM OKRAJŠAV 

12. SEZNAM OKRAJŠAV 
 

ARRS JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 

CEEPUS CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES 

CJMK UP CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP 

CRP CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM 

CRJM CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA 

CRPZ CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA 

CSG CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM 

CŠ UP CENTER ZA ŠPORT UP 

EEN ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

EHEA EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI 
PROSTOR 

EILC ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE 

ERA EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR 

ERC EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

EUA EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ 

FTE FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE 

IBŠ INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS 

IDS INŠTITUT ZA DEDIŠCINO SREDOZEMLJA UP ZRS 

IJŠ INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS 

IKARUS INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS 

ISHDŠ INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTICNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP 
ZRS 

ISKO  INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS 

IZŠ INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS 

KIN UP KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP 

KMMS UP KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP 

KONZORCIJ NIT KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU 
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM 

KOST UP STATUTARNA KOMISIJA UP 

KP UP KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP 

KSSK UP KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA, 
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP 

KŠTZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP 

KŠZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP 

KZRD UP KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP 

LLP LIFE LONG LEARNING PROGRAMME 

LPD LETNI PROGRAM DELA 

MF MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MG MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

MKGP MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

MŠŠ MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE 

MOK MESTNA OBCINA KOPER 

MIZKŠ MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT 

MVZT MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

MZZ MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

NFM NORVEŠKI FINANCNI MEHANIZEM 

OBV ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA 

RCRP REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT 
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12. SEZNAM OKRAJŠAV 

SZ UP SVET ZAUPNIKOV UP 

ŠOUP ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP 

ŠS UP ŠTUDENTSKI SVET UP 

UO UP UPRAVNI ODBOR UP 

UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O. 

UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

UP FGO UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE 

UP FAMNIT FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 
TEHNOLOGIJE  

UP FHŠ FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE  

UP FM FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

UP FTŠ Turistica FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica 

UP PEF PEDAGOŠKA FAKULTETA  

UP IAM INŠTITUT ANDREJA MARUŠIČA 

UP ŠD ŠTUDENTSKI DOMOVI UP 

UP FVZ FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

UP ZRS ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE  

UP UK UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 

UP FENIKS UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE 

ZSPDSLS ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 

SKUPNOSTI 

ZVKD ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

ZVIS 2006 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3) 

7. OP 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE 
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13. KAZALO TABEL 

13. KAZALO TABEL 
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