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1 POROČILO DEKANA 
 

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je bila ustanovljena 24. 6. 2008 z odlokom Dravnega zbora RS. Konec junija je bil za v. d. dekana imenovan 

doc. dr. Janez Povh, ki je s 1. 10. 2008 prevzel redni mandat dekana FIŠ. V obdobju do 31. 12. 2008 je FIŠ izvedel naslednje aktivnosti: 

 

 Aktivnost Mesec realizacije 

1 Konsituiranje vseh organov FIŠ (Akademski zbor, UO, Senat, 

Študentski svet) 

avgust-december 

2 Vpis v sodni in poslovni register  avgust  

3 Oblikovanje in sprejem začasnih pravil avgust 

4 Izvolitev dekana september 

5 Sprejem statuta november 

6 Vpis v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij september 

7 Izdelava programa dela in finančnega načrta za 2008 september 

8 Izdelava nekaterih splošnih aktov  (SA) FIŠ 

o Potrdilo o vpisu 

o Priznavanje izpitov 

o Znanstveno-raziskovalna dejavnost FIŠ 

o Akt o sistemizaciji FIŠ 

oktober-december 

9 Mednarodna znanstvena konferenca "Informacijsko 

komunikacijske tehnologije: od moderne do informacijske 
družbe" in strokovni posvet "Informatika v sodobni družbi 

2008" 

september 

10 Izdelava spletne strani FIŠ september-december 

11 Svečana akademija ob ustanovitvi FIŠ september 

12 Izdelava Cel. grafične podobe julij-september 

13 Oblikovanje kateder oktober 

14 Ustanovitev Inštituta za informacijske študije september 

15  Vzpostavitev spletnih učilnic v okolju MOODLE september 

16 Prenos programov s FUDŠ na FIŠ september-november 

17 Izdelava študentskih izkaznic november 

18 Vpis FIŠ v razvid visokošolskih zavodov oktober 

 

19 Uskladitev plač z Zakonom o  sistemu plač v javnem sektorju  oktober 
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20 Akreditacija dislokacij  oktober 

21 Ureditev prostorov FIŠ in izvedba začetne investicije iz Načrta 

razvojnih programov 

-  

november-december 

22 Vzpostavitev visokošolskega informacijskega sistema november 

23 Oddaja Erasmus listine november 

24 Izvedba 1. semestra študija (urnik, pogodbe z izvajalci) september-december 

 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  

Fakulteta za informacijske študije je sooblikovalka razvoja na znanstvenem in strokovnem nivoju pri vedah, ki so povezane z računalništvom in 

informatiko. 

Zagotavljali bomo nenehen pretok znanja med strokovnjaki, študenti in uporabniki (organizacijami). S tem bomo dvigovali ugled diplomantov in 

pomagali gospodarskim in negospodarskim organizacijam, da z uporabo novih znanj s področja računalništva in informatike izboljšajo svoje 
poslovanje. 

Z lastno odličnostjo bomo prispevali h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še posebej  na področju Dolenjske in Bele kraj ine, ter tako prispevali k 

razvoju univerze na tem območju. 

Na Fakulteti za informacijske študije si bomo prizadevali, da postanemo 

 vodilni center znanja s področja računalništva in informatike v jugovzhodni Sloveniji in 
 fakulteta, katere diplomanti bodo med najbolj iskanimi s področja računalništva in informatike. 

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je nov center znanj s področja informacijskih študij, umeščen  v lokalno oz. subnacionalno regijsko 

in tudi nacionalno družbeno okolje. Usmerjen je v številne še neizkoriščene možnosti (niše) v razvoju informacijskih študij na nacionalnem nivoju in se 

bo uspešno vključeval v mednarodno okolje in trende razvoja informacijskih študij.  

 

Fakulteta za informacijske  študije  je zavezana predvsem naslednjim ciljem: 
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1. Prispevala bo k razvoju človeškega kapitala na lokalni in nacionalni ravni ter ustvarjala profile s širokim znanjem s področja informatike, ki bo 

dopolnjeno z uporabnim družboslovnim znanjem temeljilo na dobrem poznavanju družboslovnih raziskovalnih metod. Ta znanja, v povezavi s 

posamičnimi bolj specifičnimi znanji bodo diplomante  usposobila za reševanje vrste  zahtevnejših problemov. 

2. Izrazito raziskovalno usmerjena fakulteta bo središče raziskovanja s področja družboslovja in informatike na regionalni ravni  in eno od 

najpomembnejših tovrstnih raziskovalnih središč na nacionalni ravni, ki bo hkrati izrazito usmerjeno v povezovanje in odmevnost v evropskem in 

globalnem znanstvenem prostoru. Dosedanje izkušnje in mednarodna odmevnost vključenih raziskovalcev so jamstvo za raziskovalno odličnost 

tako v temeljnih projektih kot v vseh projektih, ki bodo usmerjeni neposredno k uporabnikom v gospodarstvu, v lokalnem in državnem okviru 

3. Spodbujala bo interdisciplinaren in transdisciplinaren pristop po eni strani že s svojim raziskovalnim delom, študijskim programom in izbiro 

visokošolskih učiteljev različnih profilov,  in po drugi strani z intenzivnim spodbujanjem kombinacije študija z različnimi i zobraževalnimi institucijami 

v Sloveniji in v tujini skladno z bolonjskimi načeli. 

4. Dopolnjevanje dosedanjih primerljivih visokošolskih in raziskovalnih programov v slovenskem prostoru, z novim profilom diplomanta. 

5. Sodelovanje z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami na nacionalni in mednarodni ravni.  

6. Prispevala bo k policentričnem razvoju slovenskega visokega šolstva in elementov, ki so z njim povezani, ter s tem tudi k intenzivnejšemu 

regionalnemu razvoju na splošno in preprečevanju bega možganov iz regije. 

7. Prispevala bo k večjemu izkoristku lokalno razpoložljivih virov, kot so knjižnične kapacitete na regionalni ravni, načrtovana izgradnja visokošolske 

infrastrukture, prometna povezanost regij itd.  

8. Upoštevaje lokacijo v Novem mestu bo izkoristila geografski položaj Jugovzhodne Slovenije na meji s Hrvaško. Poskušala bo pridobiti dobre 

študente s Hrvaške in ostalih držav iz  tega območja Evrope. S tem bo spodbujala meddržavno sodelovanje na izobraževalnem in raziskovalnem 

področju.  

 

Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu je 24.06.2008  ustanovila Republika Slovenija z Odlokom o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 

zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS št.67/2008). 

 

FIŠ izvaja na dodiplomskem študiju univerzitetni in visokošolski strokovni program, na podiplomskem študiju pa magistrski študijski program.  

 

Dodiplomski študijski 

programi 

Izvajano v študijskem 

letu 

Število študentov 

 

Informatika v sodobni družbi 

(VS) – redno, izredno 

 

2008/09 

66 

 

Informatika v sodobni družbi 

(UN) – redno, izredno 

 

2008/09 

21 

 

Podiplomski študijski 

program 

Izvajano v študijskem 

letu 

Število študentov 

 

Informatika v sodobni družbi 

(magistrski) redno, izredno 

 

2008/09 

39 
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Prva generacija študentov se je v študijskem letu 2008/09 vpisala na redni in izredni program Informatika v sodobni družbi (VS) in Informatika v 

sodobni družbi (UN) in na redni in izredni podiplomski študijski program Informatika v sodobni družbi.  

 

Prve pedagoške zaposlitve za izvajanja pedagoškega procesa so bile opravljene v oktobru 2008. Za potrebe pedagoškega procesa je fakulteta 

zaposlila 10 visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev. 

 

Fakulteta je osredotočena tudi v znanstveno-raziskovalno delo. Oblikovan je bil Inštitut za informacijske študije (IIŠ), ki je bil 12. 9. 2008 vpisan v 

evidenco raziskovalnih zavodov.  

 

Področja raziskovanja zajemajo interakcijo med informacijsko tehnologijo in družbo in v velikem delu uporabo informacijske tehnologije na 

področjih – v družbenih in poslovnih sistemih.  

  

Raziskovalno-razvojno delu teži k preseganju slabe medsebojne povezanosti posameznih družbenih ved v smislu inter- in transdisciplinarnosti, ki je 

kljub solidni razvitosti posameznih ved dejansko skromna. Na FIŠ smo v letu 2008 želeli združiti obstoječe kadrovske potenciale in znanja, ter z 

uvajanjem timskega dela in sinergičnega sodelovanja med raziskovalci, ki iste ali podobne teme preučujejo iz različnih teoretskih, metodoloških in 

drugih zornih kotov,  preseči stanje fragmentacije družboslovnih ved v Sloveniji.  

 

V raziskovalno dejavnost so vključeni visokošolski učitelji in sodelavci ter odlični študenti »mladi raziskovalci«, ki so tvorili interdisciplinarne raziskovalne 

skupine za timsko delo z industrijo doma in v tujini.  

 

Poleg neposrednega posredovanja znanstveno-raziskovalnih rezultatov konkretnim naročnikom aplikativni vidiki znanstveno-raziskovalnega dela 

vključujejo tudi organiziranje diskusij, okroglih miz, specializiranih delavnic, na katerih sodelujejo partnerske institucije, naročniki, domači in tudi 

raziskovalci in izvedenci. Tako je bil 22. septembra 2008 v Novem mestu organiziran drugi strokovni posvet »Informatika v sodobni družbi« , na podlagi 

katerega je izšel tudi zbornik, ki je na voljo tudi v elektronski obliki in na spletni strani fakultete. 

 
MATERIALNI POGOJI DELA 

Fakulteta nima premoženja v obliki nepremičnin. Prostore ima v najemu. Pri reševanju infrastrukturne problematike sodeluje s Centrom biotehnike in 

turizma - Grm Novo mesto, Univerzitetnim in raziskovalnim središčem v Novem mestu (URS) in z Mestno občino Novo mesto. V sodelovanju med temi 

partnerji in širšo lokalno skupnostjo so v letu 2008 potekale intenzivne priprave na gradnjo bodočega kampusa v Novem mestu, s katerim bo 

dolgoročno rešena infrastrukturna problematika.  Upamo, da bo gradnja  kampusa vključena v Načrt razvojnih programov in bo Republika Slovenija 
preko državnega proračuna pomagala pri gradnji kampusa.    

Izvajanje rednega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni družbi, visokošolskega strokovnega programa 

Informatika v sodobni družbi in podiplomskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi je podprto s sredstvi  iz državnega proračuna RS.  

Izvajanje izrednega študija (dodiplomskega in podiplomskega) se je financiralo iz šolnin. Fakulteta je pridobila tudi sredstva na trgu, predvsem z 

donacijami. 

Raziskovalna dejavnost se je financirala s sredstvi, ki jih je fakulteta pridobila iz sodelovanja z gospodarstvom. 
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ORGANIZIRANOST 

 

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

(Ur. l. RS št.67/2008) je  Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 6. 8. 2008 sprejel Pravila fakultete. Senat Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu sta dne 28.11.2008 sprejela Statut Fakultete 

za informacijske študije v Novem mestu, ki je bil dne 12.12.2008 objavljen v Uradnem listu št. 117/08.  

 

Skladno z določili Pravil fakultete  in Statutom fakultete so bili konstituirani naslednji organi FIŠ: 

 
Dekan: doc. dr. Janez Povh, mandat nastopil 1. 10. 2008. 

 
Prodekan za kakovost: doc.dr. Boris Bukovec 

 Senat fakultete je na svoji seji dne 27.08.2008 dal soglasje k predlogu dekana fakultete. Prodekan je bil s sklepom imenovan dne 2.9.2008. 

 
Prodekanja za izobraževanje: doc.dr. Nadja Damij:  

Senat fakultete je na svoji seji dne 20.10.2008 dal soglasje k predlogu dekana fakultete. Prodekanja je bila s sklepom imenovana dne 21.10.2008. 

 
Senat: prof. dr. Peter Šuhel, doc.dr. Matevž Tomšič, doc.dr. Matej Makarovič, doc.dr. Borut Rončević, doc.dr. Janez Povh, doc. dr. Boris Bukovec, 

doc.dr. Nadja Damij, doc. dr. Mirna Macur, doc. dr. Uroš Pinterič, predstavniki študentov: Benjamin Česnik, Aleš Hajnšek, Otmar Potrč. 

Senat se je konstituital na svoji prvi seji dne 27.8.2008. 

Senat fakultete je imenoval komisije senata v naslednji sestavi: 

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ): 

Predsednica doc. dr. Nadja Damij 

Člana: 

-doc. dr. Mirna Macur 

-Otmar Potrč. 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD): 

Predsednik: prodekan za raziskovalno dejavnost 

- doc. dr. Nadja Damij, članica 

- doc. dr. Borut Rončević, član. 

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE): 

Predsednik: doc.dr. Boris Bukovec 

-Nataša Lisec 

-Aleš Hajnšek. 
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Komisija za založniško dejavnost (KZD): 

Predsednik: doc. dr. Uroš Pinterič 

- doc. dr. Matevž Tomšič 

- doc. dr. Boris Bukovec. 

Komisija za izvolitve v nazive (KIN): 

Predsednik: doc. dr. Janez Povh 

- red.prof. dr. Peter Šuhel 

- doc. dr. Matej Makarovič. 

 

Senat je ustanovil tudi naslednje katedre: 

1. Katedra za informatiko in računalništvo (KIR), 

2. Katedra za družbene, organizacijske in poslovne vede (KDOPV), 
3. Katedra za metodologijo (KM). 

Člani posamezne katedre so vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki v tekočem študijskem letu izvajajo pedagoški proces pri predmetih, ki spadajo v 

področje posamezne katedre. 
 

Akademski zbor: prof. dr. Peter Šuhel, izr. prof. ddr. Neven Borak, doc. dr. Boris Bukovec, doc. dr. Mojca Ciglarič, doc. dr. Nadja Damij,  doc. dr. 

Dejan Jelovac, doc. dr. Matjaž Kukar, doc. dr. Mirna Macur, doc.dr. Matej Makarovič, doc. dr. Janez Povh, doc. dr. Borut Rončević, doc. dr. 

Damjan Strnad, doc. dr. Matevž Tomšič, doc. dr. Urban Vehovar, dr. Uroš Pinterič, viš.zn.sod., dr. Matej Mertik, dr. Blaž Rodič,  mag. Nevenka 

Podgornik,  mag. Simona Pustavrh, Tamara Besednjak, Matej Drašček, Andrej Kastrin, Gorazd Lah, Gregor Štrubelj, predstavniki študentov: Aleš 

Hajnšek, Darko Jerkovič, Miran Krevs, Otmar Potrč, Jani Simčič. 

Akademski zbor se je sestal na prvi seji dne 27.8.2008. Predsednik Akademskega zbora fakultete je prof.dr. Peter Šuhel. 

 

Upravni odbor: doc.dr. Matevž Tomšič, doc.dr. Matej Makarovič, doc.dr. Rončević Borut, doc. dr. Mirna Macur, dr. Blaž Rodič, dr. Matej Mertik, 

Miran Krevs (predstavnik študentov). 

Upravni odbor se je konstituiral dne 6.8.2008. Predsednik Upravnega odbora je dr. Blaž Rodič. 

Študentski svet: Darko Jerkovič (predsednik), Darko Jerkovič (predsednik) Aleš Hajnšek, Rok Kopina, Aleš Hočevar, Natalija Tič, Jani Simčič, Otmar 

Potrč. 
Volitve v Študentski svet so bile izvedene dne 6.11.2008.  

Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na fakulteti, s katerim je podrobneje opredeljena organiziranost fakultete, oblikovan organigram in 

sistemizacija delovnih mest je bil sprejet dne 15.10.2008. 
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OKOLJE FAKULTETE 

 

Fakulteta živi v lokalnem in regijskem okolju, s težnjo, da se kakovostno umesti v nacionalno in mednarodno okolje. Lokalna skupnost kot tudi regijsko 

gospodarstvo fakulteto sta fakulteto ob nastanku močno podpirala. Posebej je spodbudna podpora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 

(GZDBK) in ob tem predvsem njihove Sekcije za informatiko ter uprav vodilnih gospodarskih družb kot so Krka, Revoz, TPV, Trimo, Adria, Danfoss… 

 

Prav tako je potrebno omeniti, da se Novo mesto intenzivno preoblikuje v novo univerzitetno središče, ki je sposobno pritegniti tudi študente iz drugih 

delov Slovenije in držav bivše Jugoslavije. Ta trend pozitivno vpliva na razvojne možnosti fakultete in po drugi strani pa lahko fakulteta s svojo 

razvojno usmerjenostjo pripomore k intelektualnem  napredku v svojem okolju. 

 

4 USMERITVE IN CILJI  

4.1 Zakonske in druge pravne podlage 

 

Zakonske podlage delovanja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu so neposredno opredeljene z: 

- Zakonom o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 119/06-UPB3, 59,07)  

- Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06-UPB2, 61/06)  

- Zakonom o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06)  

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

- Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur.l. RS, št. 73/04). 

 

Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjima dokumentoma:  

- Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda 

- Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS št.67/2008) 

- Pravila Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

- Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS št. 117/2008) 

4.2 Dolgoročni cilji 

 

Cilj 1: Razviti fakulteto v vrhunsko kakovostno visokošolsko izobraževalno središče za informacijske študije nacionalnega in mednarodnega 

pomena, kar vključuje: 

- razvijanje novih študijskih programov 

- pridobivanje odličnih visokošolskih učiteljev iz Slovenije in tujine in vlaganje v razvoj pridobljenih perspektivnih kadrov 

- krepitev mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov 

- skrb za vrhunsko kakovost študija 
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- povezovanje pedagoškega procesa z raziskovalnim procesom 

 
Cilj 2: Razviti fakulteto v vrhunsko kakovostno znanstveno-raziskovalno središče za informacijske študije nacionalnega in mednarodnega pomena, 

kar pomeni: 

- razvijanje temeljnih znanj na področju informacijskih študij z močnim interdisciplinarnim poudarkom 

- nudenje uporabnih znanj gospodarstvu, javnemu sektorju, lokalni skupnosti in nevladnim organizacijam 

- vključenost v mednarodne, evropske in nacionalne ter regionalne znanstveno-raziskovalne in razvojne projekte za javni in zasebni sektor 

- oblikovanje tima odličnih raziskovalcev iz  Slovenije in tujine  

 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 

1. Izobraževalni cilji  

 

Cilj 1.1 

Fakulteta bo s študijskim letom 2008/09 začela prvič samostojno izvajati iz Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ) prenesen študij na 

dodiplomskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi (VS), Informatika v sodobni družbi (UN) ter podiplomskem študijskem programu 

Informatika v sodobni družbi (MAG). 

 

Cilj 1.2 

Razvoj novih dodiplomskih študijskih programov iz področja informacijskih študij, ki so v Sloveniji novost in/ali obstaja po profilih, ki jih ustvarjajo veliko 

povpraševanje na trgu delovne sile. 

 

Cilj 1.3 

Razvoj novih podiplomskih študijskih programov iz področja informacijskih študij, ki so v Sloveniji novost in/ali obstaja po profilih, ki jih ustvarjajo veliko 

povpraševanje na trgu delovne sile. 

 

Cilj 1.4 

Zagotovitev kakovosti izvajanja študijskih programov skladno s splošno uveljavljenimi evropskimi, slovenskimi in s fakultetnimi akti opredeljenimi 

standardi.  

 

Cilj 1.5 

Internacionalizacija študijskega procesa z vključevanjem tujih visokošolskih učiteljev in zagotovitvijo pogojev za mednarodne izmenjave študentov in 

učiteljev. 

 
2. Znanstveno-raziskovalno-razvojni cilji 
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Cilj 2.1 

Razvoj novih teoretskih in metodoloških znanj s področja informacijskih študij preko izvajanja temeljnih raziskovalnih projektov. 

 

Cilj 2.2 

Razvoj strateških in uporabnih zanj in oblikovanje razvojnih in sistemskih rešitev preko izvajanja projektov iz ciljno-raziskovalnih programov. 

 

Cilj 2.3 

Razvoj uporabnih znanj in rešitev preko izvajanja aplikativnih projektov v sodelovanju z gospodarskimi akterji. 

 

Cilj 2.4 

Razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v sodelovanju s tujimi raziskovalnimi organizaciji v okviru mednarodnih projektov. 

 

Cilj 2.5: 

Vključevanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev iz Slovenije in tujine v raziskovalno delo Fakultete. 

 

 

Vsi zgornji kratkoročni prednostni cilji so zastavljeni tako, da omogočajo stalno merljivost prek splošno uveljavljenih in dostopnih indikatorjev brez 

velike porabe sredstev. 

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti 

5.1 Izobraževalna dejavnost  

 
 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo 

razlik 
Vzpostavitev študijskega procesa na 

fakulteti: Fakulteta bo s študijskim letom 

2008/09 začela prvič  

samostojno izvajati iz Fakultete za 

uporabne družbene študije (FUDŠ) 

prenesen študij na dodiplomskih in 

podiplomskem študijskem programu 

informatika v sodobni družbi 

 

 

vpisanih 40 rednih in 20 izrednih študentov na 

program Informatika v sodobni družbi – VS in 

40 rednih študentov na program Informatika v 

sodobni družbi – UNI. 

Vpisanih 42 rednih in 12 izrednih študentov na 

program Informatika v sodobni družbi – VS in 

18 rednih študentov in 3 izredni na program 

Informatika v sodobni družbi – UNI 

vpisanih 50 rednih in 85 izrednih študentov na 

program Informatika v sodobni družbi – MAG 

Vpisanih 25 rednih in 4 izrednih študentov na 

program Informatika v sodobni družbi – MAG 

vsi navedeni programi se izvajajo skladno s 

sprejetim predmetnikom in učnimi načrti 

Realizirano. 
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Razvoj novih dodiplomskih študijskih 

programov iz področja informacijskih 

študij, ki so v Sloveniji novost in/ali obstaja 

po profilih, ki jih ustvarjajo veliko 

povpraševanje na trgu delovne sile. 

 

pridobljena akreditacija za dodiplomski 

univerzitetni študijski program Računalništvo 

Akreditacija za dodiplomski univerzitetni 

študijski program  Računalništvo ni realizirana. 

 

Razlog: Sestavljanje profesorske ekipe za nov 

program še ni končano.  

pridobljena akreditacija za dodiplomski 

visokošolski strokovni študijski program 

Računalništvo 

Akreditacija za dodiplomski visokošolski 

strokovni študijski program  Računalništvo ni 

realizirana. 

 

Razlog: Sestavljanje profesorske ekipe za nov 

program še ni končano. 

Razvoj novih podiplomskih študijskih 

programov iz področja informacijskih 

študij, ki so v Sloveniji novost in/ali obstaja 

po profilih, ki jih ustvarjajo, veliko 

povpraševanje na trgu delovne sile. 

pridobljena akreditacija za podiplomski 

magistrski študijski program  Računalništvo 

Akreditacija za podiplomski magistrski študijski 

program  Računalništvo ni realizirana. 

 

Razlog: Sestavljanje profesorske ekipe za nov 

program še ni končano. 

Zagotovitev kakovosti izvajanja študijskih 

programov skladno s splošno 

uveljavljenimi evropskimi, slovenskimi in s 

fakultetnimi akti opredeljenimi standardi. 

zagotovljena kakovost izvedbe vseh študijskih 

programov skladno z navedenimi standardi 

Kakovost izvedbe vseh študijskih programov je 

realizirana. 

začetne neskladnosti so v največji možni meri 

odpravljene 

Začetne napake in pomanjkljivosti so v 

največji možni meri bile odpravljene. 

Internacionalizacija študijskega procesa z 

vključevanjem tujih visokošolskih učiteljev 

in raziskovalcev in zagotovitvijo pogojev 

za mednarodne izmenjave študentov in 

učiteljev 

sklenjene pogodbe z visokošolskimi učitelji iz 

tujine 

Sklenitev pogodb z visokošolskimi učitelji iz 

tujine še ni bila realizirana, vendar poteka 

proces vzpostavljanja kontaktov z njimi. 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

/ / / / 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. / / / / 
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letnik v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

/ / / / 

Odstotek ponavljavcev v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

/ / / / 

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

/ / / / 

Odstotek ponavljavcev v 

študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

/ / / / 

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

/ / / / 

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

/ / / / 

Povprečno število let trajanja 

študija v  študijskih programi prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

/ / / / 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

2 2 2 2 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

2 2 2 2 
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raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

podiplomskih študijskih 

programih  

2 2 2 2 

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih 

programih 

2 2 2 2 

 

 

Opomba: prazna polja v prvem delu tabele so posledica dejstva, da je FIŠ prve študente vpisal šele jeseni 2008. 

 

Kazalnik 

Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2008/2009 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev 

magisterija 

znanosti v % 

/ / / / 

 

Opomba: prazna polja v prvem delu tabele so posledica dejstva, da je FIŠ prve študente vpisal šele jeseni 2008. 

Opomba: prazna polja v prvem delu tabele so posledica dejstva, da je FIŠ prve študente vpisal šele jeseni 2008. 

 

Fakulteta  v študijskem letu 2008/09 prvič izvaja visokošolski, univerzitetni in magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi. 

Vpis v 1. letnik je bil izveden skladno z Razpisom za vpis v študijskem letu 2008/09, po rokovniku in navodilih Visokošolske prijavno-informacijske službe 

v Ljubljani. Vpis v 2. In 3. letnik je bil izveden skladno z Merili za prehode. 
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Na visokošolski študijski program se je v 1. letnik vpisalo 42 rednih študentov na razpisanih 40 mest. Na 24 prostih vpisnih mest po drugi prijavi smo v 

tretjem prijavnem roku prejeli 47 prijav in izvedli izbirni postopek ter zapolnili vsa vpisna mesta.  Za 1. letnik izrednega študija v Novem mestu ni bilo 

razpisanih mest, v Novi Gorici pa se je vpisalo 8 študentov na razpisanih 20 mest.  

Razlika med razpisanimi mesti in številom vpisanih je predvsem v tem, da se imajo tudi zaposleni kandidati možnost vpisati v redno obliko študija in 

da gre za nov študijski program. 

V 2. letnik izrednega študija so se v Novem mestu vpisali 3 študenti na razpisanih 20 mest, v Novi Gorici se na razpisanih 20 mest ni vpisal nihče.  

V 3. letnik izrednega študija  v Novem mestu se je vpisal 1 študent na razpisanih 20 mest, v Novi Gorici se na razpisanih 20 mest ni vpisal nihče. 

Na izrednem študiju je ostalo za 1. nezapolnjenih 18 mest v Novi Gorici. Za 2. letnik je ostalo nezapolnjenih 17 mest v Novem mestu in 20 mest v Novi 

Gorici. Za 3. letnik je ostalo nezapolnjenih 19 mest v Novem mestu in 20 mest v Novi Gorici. 

Na univerzitetni študijski program se je v 1. letnik vpisalo 18 rednih študentov na razpisanih 40 mest. Za 1. letnik izrednega študija ni bilo razpisanih 

mest.  

Kandidati za vpis se večinoma odločajo za vpis v visokošolski strokovni program, za univerzitetni je nekoliko manjši interes. Zaposleni kandidati se v 

večini odločijo za vpis v redno obliko študija. 

V 2. letnik izrednega študija se je v Novem mestu vpisal 1 študent na razpisanih 20 mest in v Novi Gorici 1 študent na razpisanih 20 mest. 

V 3. letnik izrednega študija se je v Novem mestu vpisal 1 študent na razpisanih 20 mest v Novem mestu. V Novi Gorici se na razpisanih 20 mest ni 

vpisal nihče. Na rednem študiju je ostalo 22 nezapolnjenih mest za 1. letnik. Na izrednem študiju je ostalo nezapolnjenih 19 mest za 2. letnik in 19 

mest za 3. letnik v Novem mestu in 19 mest za 2. letnik ter 20 mest za 3. letnik v Novi Gorici.  

Na magistrski študijski program se je v 1. letnik vpisalo 25 rednih študentov na razpisanih 50 mest, v 1. letnik izrednega študija se na razpisanih 25 mest 

ni vpisal nihče. V Ljubljani sta se vpisala 2 študenta na razpisanih 35 mest, v Novi Gorici se na razpisanih 25 mest ni vpisal nihče. 

V 2. letnik izrednega študija se na razpisanih 30 mest v Novem mestu in v Novi Gorici ni vpisal nihče. V Ljubljani sta se vpisala 2 študenta na 

razpisanih 30 mest. 

 

Na rednem študiju je ostalo nezapolnjenih 25 mest. Na izrednem študiju v Novem mestu je ostalo nezapolnjenih 25 mest za 1. letnik in 30 mest za 2. 

letnik. V Ljubljani je ostalo na izrednem študiju 33 nezapolnjenih mest za 1. letnik in 28 mest za 2. letnik. V Novi Gorici so ostala nezapolnjena vsa 

mesta za 1 in 2. letnik izrednega študija. 

5.1.1 Programi za izpopolnjevanje 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Pridobitev akreditacije za nove študijske 

programe za izpopolnjevanje 

Pridobljena akreditacija za študijske 

programe za izpopolnjevanje na področju 

računalništva in informatike. 

Akreditacija za študijske programe za 

izpopolnjevanje na področju računalništva in 

informatike ni bila realizirana. 

 

Razlog: zaradi zamika pri razvoju novih študijskih 

programov spodročja računalništva je prišlo tudi 

do zamika pri tem cilju. 
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5.1.2 Oblike neformalnega učenja 
 

Oblike neformalnega učenja v letu 2008 niso bile predvidene in se tudi niso izvajale. 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Razvoj novih teoretskih in metodoloških znanj s 

področja informacijskih študij preko izvajanja 

temeljnih raziskovalnih projektov 

Pridobljen temeljni projekt na Javnem 

razpisu za (so)financiranje temeljnih, 

aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih 

projektov 

FIŠ je oddala 3 prijave za temeljne raziskovalne 

projekte na Javno agencijo za raziskovalno 

dejasnost, a nobeden ni bil sprejet.  

Razvoj strateških in uporabnih zanj in oblikovanje 

razvojnih in sistemskih rešitev preko izvajanja 

projektov iz ciljno-raziskovalnih programov 

Pridobljen projekt Ciljnega raziskovalnega 

programa (CRP) Znanje za varnost in mir 

 

Razpis Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) 

Znanje za varnost in mir ni bil realiziran. 

Pridobitev projekta se je prenesla na naslednje leto. 

Razvoj uporabnih znanj in rešitev preko izvajanja 

aplikativnih projektov v sodelovanju z 

gospodarskimi in negospodarskimi akterji 

 

Pridobljeni trije aplikativni projekti 

 

FIŠ izvaja projekt GambLib za podjetje HIT, projekt 

optimizacija proizvodnje za podjetje Kolpa. 

  

Razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v 

sodelovanju s tujimi raziskovalnimi organizaciji v 

okviru mednarodnih projektov  

Sodelovanje pri enem od evropskih 

projektov (npr. v 7. okvirnem programu) 

 

Sodelovanje pri enem od evropskih projektov (npr. 

v 7. okvirnem programu) ni realizirano. 

Priprava prijave  skupaj z grozdom Plasttehnika za 7. 

okvirni program se je prenesla v naslednje leto. 

Vključevanje vrhunsko usposobljenih 

raziskovalcev iz Slovenije in tujine v raziskovalno 

delo Fakultete 

 

 

Sklenjene pogodbe z raziskovalci iz 

Slovenije 

 

Sklenjene pogodbe z raziskovalci iz Slovenije so 

realizirane. 

Sklenjene pogodbe z raziskovalci iz tujine Pogodbe niso sklenjene. Sodelovanje tujcev je v 

razvoju. 

Izvedba dveh znanstvenih sestankov Izvedba dveh znanstvenih sestankov je realizirana. 

FIŠ je skupaj z URS izvedel dva posveta:  
- Mednarodna znanstvena konferenca 
"Informacijsko komunikacijske tehnologije: od 
moderne do informacijske družbe" 
in 

- Strokovni posvet "Informatika v sodobni 
družbi". 
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Kazalniki: 

Kazalnik 
Načrt za leto 

2008 
Realizacija 

2008 

Število prijavljenih patentov - - 

Število odobrenih patentov - - 

Število prodanih patentov - - 

Število prijavljenih blagovnih 

znamk 

- - 

Število odobrenih blagovnih 

znamk 

- - 

Število prodanih blagovnih 

znamk 

- - 

Število inovacij - - 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

3 1 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

3 1 

5.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo 

razlik 
Razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v 

sodelovanju s tujimi raziskovalnimi 

organizaciji v okviru mednarodnih 

projektov  

Sodelovanje pri enem od evropskih projektov 

(npr. v 7. okvirnem programu) 

 

Sodelovanje pri enem od evropskih 

projektov (npr. v 7. okvirnem programu) ni 

realizirano.  

Razlog: vključevanje v ta okvir je zelo 

zahtevno in to nalogo smo prestavili na 

naslednje leto. 
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Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Načrt za študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 2008/09 

Načrt za študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za študijsko 

leto 2008/09 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

0 

 

0 1 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

0 0 0 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

0 0 2 2  

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 

gostujoči profesorji 

0 0 2 1  

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 

0 0 0 2  

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

0 0 0 0 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

0 0 2 0  

Komentar: Mednarodno sodelovanje zahteva več časa, prav tako je začetna ekipa tako vpete v vzpostavitev fakultete, da se v prvih 3 mesecih ni 

tako intenzivno vključevala v mednarodne izmenjave. 

5.4 Upravne in pravne naloge  

 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Vzpostavitev 

informacijskega sistema 

Izboljšano spletno mesto z elektronskim (spletni) 

referatom in vodenjem evidenc 

Vzpostavljeno spletno mesto z elektronskim 

(spletnim) referatom in vodenjem evidenc je 

realizirano.  

Dodatno računalniško opremljanje 

delovnih mest na dekanatu in referatu 

fakultete 

Najmanj deset delovnih mest na dekanatu in 

referatu računalniško opremljenih 

Najmanj 8 delovnih mest v dekanatu in referatu 

je računalniško opremljenih. Delno realizirano. 



Fakulteta za informacijske študij v Novem mestu, Sevno 13, p.p. 299, 8000 Novo mesto      

 21 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Načrt za študijsko 

leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija za študijsko leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Število študentov na računalnik 

 

3 65/27 = 2,41 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100 % 

5.5 Interesna dejavnost študentov 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Konsolidacija študentskega sveta fakultete 

 

Študentski svet fakultete je konstituiran Realizirano, Študentski svet je bil izvoljen na 

volitvah dne 6.11.2008 in konstituiran na 1. seji dne 

19.11.2008. 
 

5.6 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

Opremljanje za potrebe pedagoškega in 

raziskovalnega dela 

Nabavljenih 15 računalnikov Nabavljenih 31 prenosnih računalnikov za 

pedagoško dejavnost, 5 računalnikov za 

zaposlene in strežniški računalniki. 

 

 

Nabavljena potrebna oprema in pohištvo Nabava potrebne opreme in pohištva je bila 

realizirana. 

 

5.6.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

 

Fakulteta pri reševanju prostorske problematike sodeluje s Centrom biotehnike in turizma - Grm Novo mesto, Univerzitetnim in raziskovalnim 

središčem v Novem mestu (URS) in z Mestno občino Novo mesto,, ki bo nastopala kot ključni investitor pri visokošolski infrastrukturi. Fakulteta je v letu 

2008 svojo dejavnost izvajala v najetih prostorih, ki ne zahtevajo investicijskih vlaganj. 
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5.6.2 Nakup opreme 

 

Št. 

priorit

ete iz 

progr

ama 

dela 

za 

leto 

2008 

Oprema 

Name

n 

oprem

e 

 

Vrednost 

opreme v 

letu 2008 

v EUR 

Viri sredstev in njihov delež pri opremi 

(v EUR) - NAČRT ZA LETO 2008 Viri sredstev in njihov delež pri opremi v letu 

2008 - realizacija (v EUR) 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo 

MVZT koncesija kredit Drugi viri MVZT koncesija kredit Drugi viri 

Drugo 

1. Računalniki in 

programska 

oprema 

Pedag

oško 

delo 

 

7.000 7.000 0 0 0 48.112,30€ 2.316,71€  0  0  

2. Računalniki in 

programska 

oprema 

Razisko

valno 

delo 

8.200 8.200 0 0 0 0 0 0 0  

3. Oprema/ 

pohištvo 

Oprem

ljanje 

prostor

ov za 

pedag

oško in 

razisko

valno 

dejavn

ost 

62.600 62.600 0 0 0 30.757,70€ 0 0 0  

 

Komentar oziroma obrazložitev: 

Fakulteta izvaja svoje programe na sedežu fakultete in na lokaciji Novi trg 5 v Novem mestu. Za izvajanje študija je bilo nujno potrebno 

telekomunikacijsko opremiti predavalnice, opremiti računalniško učilnico s 24 delovnimi postajami, zagotoviti delovne postaje za zaposlene na 

fakulteti, vzpostaviti računalniške strežnike za podporo pedagoškemu procesu in pridobiti licence za programsko opremo. Novo ustanovljena 

fakulteta je nujno potrebovala tudi izdelavo celostne grafične podobe.  Naslov projekta NAKUP OPREME  ZA FAKULTETO ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE 

V NOVEM MESTU je bil uvrščen v  Načrt razvojnih projektov: št. NRP 3211-08-0025 FIŠ oprema. Sam projekt nabave se je časovno zamaknil in se ni 
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začel izvajati 20.9.2008, kot je bilo predvideno, ampak šele po podpisu Pogodbe št. 3211-08-000423 z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo dne 6.11.2008, ki je natančno določila financiranje. 

V posameznih sklopih je prišlo do pozitivnih in negativnih odstopanj v zneskih med finančnim načrtom izdatkov in dejansko porabljenimi sredstvi. 

Razlogi so v razlikah med ocenjeno in dejansko nabavno vrednostjo opreme in dejanskimi cenami in razlikah med načrtovanimi potrebami in 

dejanskimi potrebami. 

5.6.3 Investicijsko vzdrževanje 

 

Fakulteta pri reševanju prostorske problematike sodeluje s Centrom biotehnike in turizma - Grm Novo mesto, Univerzitetnim in raziskovalnim 

središčem v Novem mestu (URS) in z Mestno občino Novo mesto,, ki bo nastopala kot ključni investitor pri visokošolski infrastrukturi. Fakulteta je v letu 

2008 svojo dejavnost izvajala v najetih prostorih, ki ne zahtevajo investici jskih vzdrževanj. 

5.7 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.7.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Razširitev tima pedagoških in raziskovalnih 

sodelavcev Fakultete 

Zaposlitev visokošolskih učiteljev in 

raziskovalcev 

Zaposlitev visokošolskih učiteljev in raziskovalcev je 

realizirana v obsegu, ki omogoča kakovostno delo. 

Dopolnitev administrativne in organizacijske 

kadrovske infrastrukture 

Zaposlitev administrativno-organizacijskih 

sodelavcev 

Zaposlitev administrativno-organizacijskih 

sodelavcev je realizirana. 

Spodbujanje napredovanja v višje nazive Izvolitev večine sodelavcev v višje nazive Izvolitev večin sodelavcev v višje nazive ni 

realizirana. 

Razlog: Postopki so v teku, a še ni bilo izvolitev. 

Mnogo sodelavci so bilo nedavno izvoljeni v 

trenutni naziv in izvlitev v višji naziv še nimogoča. 
 

Dne 15.10.2008 je bil sprejet Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na fakulteti, s katerim je bila določena organiziranost fakultete in pogoji 

za zasedbo določenih delovnih mest. Kadrovski načrt za 2008 je bil ambiciozno zasnovan, vendar pa predvsem zaradi načina financiranja ni 

omogočal realizacije v celoti. Finančni načrt je bil narejen z vizijo, da vse predvidene ure v učnem načrtu pokrijejo redno zaposleni. To se je izkazalo 

za finančno nevzdržno, zato je fakulteta za namene pedagoškega procesa sklepala avtorske in podjemne pogodbe. Tako je bilo v letu 2008 

doseženo ravnovesje med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih ter prevzemnikov del in avtorjev na podlagi pogodb. Fakulteta ta 

dva cilja uresničuje z manjšimi koraki od načrtovanih. Razloge za to najdemo zlasti v pomanjkanju strokovnjakov za študijsko področje in omejenih 

finančnih sredstvih. Slednje je tudi glavni razlog za nerealizacijo kadrovskega načrta glede zaposlitev strokovnega in administrativnega osebja za 

tekoče izvajanje dejavnosti. Fakulteta je v letu 2008 zaposlovala nujno potrebni kader. Tako je bilo na dan 31.12.2008 zaposlenih 10 pedagoških 
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delavcev in 3 strokovni sodelavci. Pomoč pri delu je v letu 2008 zagotavljala tudi študentka. Med zaposlenimi je 6 docentov doktorjev znanosti, dva 

zaposlena z doktoratom, en zaposlen z magisterijem in štirje zaposleni z visokošolski izobrazbo. Med zaposlenimi je 8 moških in 5 žensk. Ocenjujemo, 

da je bilo večina odsotnosti na delovnem mestu povezanih z običajno upravičeno zadržanostjo od dela, predvsem zaradi zdravstvenih razlogov. ki 

pa smo jih s prerazporeditvijo dela uspešno nadomestili. Povprečna plača na fakulteti je znašala 1.130,71€ bruto oziroma 609,00€ neto.  

Ker je bil akt o sistemizaciji sprejet 15.10.2008, torej po uveljavitvi novega plačnega sistema in tudi vsebuje nov katalog delovnih mest z uvrstitvijo v 

plačne razrede, večjih težav s prilagoditvijo kadrovske politike ni bilo.  

5.7.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Število redno zaposlenih: načrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12.2008. 
 

Tarifna 

skupin

a 

Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2008 - 

NAČRT 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2008 - REALIZACIJA 
Odstopanje realizacije od načrta  

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. 

zaposleni

h v FTE 

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. zaposlenih 

v FTE 

Št. vseh 

zaposleni

h 

Št. zaposlenih v FTE 

a b c d e f g=e-c h=f-d 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

 Glavni tajnik 0 0 0 0 0 0 

 Dekan 1 1 1 0,2 0 - 0,8 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH 

DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

1 1 1 0,2 0 - 0,8 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 

IX. Redni profesor       

 Izredni profesor       

 Docent 8 6,06 5 1,725 -3 - 4,335 

 Lektor z doktoratom       

 Asistent z doktoratom 2 2 2 1,25 0 - 0,75 

 Bibliotekar z doktoratom       

VIII. Lektor z magisterijem       

 Višji predavatelj       

 Asistent z magisterijem 2 2 1 0,15  -1 - 1,85 

 Bibliotekar z magisterijem       

VII. Predavatelj       

 Lektor       

 Asistent 4 2,45 1 0,85 - 3 - 1,60 
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 Bibliotekar 1 1 0 0 -1 -1 

 Učitelj veščin       

 Strokovni svetnik       

 Višji strokovni sodelavec       

 Strokovni sodelavec       

VI. Laborant, tehniški sodelavec       

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN LABORANTI 17 13,51 9 3,975 - 8 - 9,535 

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI 0 0 0 0 0 0 

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

VII/I in 

VII/II 

 4 4 3 2,25 -1 - 1,75 

VI.        

V.        

IV.        

III.        

II.        

I.        

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 4 4 3 2,25 -1 - 1,75 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 22 18,51 13 6,425 -9 - 12,085 

 

Izvolitve v naziv v letu 2008 

 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Število 

zaposlenih, ki 

so bili v letu 

2008 vsaj 30 

dni brez 

ustrezne 

izvolitve v 

naziv 

Obrazložitev  

Redni profesor 0 0 0 Nihče izmed  

zaposlenih na 

FIŠ v obdobju 

zaposlitve ni bil 

brez naziva 

Znanstveni svetnik 0 0 0 

Izredni profesor 3 0 0 

Višji znanstveni sodelavec 3 0 0 

Docent 3 0 0 
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Znanstveni sodelavec 3 0 0 več kot 30 dni. 

 Višji predavatelj 0 0 0 

Predavatelj 0 0 0 

Asistent 0 0 0 

Učitelj veščin 0 0 0 

Strokovni svetnik 0 0 0 

Višji strokovni sodelavec 0 0 0 

Strokovni sodelavec 0 0 0 

Bibliotekar 0 0 0 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
Pridobivanje formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 

Daljša usposabljanja 

(več kot 1 mesec) v 

tujini 

Načrt 2008 1 0 0 0 

Realizacija 

2008 

0 0 2 0 

 

Strokovni sodelavki sta obiskali enodnevni seminar na svojem predmetnem področju. 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 
SKUPAJ Pridobivanje formalne 

izobrazbe 
Strokovno usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 

tečaji 
Sobotno leto 

NAČRT 2008 3 3 0 0 0 

REALIZACIJA 

2008 

 3  2    

Dva asistenta študirata na podiplomskem študiju v tujini. Dva visokošolska učitelja sta se v tem obdobju udeležila strokovnih oz. znanstvenih 

posvetov.  
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Število registriranih raziskovalcev na fakulteti 

 

 

Št. vseh zaposlenih 

visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Načrt  31. 12. 2008 18 18 2 

Realizacija 31. 12. 

2008 

10 5 0 

Podatki o izvajalcih študijskih programov  

 Prva stopnja Druga stopnja 

 
Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov  / / 9 / / 10 

Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali drugih 

pogodb 

/ / 9 / / 6  

 

 

 SKUPAJ za leto 2008 

Vrednost pogodb 

zunanjih pogodbenih 

izvajalcev za izvedbo 

študijskih programov 

 

37.183,76€ 

Vrednost pogodb 

zaposlenih, ki študijske 

programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali 

drugih pogodb 

 

11.173,12€ 
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 

Ker fakulteta FIŠ nima s strani ustanovitelja zagotvljenih prostorov, zaradi tega prihaja do odpovedi s strani najemodajalca oz. sprememb lokacije 

predavanj tik pred zdajci, kar povzroča veliko težav strokovnim službam v referatu. 

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

Cilji so bili v veliki meri doseženi. Opazna odstopanja so pri zaposlitvah učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, saj so dodeljena sredstva s strani MVZT 

mnogo manjša od tistih, ki smo jih predvideli s finančnim načrtom 2008, zato smo morali veliko izvajalcev iz rednega delovnega razmerja prestaviti 

na avtorsko oz. podjemno pogodbo. 

Delež nerealiziranih ciljev ne moremo primerjati s preteklimi leti, saj je bila fakulteta FIŠ ustanovljena šele leta 2008. 

Javno financiranje programov FIŠ ima za posledico, da se je že prvo leto vpisala solidno število študentov. 

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in 

ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

Ocena je bila pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga Navodila o 

spremembah in dopolnitvah 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. 8/07).  

Notranja revizijska služba v letu 2008 še ni bila vzpostavljena. Nepravilnosti pri poslovanju nismo ugotovili,  pristopili pa bomo k postopkom za 

izboljšanje notranjega poslovanja. 

 

Ocena je razvidna iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, ki je priložena poročilu. 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

Zastavljeni cilji niso bili realizirani predvsem pri: 

 

1. pridobitvi akreditacije za nekatere študijske programe 

2. izvolitvi v naziv nekaterih sodelavcev fakultete  
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Ocenjujemo, da zaradi tega ni prišlo do resnejših posledic v delovanju fakultete in pričakujemo, da bodo ti cilji realizirani v letu 2009. 

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

urejanje prostora 

Ocenjujemo, da ima delovanje fakultete pozitiven učinek na družbeno in gospodarsko okolje  tako na regionalni kot na državni ravni (glej poglavja 

1, 2 in 3). Fakulteta vzpodbuja raziskovalno zavest v regiji, vzpodbbuja pomen študija vsebin iz področja IKT in nudi storitve organizacijam v regiji. FIŠ 

je tudi sklenila strateška partnerstva s tremi pomebnimi gospodarskimi organizacijami v okolici. 

7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije  

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

1 1 1 1 1 1 0 0 

 

Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009  

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 
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Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizac

ija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

40 42 100 22 40 18 80 3 50 35 175 4 0 0 

Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni študijski 

programi 1. stopnje – 

redni študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – 

izredni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizaci

ja 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 0 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 5: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov v 

letu 2007 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konf

erenc v letu 

2007 

Št. drugih 

projektov v 

letu 2007 Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Število 

projektov 

v letu 07 

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

Stanje 

31.12.08 

0 0 0 0 0 

 

0 1 1 0 0 0 

 

0 0 

 
 


