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1. STRATEŠKI DOKUMENTI 

1. Poslanstvo 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima sprejet Strateški načrt 2009-2014, v katerem je 

oblikovano poslanstvo, vizija, vrednote organizacijske kulture in strateške usmeritve fakultete za 

omenjeno obdobje. Strateški načrt sta potrdila Senat in Upravni odbor FIŠ. 

Smo sooblikovalci znanosti in stroke na področju informacijskih študij. Z nenehno izmenjavo in 
prenosom  znanja dvigujemo raven znanja v družbi s ciljem višje kakovosti 

življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope. 

2. Vizija 

V petih letih bomo postali najboljši slovenski, v desetih letih pa eden vodilnih evropskih centrov znanosti 
in stroke na področju informacijskih študij.  

Naši diplomanti bodo med najbolj iskanimi strokovnjaki s področja informacijskih študij. 

Opomba: z izrazom informacijske študije imamo v mislih interdisciplinarno znanost, ki se ukvarja predvsem z 

vsebinskim in tehnološkim vidikom zajema in shranjevanja podatkov, obdelavo teh podatkov, iskanjem 

informacij in zakonitosti v teh podatkih ter posredovanjem dobljenih informacij skupaj s predlogi za izboljšanje 

vsem deležnikom v posameznem poslovnem ali družbenem procesu. 

3. Vrednote organizacijske kulture 

 Resnica: Resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar pomeni iskanje 
novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na verodostojen in intelektualno 
pošten način.  

 Svoboda: Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj. 

 Avtonomija: Neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in ideoloških 
centrov moči. 

 Odgovornost: Zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih standardov in 
njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih deležnikov, akademske skupnosti in 
družbe kot celote. 

 Odličnost: Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete. 

 Ustvarjalnost: Sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije ter inovativnega 
reševanja družbenih in tehnoloških problemov. 

 Zaupanje: Pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in načelom, medsebojno 
spoštovanje in razumevanje. 

4. Strateške usmeritve fakultete 

 Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 Odličnost študija 

 Odličnost poslovanja 

 Zadovoljstvo študentov 

 Zadovoljstvo odjemalcev RRD 
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 Zadovoljstvo zaposlenih 

 Družbeno odgovorno delovanje 

2. PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

5. Splošno 

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) je bila ustanovljena junija 2008 z odlokom Državnega zbora 

Republike Slovenije kot prva javna fakulteta izven okvira javnih univerz. Kot prva fakulteta na 

Dolenjskem predstavlja tudi temeljni kamen pri postavljanju četrte javne univerze v tem delu 

Slovenije. Fakulteta izvaja tri študijske programe Informatika v sodobni družbi (visokošolski strokovni, 

univerzitetni in magistrski program).  

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v študijskem letu 2011/12 izvajala dodiplomske 

in podiplomske bolonjske študijske programe: 

-Visokošolski študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi, 

-Univerzitetni študijski program1. stopnje Informatika v sodobni družbi, 

- študijski program 2. stopnje Informatika v sodobni družbi. 

V letu 2012/13 smo začeli z izvajanjem študijskega programa 3. stopnje Informacijska družba.  

 TABELA 1: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV PO PROGRAMIH PO ŠTUDIJSKIH LETIH 

Dodiplomski študijski 

programi 

Študijsko leto 

2010/11 

Študijsko leto 

2011/12 

Študijsko leto 

2012/13 

Informatika v sodobni družbi 

(VS) – redno, izredno 

108 132 145 

Informatika v sodobni družbi 

(UN) – redno, izredno 

35 41 29 

Informatika v sodobni družbi 

(MAG)- redno, izredno 

76 66 68 

Informacijska družba (DR) – 

redno, izredno 

0 0 7 
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TABELA 2: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO LETIH 

Dodiplomski študijski 

programi 

Leto 2011 Leto 2012 

Informatika v sodobni družbi 

(VS) – redno, izredno 

3 6 

Informatika v sodobni družbi 

(UN) – redno, izredno 

2 1 

Informatika v sodobni družbi 

(MAG) redno, izredno 

10 18 

 

TABELA 3: ŠTEVILO ZAPOSLENIH  IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH V FTE  

 Število na 

dan 

31.12.2011 

FTE na dan 

31.12.2011 

Število na 

dan 

31.12.2012 

FTE na dan 

31.12.2012 

Število vseh zaposlenih  24 15,15 27 17,10 

Visokošolski učitelji in sodelavci  

(plačna skupina D, H in dekan) 

17 8,65 19 11,45 

Strokovni sodelavci v FTE (plačna 

skupina J) 

7 6,5 8 5,60 

 

6. Raziskovalno – razvojna dejavnosti in mednarodna dejavnost 

Raziskovalno in razvojno dejavnost Fakultete za informacijske študije izvajamo v okviru notranje 

organizacijske enote Inštitut Fakultete za informacijske študije (IFIŠ). V tem okviru pripravljamo 

prijave projektov in izvajamo projekte, pridobljene na mednarodnih natečajih Evropske unije in druge 

mednarodne projekte, projekte pridobljene na nacionalnih domačih natečajih različnih ministrstev 

vlade Republike Slovenije in agencij, ter aplikativne projekte za industrijo (komercialni projekti). 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete temelji na naslednjih načelih: 
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 razvoj vrhunskega znanja na področjih naravoslovnih, tehničnih, inter- in multidisciplinarnih 

znanosti 

 intenziven prenos teoretičnega in aplikativnega znanja v domača in tuja raziskovalna okolja 

 močna vpetost v mednarodne znanstveno-raziskovalne tokove (mednarodni raziskovalni 

projekti, izmenjave raziskovalcev) 

 zagotavljanje urejenega in ustvarjalnega okolja za vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo ter 

osebnostni razvoj raziskovalcev 

V evidenci SICRIS je pri Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu registriranih 20 

raziskovalcev in 1 strokovni sodelavec.   

V okviru Fakultete za informacijske študije v Novem mestu delujejo 3 raziskovalne skupine: 

- Inštitut za informacijske študije (vodja: doc. dr. Rodič Blaž ), 

- Inštitut za podatkovne tehnologije (vodja: izr. prof. dr. Povh Janez), 

- Inštitut za management procesov (vodja: izr. prof. dr. Damij Nadja). 

Laboratorij za podatkovne tehnologije 

Poslanstvo Laboratorija za podatkovne tehnologije (LDT) je doseganje znanstvene odličnosti v 

temeljnih in aplikativnih raziskavah na širšem področju podatkovnih tehnologij. Raziskovalno in 

aplikativno se ukvarjamo s tehnologijami za zbiranje, obvladovanje in analizo podatkov. 

Najpomembnejša področja našega dela so: 

 računska statistika 

 analiza omrežij 

 rudarjenje podatkov, besedil in svetovnega spleta 

 gradnja napovednih modelov 

 grafične predstavitve podatkov 

 semantične tehnologije 

 jezikovne tehnologije 

 umetna inteligentnost in kognitivna znanost 

Veliko pozornost namenjamo usposabljanju mladih raziskovalcev, katerim nudimo motivacijsko 

raziskovalno okolje, vrhunske pogoje za delo in sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih nalogah. 

Inštitut za procesni management 

Raziskovalna skupina v okviru Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) izvaja 

znanstveno-raziskovalno delo na podlagi Pravil FIŠ v sklopu Inštituta za procesni management (IPM). 

V nadaljevanju opredeljeni program FIŠ se torej izvaja v okviru te raziskovalne skupine. 

IPM bo izvajal temeljne, še posebno pa aplikativne, eksperimentalne in ekspertne projekte ter naloge 

za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, 

nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V disciplinarnem 

http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3584
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=12806
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=6812
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=15677
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=6925
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=31201
http://datalab.fis.unm.si/
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smislu bo raziskovalni program kombiniral področji managementa in informatike, vendar pa bo 

medsebojno povezoval in nadgrajeval teoretske koncepte in metodološke pristope posamičnih 

organizacijsko-poslovnih disciplin, ob tem pa se bo opiral tudi na druge discipline. IPM namerava v 

svojem raziskovalnem delu preseči dosedanjo fragmentacijo znotraj posamičnih disciplin, med 

posamičnimi disciplinami, pa tudi med širšimi disciplinarnimi področji. 

 

V 2012 smo izvajali projekt Analiza omrežij raziskovalcev, ki ga sofinancira ARRS, na podlagi odobrene 

prijave na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 (razpis v letu 2010). 

 

V 2012 smo na podlagi odobrenih prijav na Javnem razpisu MIZKŠ Implementacija bolonjskega 

procesa-sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 

2013 izvedli dve poletni šoli: 

- OP RCV_VS-12-13: Varnost računalništva v oblaku, 

- OP RCV_VS-12-48: Osnovni koraki razvoja aplikacij na pametnih napravah. 

V 2013 bomo izvedli še OP RCV_VS-12-12: Zimska šola: Odkrivanje znanja v podatkih.  

 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški 

proces v letih 2011-2013 Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo dobili odobreno 

sofinanciranje 9 gostovanj.  

 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in 
zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 nam je bil odobren 1 projekt: Lokalna tržnica. 
 
Naslednji odobreni projekti pa se bodo v večini začeli izvajati v letu 2013: 

 

Na ARRS Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2012 – razpis v letu 2011 

smo dobili odobrene naslednje projekte: 

- »Razvijanje informacijske pismenosti študentov v podporo reševanja avtentičnih naravoslovnih 

problemov«, kjer sodelujemo z NFT UL, 

- »Grafovski modeli in algoritmi pri parametriziranju baznih postaj mobilne telefonije četrte 

generacije«, kjer sodelujemo z IMFM«, 

ter 

- »Razvozljavanje bioloških omrežij/ unravelling biological networks«, kjer smo vodilni partner in 

sodelujemo z podjetjem DIAGENOMI d.o.o. 

 

Na podlagi ARRS Javnega poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje 

financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012 nam je bil 

odobrena programska skupina Kompleksna omrežja.   

 

Fakulteta je odprta tudi za sodelovanje z gospodarstvom, saj smo prepričani, da bodo skupni projekti 

z gospodarstvom omogočili fakulteti, gospodarstvu in sodobni družbi vsestranski razvoj, hkrati pa 

prepletanje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti s pedagoškim procesom omogoča študentov v 

njihovo bodoče delovno področje.  Fakulteta ima sklenjene dogovore o sodelovanju in razvija 

razvojno naravnane projekte z naslednjimi partnerji:  Adria Mobil d.o.o., Komunala Novo mesto 
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d.o.o., TPV d.d., Infotehna d.o.o., T-media d.o.o., 69  d.o.o., Tretja Dimenzija d.o.o., Mikronet d.o.o., 

UE Novo mesto…  

V letu 2012 smo bili izbrani za realizacijo raziskave v okviru dveh raziskovalnih vavčerjev (MIZKŠ Javni 

razpis raziskovalni vavčer), v decembru sta se zaposlila dva mlada raziskovalca, uspešno smo izpeljali 

konferenco ITIS 2012, ustanovili smo nov Inštitut za procesni management.  

Za potrebe zagotavljanja dostopa do sodobne programske opreme in povezanih vsebin v 

pedagoškem procesu pa sodelujemo tudi z naslednjimi vodilnimi svetovnimi podjetji: Microsoft, IBM 

in EMC. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je članica progama Microsoft IT Academy 

in s tem posledično MSDNAA programa. Članstvo v MSDNAA dopušča rednim študentom in 

pedagoškim delavcem FIŠ brezplačno namestitev in uporabo licenčne programske opreme podjetja 

Microsoft, za uporabo na osebnem računalniku doma v pedagoške in/ali nekomercialne raziskovalne 

namene. Microsoft Live@edu nudi študentom, osebju fakultete in diplomantom, poštne naslove in 

druge aplikacije, ki se lahko uporabljajo za medsebojno sodelovanje in komunikacijo preko spleta. 

Fakulteta za informacijske študije je del programa iKnow klub. Program iKnow klub je namenjen tako 

študentom in zaposlenim na fakulteti in je po svetu razširjen program podjetja Apple Inc. 

Na Fakulteti za informacijske študije smo vzpostavili povezavo v federacijo izobraževalnih omrežij 

Eduroam. Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike 

iz izobraževalne in raziskovalne sfere.  Smo tudi pridruženi član konzorcija Centra odprte kode 

Slovenije.  

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je nosilka listine ERASMUS Extended university 

charter št.: 254360-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS-EUCX-1 z oznako SI NOVO-ME05.  

7. Knjižnična dejavnost 

V letu 2012 smo ustanovili lastno Knjižnico FIŠ (Številčna oznaka – SIGLA 51010), ki je namenjena 

študentom Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in se nahaja v skupnih prostorih s 

Knjižnico FUDŠ, ki je namenjena študentom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi gorici. 

Svojim uporabnikom nudi okoli  12. 063 temeljnih in novejših knjig, referenčno gradivo in ostalo 

neknjižno gradivo, urejeno po osnovnih vsebinskih skupinah, od tega je  6. 580 enot v knjižnici v 

Novem mestu, vse ostalo gradivo (5. 483 enot) se nahaja v knjižnici Novi Gorici. Na voljo so tudi 

podatkovne baze člankov, izvlečkov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih lahko 

dostopajo z uporabniškim imenom in geslom prek oddaljenega dostopa tudi od doma. Knjižnica FIŠ 

študentom omogoča dostop do podatkovnih baz člankov, abstraktov, monografij in drugih besedil v 

polnem formatu (PDF), do katerih lahko dostopajo tudi z uporabniškim imenom in geslom preko 
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oddaljenega dostopa tudi od doma. Na voljo imajo dostop do SpringerLink-a, ISI Web of Knowledge 

(Web of science), Proquest, Journal Citation Reports ter druge prostodostopne podatkovne baze. 

V knjižnici je računalnik namenjen za iskanje gradiva v knjižničnem katalogu, za brskanje po internetu, 

… Knjižnica je odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 12. do 16. ure in v sredo od 10. do 12. 

ure in od 14. do 17. ure. 

8. Organiziranost 

Dekan zastopa, vodi in predstavlja fakulteto ter je strokovni in poslovodni vodja, ki vodi izobraževalno 

in znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na podlagi zakona, Odloka o ustanovitvi FIŠ in Statuta ter 

odgovarja za zakonitost dela.  
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9. Dekanat 
Dekan Fakultete za informacijske študije je izr. prof. dr. Janez Povh. 

Prodekan Fakultete za informacijske študije za izobraževanje je doc. dr. Blaž Rodič. 

Prodekanja Fakultete za informacijske študije za znanstveno-raziskovalno delo je izr. prof. dr. Nadja Damij.  

Naloge prodekana za kakovost so razporejene med dekana in oba prodekana. 

Akademski zbor FIŠ je na svoji 9. seji 13.6. 2012 izvolil nov Senat za obdobje 1.10.2012 - 30.9.2013. Akademski 

zbor je na isti seji predlagal tudi kandidata za dekana za mandatno obdobje 1.10.2012 - 30.9.2013 v izvolitev 

Senatu fakultete. Senat fakultete je dekana izr. prof. dr. Janeza Povha imenoval na 20. seji dne 27.6.2012 in dal 

soglasje k  imenovanju prodekanov za obdobje do konca trenutnega mandata (do 1.10.2012) in za mandatno 

obdobje 1.10.2012 - 30.9.2014: 

- izr. prof. dr. Nadja Damij za področje znanstveno-raziskovalnega dela; 

- doc. dr. Blaž Rodič za področje izobraževanja; 

TABELA 4: ORGANIGRAM FAKULTETE 

http://www.fis.unm.si/si/sodelavci/ucitelji/?v=janez-povh
http://www.fis.unm.si/si/sodelavci/ucitelji/?v=blaz-rodic
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10. Organi fakultete 

Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete in ima devet članov, in sicer: 

 tri predstavnike ustanovitelja, 

 štiri predstavnike fakultete, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost 

(visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika 

drugih delavcev, 

 enega predstavnika študentov in 

 enega predstavnika delodajalcev. 

Vlada Republike Slovenije je dne 27.8.2008 imenovala tri predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor 

fakultete, 1.2.2010 so bili vsi trije odpoklicani in imenovani so bili nadomestni člani, dne 10.6.2011 pa 

je nadomestno članico zamenjal drug nadomestni član. Mandatna doba članov, predstavnikov 

ustanovitelja, Upravnega odbora Fakultete za informacijske študije v Novem mestu se je iztekla dne 

23.7.2012. Vlada svojih predstavnikov še ni imenovala. Niti ni dala soglasja k imenovanju 

predstavnika delodajalcev mag. Čedomirju Jakovljeviču. 

Senat je imenoval 3 predstavnike iz vrst delavcev ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski 

učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) na 20. seji dne 27.6.2012. Na Zboru delavcev dne 

28.8.2012 pa je bila imenovana predstavnica drugih delavcev. Član UO je tudi predstavnik študentov, 

ki mu je mandat podaljšal Študentski svet na 1. seji dne 26.11.2012.  

Namestnik predsednika: viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc 

Člani: 

 izr. prof. dr. Matevž Tomšič 

 izr. prof. dr. Matej Makarovič 

 Klavdija Macedoni 

 Robert Pezdirc 

Akademski zbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in 

raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno 

delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo 

tudi predstavniki študentov fakultete. 

Predsednik Akademskega zbora fakultete je prof.dr. Peter Šuhel. 

http://www.fis.unm.si/si/sodelavci/ucitelji/?v=matevz-tomsic
http://www.fis.unm.si/si/sodelavci/ucitelji/?v=matej-makarovic
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Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Senat FIŠ je strokovni organ fakultete. Senat fakultete ima najmanj 9 članov iz vrst članov 

Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, 

tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete. Člani 

senata so tudi trije predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet fakultete. Dekan in prodekani 

fakultete so člani Senata fakultete po položaju.  

Člani: 

 izr. prof. dr. Janez Povh 
 prof. dr. Peter Šuhel 
 izr. prof. dr. Borut Rončević 
 izr. prof. dr. Nadja Damij 
 izr. prof. dr. Matej Makarovič 
 izr. prof. dr. Matevž Tomšič 
 izr. prof. dr. Boris Bukovec 
 izr. prof. dr. Mirna Macur 
 doc. dr. Matej Mertik 
 doc. dr. Blaž Rodič 
 Lina Banovec 
 Nadja Zoran 
 Tadej Kos 

Komisije Senata fakultete 

 Komisija za izvolitve v nazive (KIN): 
Predsednik (po funkciji): dekan izr. prof. dr. Janez Povh 
Člana: prof.dr. Peter Šuhel, izr. prof. dr. Nadja Damij 

 Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ): 
Predsednik (po funkciji): doc. dr. Blaž Rodič 
Člana: izr. prof. dr. Mirna Macur, Dejan Zidar (predstavnica študentov) 

 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD): 
Predsednica (po funkciji): izr. prof. dr. Nadja Damij 
Člana: izr. prof. dr. Borut Rončević, doc. dr. Blaž Rodič, doc. dr. Zoran Levnajič (po funkciji kot vodja 
doktorske šole) 

 Komisija za kakovost in evalvacije (KKE): 
Predsednik (po funkciji): dekan izr. prof. dr. Janez Povh 
Člana: Nataša Lisec, Jure Cerovšek (predstavnik študentov) 

 Komisija za založniško dejavnost (KZD): 
Predsednica (po funkciji): izr. prof. dr. Nadja Damij 
Člana: doc. dr. Uroš Pinterič, doc. dr. Matej Mertik 

Študentski svet fakultete 

Študentski svet Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je bil izvoljen na študentskih 
volitvah, ki so potekale 21.11.2012. 
Člani: 

 Lina Banovec (predsednica ŠS), 

 Tadej Kos, 

 Jure Cerovšek, 
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 Nadja Zoran, 

 Robert Pezdirc, 

 Dejan Zidar, 

 Borut Dražumerič. 

11. Procesni pristop na fakulteti 

Opomba: PP - podporni procesi   GP - glavni procesi 

ZAHTEVE 

ODJEMALCEV 

PP 1: VODENJE 

ZADOVOLJSTVO 

ODJEMALCEV 

PP 2: NENEHNO IZBOLJŠEVANJE 

PP 3: RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 

PP 4: OBVLADOVANJE FINANČNIH IN FIZIČNIH VIROV (oz. 

ekonomike poslovanja) 

PP 5: OBVLADOVANJE INFORMACIJ IN ZNANJA 

(oz. IKT, knjižnica…) 

ŠTUDENTJE 

 
GP 1: IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

ŠTUDENTJE 

 

NAROČNIKI 

UDELEŽENCI 

BRALCI 

 

GP 2: IZVAJANJE RRD 

(projekti, konference, založniška dejavnost) 

NAROČNIKI 

UDELEŽENCI 

BRALCI 

 

12. Materialni pogoji dela 

Prostorski pogoji 

Fakulteta nima premoženja v obliki nepremičnin. FIŠ je v decembru 2011 začel uporabljati dodatne 

prostore, ki se nahajajo na naslovu Ulica talcev 3, Novo mesto.  V drugem nadstropju Srednje šole za 

gostinstvo in turizem Novo mesto, ki ga je FIŠ za svoje potrebe v celoti prenovil, se tako nahajajo 

poslovni prostori fakultete (referat, strokovne službe, dekanova pisarna, prodekanova pisarna, 

pisarna za asistente in profesorje), tri učilnice in sejna soba. Ti prostori so tudi de facto sedež FIŠ. 

NAKVIS je že dal soglasje za preoblikovanje zavoda, za spremembo sedeža iz Sevno 13 na Ulica talcev 

3, Novo mesto. Po uradni dolžnosti poteka vpis v razvid visokošolskih zavodov, prav tako smo sprožili 
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postopek za spremembo Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za 

informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM/Ur.l. RS, št. 67/2008), ki pa še poteka. 

Stavba na Ulici talcev 3, Novo mesto je v lastništvu Grma Novo mesto-Center biotehnike in turizma, v 

njej pa se nahaja Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto (SŠGT). Na tej lokaciji Fakulteta 

uporablja celotno zgornje (drugo) nadstropje, v skupni izmeri  395,35 m2. Od celotnega poslovnega 

dela stavbe FIŠ s SŠGT souporablja le stopnišče. Izračun je pokazal, da FIŠ uporablja cca. 71,6 m2 

pisarniških prostorov, ter sejno sobo in dve predavalnici, v skupni izmeri 168  m2. Ostali prostori 

predstavljajo hodnike in sanitarije. Prostore lahko FIŠ od študijskega leta 2011/2012 uporablja brez 

omejitev za dobo petih let z možnostjo podaljšanja, vsakič za nadaljnjih pet let. 

FIŠ je torej uporabljal v študijskem letu 2011/2012 in v študijskem letu 2012/13 uporablja naslednje 

prostore: 

 Prostori na Novem trgu 5, ki so v lasti Mestne občine Novo mesto, upravlja pa jih URS. Na tej 

lokaciji je 457,77 m2 prostorov, ki jih FIŠ uporablja skupaj z URS (skoraj vse pisarne si delijo 

zaposleni na URS – 5 oseb, Fakulteta za informacijske študije (FOŠ) 5 oseb in zaposleni na 

FIŠ). FIŠ od 01. 12. 2011 še naprej uporablja: 

- 1/2 zelene sobo, v izmeri 11. 5 m2, 

- kabinet 1, v izmeri 11. 6 m2, 

- študijsko sobo, v izmeri 9. 9 m2, 

- arhiv 1, v izmeri 7. 92 m2, 

- 1/3 arhiv 2, v izmeri 1 m2. 

Ostali prostori so namenjeni delu URS in FOŠ oziroma predstavljajo hodnike in sanitarije. 

Zaradi kadrovske in splošne razširitve FOŠ, katere ustanovitelj je URS, v naslednjih letih ti 

prostori ne bodo več na razpolago;  

 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima v najemu 2. nadstropje Srednje šole za 

gostinstvo in turizem, kjer občasno najemamo tudi učilnice od njih v drugih nadstropjih.  

 Prostori Višje strokovne šole pri Ekonomski šoli Novo mesto, ki je 50 m od Ulice talcev 

Dejstvo, da v okolici ni brezplačnih parkirnih mest, je zelo moteče. 

Različne lokacije izvedbe študijske procesa zelo otežujejo samo izvedbo študijske dejavnosti ter 

otežujejo razvoj FIŠ. 

 

Financiranje 

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 financirano s sredstvi  iz državnega proračuna RS za 

študijsko dejavnost. Izvajanje izrednega študija (1. in 2. stopnje) ter 3. stopnje se financira 

prvenstveno iz šolnin. Fakulteta pridobiva sredstva tudi na trgu in s sofinanciranjem raziskovalnega 

dela preko projektov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200867&stevilka=2877
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Analiza okolja 

Politično okolje: 

 Fakulteta je v svojih politikah dokaj podrejena nacionalnim agencijam in telesom v 

vlogi financerjev in oblikovalcev predpisov. 

 Pričakovati je spreminjanje visokošolske zakonodaje, posledice sprememb so 

negotove. 

 Na nacionalni ravni je premalo možnosti aktivnega sodelovanja samostojnih fakultet 

pri oblikovanju zakonodaje in nacionalne strategije na področju visokega šolstva. 

Ekonomsko okolje: 

 Ekonomska kriza vpliva na interes študentov za specifične programe in usmeritve 

nacionalnih in komunitarnih razpisov za raziskovalne projekte in programe. 

 Tudi v kriznih razmerah obstaja povpraševanje po delovni sili, ki jo potrebujejo 

panoge z visoko dodano vrednostjo. Edini mogoč odziv fakultete na recesijo v 

gospodarstvu je hiter odziv na njegove zahteve. 

 Novo mesto in okolica je še vedno gospodarsko najmočnejši del Slovenije, kjer je 

proizvedenih več kot 40% dodane vrednosti v Sloveniji. 

 Večji univerzitetni centri (Ljubljana, Maribor, Koper) imajo razmeroma šibke povezave 

z gospodarstvom, kar ponuja priložnosti za nove, fleksibilne in dinamične ustanove. 

 Povečanje zahtev po aplikativnem raziskovanju, s čimer se ponujajo možnosti za 

povečanje obsega znanstveno raziskovalnega dela in povečanje izkoristka 

temeljnega raziskovanja in dodajanje novih dimenzij v pedagoškem delu. 

Družbeno-kulturno okolje: 

 Fakulteta je umeščena v specifično obmejno in multikulturno okolje, na stičišče dveh 

različnih kulturnih krogov (srednje evropski, JV evropski).  

 Število mladih, vključenih v terciarno izobraževanje v zadnjih dveh desetletjih, 

narašča. 

 Zaradi relativno solidnega življenjskega standarda in kulturne kompatibilnosti se 

Slovenija lahko razvije v privlačno destinacijo za kakovosten akademski kader s 

področja bivše Jugoslavije.  

 Dolgoročno gledano predstavljajo svojevrsten izziv univerzitetnemu izobraževanju 

tudi demografski trendi (upadanje števila rojstev, staranje prebivalstva), pri čemer 

predstavlja eno od priložnosti za fakulteto usmeritev v vseživljenjsko izobraževanje in 

mednarodno okolje. 
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 Prepoznavnost fakultete v Sloveniji je vse večja, zlasti v lokalnem okolju. Lokalni 

mediji izražajo interes za dogodke in aktivnosti v okviru fakultete. 

 Fakulteta postaja zanesljiv partner na področju skupnih projektov z gospodarstvom in 

negospodarstvom. 

Tehnološko okolje: 

 Tehnološka intenzivnost slovenskega gospodarstva in njegova inovativnost sta 

razmeroma nizki, vendar je v regiji ustvarjeno 40% slovenske dodane vrednosti. 

 Na regionalni in nacionalni ravni je vzpostavljeno podporno okolje za spodbujanje 

znanstveno-tehnološkega razvoja.  

 Gospodarstvo v regiji je še vedno pretežno povezano z avtomobilsko in farmacevtsko 

branžo, ki sta sicer uporabnik IT rešitev, nista pa gonilo velikih sprememb in inovacij v 

IT. 

 Število majhnih in mikro IT podjetij v regiji raste, predvsem zaradi PI Podbreznik. 

 Povezovanje med akademsko oz. raziskovalno in gospodarsko sfero je usmerjeno k 

inovacijam, ki so glavni generator razvoja in konkurenčnosti. 

 Raziskovalno-izobraževalne institucije v RS razpolagajo z razmeroma skromno 

tehnološko infrastrukturo. 

 

3. USMERITVE IN CILJI 

13. Zakonske in druge pravne podlage  

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

opredeljene z: 

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Ur.l. RS, št. 67/1993, spremembe: Ur.l. RS, št. 39/1995 

Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 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, 109/2012; 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD), Ur.l. RS, št. 96/2002, spremembe: Ur.l. RS, 

št. 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A, 

- Zakon o zavodih (ZZ), Ur.l. RS, št. 12/1991, spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-

104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199367&stevilka=2465
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199539&stevilka=1854
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199835&stevilka=1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199999&stevilka=4695
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003100&stevilka=4395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003134&stevilka=5826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004100&stevilka=4325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200694&stevilka=4035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006119&stevilka=5079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200864&stevilka=2761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200986&stevilka=3806
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1662
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201178&stevilka=3298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201232&stevilka=1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005115&stevilka=5086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200622&stevilka=844
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007112&stevilka=5553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=325
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=17351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
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- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1) Ur.l. RS, št. 61/2006, 87/2011-ZVPI 

(97/2011 popr.), 

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

popr.), 109/2012. 

Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjimi dokumenti:  

- Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu (Ur. l. RS št. 67/2008) 

- Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS št. 117/2008, 56/2012). 

 

14. Dolgoročni cilji 

Strateški načrta fakultete sta obravnavala in potrdila Senat na seji 26.10.2009 in Upravni odbor na 

seji 21.10.2009. Revizija je bila opravljena na strateški konferenci v Dolenjskih toplicah dne 20. 10. 

2010 ter na strateški konferenci v Novem mestu dne 17.12.2012.  

V strateškem načrtu so vodstvo fakultete, člani senata in upravnega odbora, med njimi tudi 

predstavniki strokovnih služb in študentov, definirali poslansko vizijo FIŠ, vrednote, katerim želi 

fakulteta slediti, strateške usmeritve in izpeljane strateške cilje. Iz vseh teh elementov strateškega 

načrta je čutiti veliko energijo in željo sodelavcev fakultete in študentov, da FIŠ v kratkem času 

postane vodilni center znanja s področja informacijskih študij. Izpeljani strateški cilji so drzni in bodo 

zahtevali veliko truda vseh sodelavcev fakultete.  

Z vztrajnim prizadevanjem in doslednim uresničevanjem zastavljenih nalog bomo te cilje dosegli, 

marsikdaj tudi presegli. Pri tem bo zelo pomembno, da bomo sproti vse postopke na fakulteti 

optimirali in informatizirali. 

Strateške usmeritve fakultete so: 

 Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 Odličnost študija 

 Odličnost poslovanja 

 Zadovoljstvo študentov 

 Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

 Zadovoljstvo zaposlenih 

 Družbeno odgovorno delovanje 

 

Iz vsake strateške usmeritve ima fakulteta izpeljanih vsaj po pet strateških ciljev, ki so za naslednje 

obdobje petih let tudi kvantificirani. Dejstvo je, da sistem kazalnikov šele vzpostavljamo, da se bo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201187&stevilka=3717
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4321
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tekom zbiranja podatkov pokazalo, katere sploh lahko in na kakšen način zbiramo in obdelujemo ter 

kaj nam povedo.  

Strateški cilji v vsakem letu postanejo izhodišča za oblikovanje izvedbenih letnih planov dela.  

Opomba: Kjer je oznaka / pomeni, da podatka še nimamo oz. ga ne zbiramo.  Oznaka* pomeni oceno in ne sistematičnega zbiranja podatka 

oz. je pri posamezni tabeli naveden pomen. 

TABELA 5: ZNANSTVENO RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA ODLIČNOST  

 STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

Enota Plan 
/Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 

preteklo obdobje) 

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

1 Število točk pri SICRIS-u na registriranega 

raziskovalca  

Vodenje projekta (Z1 + Z2)  

točke 100/121* 110/70 130/92,5 135/161,2 150 

2 Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in 

AHCI ali znanstvenih monografij izdanih pri 

založbah s seznama ARRS na registriranega 

raziskovalca 

 (*kumulativno, v zadnjih petih letih) 

število 171,77 

(V 2009: 

0,23)* 

1,1/1,7 1,2 /5 1,3/3,5 1,4 

3 Število normiranih citatov WoS na 

registriranega raziskovalca (kumulativno, v 

zadnjih desetih letih) 

število 1/0,85 

 (v 2009: 

0)* 

1/2,5 1,2 /49.5 1,3/ 18,6 1,4 

4 Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-

razvojnih projektov  

število 1/1 1/1 2/1 2/0 2 

5 Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-

razvojnih projektov v FTE 

obseg v 

FTE 
1/1 1/1 2/0.3 2/0 2 

6 Število izvajanih aplikativnih projektov število 2/2 2/2 3/3 3/1 4 

7 Obseg izvajanih aplikativnih projektov v FTE obseg v 

FTE 
1/1 1,5/<1 1,5 /0,5 

 (v 2011) 

2/0,55 2 

8 Delež tujih referentov na konferencah 

fakultete 

% 55// 60/9 65 70 75 
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9 Število vseh referentov na konferencah 

fakultete 

število 45// 50/21 55 60 65 

 

TABELA 6: ODLIČNOST ŠTUDIJA  

 STRATEŠKA USMERITEV 2: 

Odličnost študija 

Enota Plan/ 

Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan/ 

Realizacija 

Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede 

na preteklo obdobje) 

 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

1.  
Delež prvič vpisanih v prvi letnik v prvem 

prijavnem roku 

% 29/43,5 60/32,6 70/32,6 80/ 40,63 90 90 

2.  
Število doseženih točk na maturi   Število 

točk 

14/14 20/15 21/14,8 22/14,9 23 23 

3.  
Delež diplomantov v čisti študijski 

generaciji – 1. stopnja  

% / / 3,3 15/* 20 / 

4.  
Delež diplomantov v čisti študijski 

generaciji – 2. stopnja 

% 13,6 17,4 6,3 45/* 50 13,6 

5.  
Delež diplomantov v čisti študijski 

generaciji – 3. stopnja 

% / / / /** / / 

6.  
Trajanje študija čiste študijske 

generacije glede na predvideno trajanje 

študija– 1. stopnja 

let / 3 3,1 /* 3 / 

7.  
Trajanje študija čiste študijske 

generacije glede na predvideno trajanje 

študija– 2. stopnja 

let 2,6 2,4 2 /* 2 2,6 

8.  
Trajanje študija čiste študijske 

generacije glede na predvideno trajanje 

študija– 3. stopnja 

let / / / /** / / 

9.  
Število novih doktorjev znanosti število 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

10.  
Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po 

diplomi 

mesecev / 2  2/1 1/? 1 / 

11.  
Število študentov matične fakultete, ki število 2/0 4/1 4/0 4/0 6 0 
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so opravili vsaj en predmet v tujini  

12.  
Število tujih predavateljev in sodelavcev število 3/2 3/1 4/3 5/7 6 6 

*podatek bo ob zaključku 2012/13 

**v 2012/13 je vpisana šele prva generacija, podatek bo znan v študijskem letu 2015/16 

TABELA 7: ODLIČNOST POSLOVANJA 

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

Enota Plan/Realizacija Plan/Realizacija Plan/ 
Realizacija 

Plan/ 
Realizacija 

Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo 
opredelili po prvem letu zajemanja in 
sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % 

glede na preteklo obdobje) 

 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

1.  

Število vpisanih študentov število 260/194 300/218 310/239 360/249 400 450 

2.  

Stopnja rasti prihodkov  

 

% 

(enota je 

koledarsko 

leto) 

25/57 

(2009) 

10/77,72 

(2010) 

10/10 

(2011) 

15/0,9 20 20 

3.  

Delež izvenproračunskih 

prihodkov  

(glede na skupne prihodke 

fakultete) 

% 

(enota je 

koledarsko 

leto) 

10/13 15/12,8 18/17 20/15,79 25 30 

4.  

Delež prihodkov iz naslova 

RRD   

(glede na skupne prihodke 

fakultete) 

% 

(enota je 

koledarsko 

leto) 

/7 /2,5 /12 15/5,35 20 25 

5.  

Strošek  izvajanja 

študijskega programa na 

študenta 1. Stopnje 

EUR 

(vsi 

študentje, 

vključno z 

absolventi) 

3150 3111 2550 2873   

6.  

Strošek  izvajanja 

študijskega programa na 

študenta 2. Stopnje 

EUR 

(vsi 

študentje, 

vključno z 

absolventi) 

1454 1454 1877 1593 

 

  

7.  

Strošek  izvajanja 

študijskega programa na 

študenta 3. Stopnje 

EUR 

(vsi 

študentje, 

vključno z 

absolventi) 

/ / / /   
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8.  

Presežek prihodkov nad 

odhodki 

% 0/1,20 0/1,70 0/ 0/0 0 0 

 

TABELA 8: ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV 

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 

Zadovoljstvo študentov 

Enota Plan/Realizacija Plan/Realizacija Plan/Realizacija Plan Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po 
prvem letu zajemanja in sicer v dinamiki 
izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo 

obdobje) 

 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

1.  

Indeks zadovoljstva študentov 

(anketa) – skupno 

1-5 4,3/3,8 4,3/4,11 4,3/4,21 4,4 4,5 4,5 

2.  

Zadovoljstva študentov (anketa) 

s predavanji in vajami 

1-5 4,35/4,1 4,4/4,28 4,4/4,25 4,4 4,4 4,4 

3.  

Zadovoljstvo študentov (anketa) 

s splošno podobo, referatom in 

knjižnico 

1-5 4,0/3,5 4,2/4,01 4,3/4,17 4,3 4,3 4,3 

4.  

Delež študentov iz drugih regij % 20/13,5 0,3/9,2 33/16 36 40 40 

5.  

Delež izpisov naših študentov  % 5/8,2 3/5,5 3/5 3 3 3 

6.  

Delež ugodno rešenih pritožb 

študentov 

(potrditev pritožb na drugi 

stopnji) 

% 0 0 1 0 0 0 

 

TABELA 9: ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV RRD 

 STRATEŠKA USMERITEV 5: 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

Enota Plan/Reali
zacija  

Plan/Rea
lizacija 

Plan/R
ealizac
ija 

Plan/R
ealizac
ija 

Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 

preteklo obdobje) 

 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

1.  

Število prekinjenih raziskovalnih pogodb 

zaradi nekakovosti  

število 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 
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2.  

Število reklamacij na izvajanje pogodbenih 

obveznosti RRD 

število 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 

3.  

Indeks zadovoljstva naročnikov aplikativnih 

projektov 

1-5 / / 3/* 3,5/* 4 4 

4.  

Indeks zadovoljstva obiskovalcev konferenc 1-5 / / 3/* 3,5/* 4 4 

5.  

Število knjižničnih enot (kumulativno, 

knjižnica FIŠ in FUDŠ, v 1000 enot) 

enot x 1000 8/ 

8,1 

9/ 

7,5 

10/7,

9 

10/ 

12 

11 12 

 

TABELA 10: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 

Zadovoljstvo zaposlenih 

Enota Plan/Rea
lizacija  

Plan/ 
Realizaci
ja 

Plan/ 
Realizaci
ja 

Plan/ 
Realizaci
ja 

Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja in 
sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

1. 2 

Število odpovedi zaposlitve na pobudo 

zaposlenega 

število 0/2 0/1 0/0 0 0 0 

2. 3 

Število pritožb sodelavcev število 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

3. 4 

Ure izobraževanja za osebni razvoj (tajništvo) št.ur/ 

zap. 

30/25 40/52 50/42 55 55 60 

4. 5 

Število družabnih dogodkov za sodelavce Število 4/3 4/6 4/4 4 4 4 

TABELA 11: DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE 

 STRATEŠKA USMERITEV 7: 

Družbeno odgovorno delovanje 

Enota Plan/ 
Realizacija  

Plan/ 
Realizacija 

Plan/ 
Realizacija 

Plan/ 
Realizacija 

Plan Plan 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 

preteklo obdobje) 

 2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

1.  

Število predstavitev rezultatov raziskav 

širši javnosti  

število 1/1 2/2 4/6 8/10 10 12 

2.  

Število poljudno znanstvenih dogodkov 

fakultete 

število 2/2 4/4 6/17 10/5 10 10 

3.  

Donacije število 

ur 

2/2 8/8 12/87 90/100 95 100 
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(število ur brezplačnega izobraževanja) 

TABELA 12: URESNIČEVANJE UKREPOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA VISOKEGA ŠOLSTVA 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20 : Naslov ukrepa: 

24.a) ukreD ReNPVŠ11-20 Spodbujanje didaktičnega usposabljanja in podpora pedagoškemu 
kadru 

Glavni 
dolgoročni/ 
strateški cilji 

Ukrepi (naloge) za 
dosego dolgoročnega 

cilja 

Ime Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika 
(leto in 
vrednost oz. 
opis stanja) 

REALIZIRANA Ciljna 

kazalnika/kazalnikov Vrednost vrednost 

  Kazalnika kazalnika 

  2012 2015 

Znanstven
o 
raziskovalna 
in razvojna 
odličnost 

Povečati število SICRIS 
točk na registriranega 

raziskovalca 

Število točk pri 
SICRIS-u na 

registriranega 
raziskovalca 

70 161,2 150 

Odličnost Ni odpovedi na pobudo 
zaposlenih 

število odpovedi na 
pobudo zaposlenih 

1 0 O 

poslovanja   

in Ni pritožb sodelavcev število pritožb 
sodelavcev 

O 0 0 

Zadovoljst
vo 

Podpora število ur 
izobraževanja na 

zaposlenega 

40 42 60 

zaposlenih izobraževanju   

  zaposlenih   

  Podpora druženju 

zaposlenih 

število družabnih 

dogodkov 

6 24 12 

Odličnost Oblikovati kodeks 

obnašanja predavateljev 
in asistentov ter 

študentov 

ali je kodeks 

oblikovan in sprejet 

kodeksa ni 

kodeksa ni 

kod
eks je 
sprejet 

poslovanja 

in 

Zadovoljst
vo 

Dosledno število prekinjenih 

pogodb 

O   0 

zaposlenih izpolnjevanje 0 

  pogodbenih   

  obveznosti   

  Dobra založenost 
knjižnice FIŠ 

Število knjižničnih 
enot (kumulativno) 

793 1.182 4.000 

Znanstven
o 
raziskovalna 
in razvojna 
odličnost 

Povečati število 
izvajanih mednarodnih 

raziskoval no- razvojnih 
projektov 

Število izvajanih 
mednarodnih 

raziskovalno-razvojnih 
projektov 

1 0 3 

Povečati število 

izvajanih aplikativnih 

Število izvajanih 

aplikativnih projektov 

2 1 5 
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projektov 

Povečati delež tujih 
referentov na 

konferencah fakultete 

Število vseh 
referentov na 

konferencah fakultete 

9 34 45 

Odličnost Povečati število 
študentov matične 

fakultete, ki so opravili 

vsaj en predmet v tujini 

Število študentov 
matične fakultete, ki 

so opravili vsaj en 

predmet v tujini 

1 0 5 

študija Vabljenje uglednih 

gostov 

Število gostujočih 

predavateljev na 

predavanjih 

15 9 45 

Odličnost Razširitev Erasmus in 
Ceepus omrežja 

Število mesecev za 
profesorje 

3 0 12 

študija (2011/2012)   

  Število mesecev za 

študente 

3 0 15 

Odličnost Pridobitev 1 evropskega Število evropskih 

projektov, kjer je FIŠ 
partner 

1   4 

študija 0 
  

  

Vključevanje mladih 
raziskovalcev in 

študentov FIŠ 

Število MR in 
študentov, ki so 

vključeni v projekte 
FIŠ 

5 2 15 

Zadovoljstvo Sodelovanje z drugimi 

visokošolskimi 
ustanovami v regiji 

Število skupnih 

projektov z drugimi 
visokošolskimi 

ustanovami v regiji 

5   15 

odjemalcev 0 

RRD   

Odličnost Opravljen popis in 

predlog optimizacije 
procesov 

Optimizacija in 

informatizacija 
procesov 

ni niti popisa 
niti predloga 

popis procesov 
je pripravljen s 
strani študentov 

in predlog 
prijavljen v 

okviru Razpisa 
KAKOVOST 

popis in 
predlog 

pripravljena 
poslovanja 
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15. Kratkoročni prednostni cilji v letu 2012 

V smislu akcijskih načrtov za uresničevanje dolgoročnih ciljev in s tem strateškega načrta je fakulteta oblikovala dveletni integriran program v sklopu katerega so 

opredeljeni ključni ukrepi oziroma projekti. Ključno je to, da iz tega programa črpamo ideje za izvedbene letne plane dela, kjer posamezen ukrep dobi status 

internega projekta. Za vsak tak interni projekt  dekan določi vodjo projekta in projektno skupino. Vodja projekta oblikuje podroben izvedbeni načrt projekta in 

odgovarja za njegovo kakovostno obvladovanje. V letu 2013 je predvidenih  približno 34 tako imenovanih internih projektov in nekaj zelo pomembnih rednih 

vsakodnevnih dejavnosti. Dejansko gre za ukrepe, s katerimi želimo doseči ciljne vrednosti kazalcev, ki so opredeljeni v poglavju 3.2. pri posamezni strateški 

usmeritvi. Izhodiščne vrednosti so torej realizacija preteklih let, konkretne ciljne vrednosti v letu 2013 oz. študijskem letu 2012/13 oz. 2013/14 pa so v tabelah v 

poglavju 3.2. vpisane kot plan. V tem poglavju naslednja tabela definira projekte – ukrepe, ki so potrebni za dosego opredeljenih ciljev. Kjer je bilo možno, smo 

določili konkretne rezultate, ki jih  pričakujemo v 2013. 

Tabela 12: Pregled operativnih nalog za leto 2013 

Koda 

projekta 

Strateška 

usmerite

v 

AKTIVNOSTI Rok za dokončanje projekta Cilji v 2013 

 

P_12_13_1 SU1 6. posvet dolenskih in belokranjskih informatikov Maj 2013 Vsaj 2 FIŠ predavatelja, vsaj 60 udeležencev. 

P_12_13_2 SU1 Izvedba mednarodne znanstvene konference Itis2013 November 2013 Vsaj 30 člankov. 

P_12_13_3 SU1 Izvedba mednarodne konference WORLD usability day 2013 November 2013 Vsaj 10 člankov. 
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P_12_13_4 SU1 L7 4119 - Omrežja soavtorstev slovenskih raziskovalcev: 

teoretična analiza in 

razvoj uporabniškega vmesnika za vizualizacijo 

Julij 2014 V skladu s prijavo in planom projekta. 

P_12_13_5 SU1 E-storitve - Lokalna tržnica September 2013 1. V skladu s prijavo in planom projekta. 

2. Vstopiti v konzorcij s Kmetijsko šolo in 

pridelovalci hrane, ki bi rešitev začeli 

uporabljati. 

3. Pripraviti prijavo večjega projekta s 

področja sistemske samooskrbe s hrano v 

Sloveniji. 

P_12_13_6 SU1 Programska skupina - Kompleksna omrežja Januar 2016 1. V skladu s prijavo in planom projekta. 

2. Doseči vrhunske rezultate s področja 

kompleksnih omrežij. 

P_12_13_7 SU1 Infrastrukturna skupina  (še čakamo rezultate) Junij 2014 1. V skladu s prijavo in planom projekta. 

2. Pripraviti spletno platformo za podporo 

znanstvenim projektom. 

P_12_13_8 SU1 Kreativno jedro Junij 2015 1. V skladu s prijavo in planom projekta. 

2.  Postati najpomembnejši  center s 
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področja simulacij 

P_12_13_9 SU1 Projekt odprtost Junij 2015 1. V skladu s prijavo in planom projekta.  

Izpeljati vse aktivnosti iz projekta. 

P_12_13_1

0 

SU1 Inovativna shema za sofinanciranje DR študija 30.9.2015 V skladu z NPO in planom projekta.  

Financirati vsaj 4 DR študente.  

P_12_13_1

1 

SU1 Razvozlavanje bioloških omrežij  V skladu s prijavo in planom projekta. 

 

P_12_13_1

2 

SU2 Izdelava aplikativnih seminarskih nalog v podjetjih. Julij 2013 Vsaj 4 aplikativne seminarske naloge. 

P_12_13_1

3 

SU2 Akreditacija in zagon programa Računalništvo (razvoj 

mobilnih in spletnih rešitev) 

September 2013 Akreditacija študijskega programa. 

P_12_13_1

4 

SU2 Razvoj in akreditacija novega podiplomskega programa s 

področja računalništva in informacijske varnosti. 

Februar 2013 Razvoj in akreditacija študijskega programa. 

P_12_13_1

5 

SU2 Zimska šola: Odkrivanje znanja v podatkih Marec 2013 1. V skladu s prijavo in planom projekta. 

2. Vsaj 30 udeležencev. 

P_12_13_1 SU2 ŠO FIŠ/Obštudijska dejavnost ŠS FIŠ December 2013 1. Postavitev novega vodstva z vsemi 
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6 pooblastili, sprememba statuta, vključitev v 

ŠOS. 

2. Izvedba obštudijskih dejavnosti v skladu s 

planom Študentskega sveta.  

P_12_13_1

7 

SU2 Ustanovitev lastne knjižnice (ločitev od Knjižnice FUDŠ) februar  2013 1. Ustanoviti in vpisati knjižnico FIŠ v 

ustrezne evidence. 

2. Narediti plan rasti gradiv z letnim 

prirastkom 1000 knjig. 

P_12_13_1

8 

SU2 Uvodni teden 2013 November 2013  

1. Združi se z začetkom študijskega leta. 

2. Povabiti podjetja, ki želijo pritegniti 

študente k sodelovanju. 

3. Dodati spretnosti, ki niso zajete v 

predmetniku. 

P_12_13_1

9 

SU2 Model merjenja zaposljivosti diplomantov FIŠ November 2013 Anketiranje. Ugotoviti, kje in po kakšnem 

času se zaposlujejo diplomanti 1. in 2. 

stopnje FIŠ. 

P_12_13_2

0 

SU2 Prenos predavanj preko interneta September 2013 1. Ugotoviti, kako bi se tega lotili. 

2. Najdi pilotno skupino izvajalcev in jo 
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izobraziti. 

3. Nakupiti osnovno opremo, potrebno za te 

prenose. 

P_12_13_2

1 

SU2 OP RCV_VS-21: Gostujoči visokošolski učitelji 2012-13 Junij 2013 Realizirati gostovanja v skladu s prijavo in 

planom projekta. 

P_12_13_2

2 

SU3 Prevzem in prenova celotne stavbe na Ulici talcev 3 September 2014 1. Do jeseni 2013 zagotoviti dodatnih 100 m2. 

2. Do jeseni 2014 prevzeti celotno stavbo 

Ulica talcev 3, Novo mesto. 

P_12_13_2

3 

SU3 Projekt informatizacije kazalnikov za potrebe strateškega 

načrta, letnega delovnega načrta in poročil za ministrstva 

November 2013 1. Natančno definirati vse kazalnike. 

2. Za vsak kazalnik definirati tabelo, v katero 

se vnaša vhodne podatke za izračun 

kazalnika. 

P_12_13_2

4 

SU3 Reakreditacija obstoječih programov Junij  2013 1. Pripraviti vsa gradiva, potrebna za 

reakreditacijo. 

2. Izpeljati vse internet postopke potrjevanja 

reakreditacijskih gradiv. 

P_12_13_2

5 

SU3 Notranja evalvacija Februar 2013 Izpeljati notranjo evalvacijo v skladu z 

zahtevami Nakvis. 
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P_12_13_2

6 

SU3 Vpis 2013/14 Oktober 2013 Zagotoviti 10 % rast prijav na vseh rokih 

glede na preteklo leto. 

P_12_13_2

7 

SU3 Prenova spletne strani Januar 2013 Oblikovati spletno stran FIŠ tako, da bo bolj 

atraktivna in prepričljiva pri trženju 

programov in ostalih storitev FIŠ. 

P_12_13_2

8 

SU3 Projekt RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI NA FIŠ Junij 2015 Izpeljati vse aktivnosti iz projekta  v skladu s 

prijavo in planom projekta. 

P_12_13_2

9 

SU4 Sodelovanje študentov FIŠ na Imagine Cup. Maj 2013 Doseči eno izmed prvih treh mest na tem 

tekmovanju. 

P_12_13_3

0 

SU4 Ekskurzija študentov Maj 2013 Izvesti strokovno ekskurzijo za študente. 

P_12_13_3

1 

SU4 2. novomeške igre Maj 2013 Izvesti 2. novomeške igre v sodelovanju z 

Lokal Patriotom in drugimi visokošolskimi 

zavodi v Novem mestu. 

P_12_13_3

2 

SU4 Poslovna konferenca FIŠ – mreženje z zainteresiranimi 

podjetji. 

Oktober 2013 1. Povabiti podjetja, s katerimi FIŠ sodeluje, 

da se predstavijo. 

2. Povabiti podjetja, ki iščejo diplomate ali  

praktikante, da se predstavijo in povabijo 
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študente k sodelovanju. 

P_12_13_3

3 

SU6 Razvoj sistema za merjenje in nagrajevanje delovne 

uspešnosti strokovnih služb 

Februar  2013 Za uspešno delo na projektih morajo 

strokovne službe dobiti nagrado iz sredstev 

projekta.  

P_12_13_3

4 

SU7 Računalniški krožek na Šolskem centru NM in Šolskem 

centru KK 

Oktober 2013 Oblikovati atraktivno vsebino s področja 

mobilnih/spletnih tehnologij, ki bi jo 

predstavljali dijakom v krožku, ki bi trajal npr. 

od oktobra do marca. 

Redne dejavnosti Cilji v 2013 

RD_12_13

_1 

SU1 Doktorska šola: skrb nad izvajanjem dr. študija Študenti dr. študija tekoče opravljajo študijske obveznosti 

RD_12_13

_2 

SU2 Tutorstvo Povečati prehodnost študentov iz prvega letnika v drugi letnik na 35 % 

RD_12_13

_3 

SU2 ERASMUS 12/13 (Mednarodno sodelovanje) 1. Vsaj 4 študente FIŠ poslati v tujino preko Ceepus in Erasmus.  

2. Vsaj 1 študenta gostiti na FIŠ preko Ceepus in Erasmus. 

3. Vsaj dva profesorja/asistenta v tujino. 



        

 
37 

4. poslati vsaj dve osebi iz strokovnih služb v tujino. 

RD_12_13

_4 

SU4 Spodbujanje študentov, da kandidirajo za zunanje nagrade Študentje FIŠ prejemajo nagrade:  

- Vsaj eno Krkino nagrado vsako leto, 

- Vsaj eno Nahtigalovo nagrado vsako leto, 

- Vsaj eno nagrado za inovacije na GZDBK vsako leto, 

- Nujna je tesna povezava z mentorji. 

RD_12_13

_5 

SU7 Aktivno soustvarjanje Univerze v Novem mestu Aktivno soustvarjanje Univerze v Novem mestu: 

-Sodelovanje projektnih in mednarodnih pisarn, 

-kampus, 

-založba. 

RD_12_13

_6 

SU7 Akademski večeri Izvesti 2 večera v organizaciji FIŠ. 

RD_12_13

_7 

SU7 Krvodajalske in čistilne akcije Izvesti 2 krvodajalski akciji letno. 

RD_12_13

_8 

SU2 Alumni klub Vsaj ena aktivnost letno. 
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4. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012  

16. Izobraževalna dejavnost 

TABELA 13: REALIZACIJA PLANA DELA 2012 - VISOKOŠOLSKA DEJAVNOST 

Strateška 

usmeritev št. 
AKTIVNOSTI 

Leto 

izvajanja 
Pričakovani rezultati v letu 2012 Realizacija  v letu 2012 

Strateška 

usmeritev 2 

Odličnost študija    

1.1.  

Nov študijski program s 

področja spletnih 

tehnologij/spletnih storitev in 

varnosti 

2012 Oddana vloga na NAKVIS. Vloga za nov študijski program Računalništvo in 
spletne tehnologije (VS) oddana na NAKVIS. 

1.2.  
Strokovna ekskurzija 2012 Izvedena študentska strokovna 

ekskurzija z vsaj 45 udeleženci. 

Zaradi premalo prijav ekskurzija na CEBIT in v 

Hannover ni bila realizirana. 

1.3.  

Študentska organizacija FIŠ 2012 Priznanje organizacije in pričetek 

njenega aktivnega udejstvovanja. 

Zaradi nezanimanja študentov in neaktivnosti s 
strani zastopnika ŠOFIŠ nerealizirano. So pa bile 
izvedene nekatere obštudijske dejavnosti za 
študente. Vzpostavljena spletna stran 
Študentski portal FIŠ. 

http://student.fis.unm.si/
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1.4.  

Poletna šola 2012 2012 Izvedena poletna šola FIŠ, vsaj 20 

udeležencev, vsaj 4 izvajalci, vsaj 20 

ur organiziranega dela. 

Izvedeni dve poletni šoli v 2012: 

1. OP RCV_VS-12-13: Varnost računalništva v 
oblaku. 
 Št. udeležencev: 17-20 (različno po dnevih). 
Število udeležencev, ki je oddalo projektno 
nalogo in prejelo ECTS: 11. Izvedenih 41 ur 
vodenih delavnic. Splošna ocena zadovoljstva 
udeležencev: 4,45 
 
OP RCV_VS_12-48: Osnovni koraki razvoja 
aplikacij na pametnih napravah. 
 Št. udeležencev: 12-21 (različno po dnevih). 
Število udeležencev, ki je oddalo projektno 
nalogo in prejelo ECTS: 4. Izvedenih 41 ur 
vodenih delavnic. Splošna ocena zadovoljstva 
udeležencev: 4,36 

1.5.  Tutorstvo 2012  Povečanje števila tutorjev. 
V študijskem letu 2012/13 je 16 tutorjev iz vrst 
visokošolskih učiteljev in 2 študenta – tutorja. 

1.6.  

Začetek izvajanja doktorskega 

študija 

2012, 

2013 

Objavljen razpis za vpis doktorskih 

študentov, 5  vpisanih doktorskih 

študentov. 

Objavljen Razpis za vpis v doktorski študijski 
program 3. stopnje Informacijska družba in v 
študijskem letu 2012/13 7 vpisanih doktorskih 
študentov. 

1.7.  

Ustanovitev in ustrezna 

organizacija doktorske šole 

2012 Imenovan vodja doktorske šola, 

organiziran potek doktorskega 

študija. 

Doc. dr. Zoran Levnajić je bil imenovan za vodjo 
Doktorske šole. 
Doktorski študij v študijskem letu 2012/13 
poteka v skladu s študijskim programom in 
urnikom. 
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1.8.  

Razširitev Erasmus omrežja 2012 Vzpostavljena osnovna mreža 

partnerskih fakultet, vsaj 3 outgoing 

in 1 incoming študent. 

Bilateralne pogodbe za študijsko leto 2012/13 
so podpisane z: 

 Fakultet organizacije i informatike 
Varaždin, Hrvaška,  

 Waterford Institute of technology, Irska,  

 University of Tromso, Norveška  

 University of Rijeka/Sveučilište v Rijeci, 
Rijeka, Hrvaška. 

Na ERASMUS razpisu 2012 smo dobili odobrene 
mobilnosti:  

 SMS (mobilnost študentov z namenom 
študija):1, 

 SMP (mobilnost študentov z namenom 
prakse):1, 

 STA ( mobilnost zaposlenih z namenom 
poučevanja):4, 

 STT ( mobilnost zaposlenih z namenom 
usposabljanja):2. 

Izmenjave bodo realizirane v drugem semestru 
študijskega leta 2012/13. Incoming študenta v 
tem letu nimamo. 

1.9.  
Razširitev Ceepus omrežja 2012 Vzpostavljena mreža partnerskih 

fakultet 

Ni bilo realizirano. Ker je Hrvaška postala del 
programa ERASMUS, smo širitev mreže 
partnerskih fakultet CEEPUS premaknili v 
nadaljnja leta.  

http://www.foi.unizg.hr/suradnja/medjunarodna/Erasmus
http://www.foi.unizg.hr/suradnja/medjunarodna/Erasmus
http://www.wit.ie/
http://www2.uit.no/www/inenglish
http://www2.uit.no/www/inenglish
http://www2.uit.no/www/inenglish
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1.10.  

Povečanje obsega študijske 

prakse 

2012 Izvedena študijska praksa v vsaj 5 

podjetjih 

Prakso so študentje opravili pri podjetjih in 

organizacijah: DDC d.o.o., Krka d.d., MC BIT, 

ISKRA MIS d.d., HYB d.o.o., T-media d.o.o., PTZ 

d.o.o., Mikrografija d.o.o., Upravna enota Novo 

mesto. Sporazume imamo sklenjene še z 

organizacijami: Infotehna d.o.o., Komunala 

Novo mesto d.o.o., M servis d.o.o. in TPV d.d. 4 

študentom je bila priznana študijska praksa. 

Redna dejavnost: 
  

1.11.  
Nenehna skrb za dvig 

znanstvene in strokovne  

kakovosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev 

2012,2013 Doseženi kazalci iz tabele Strateška 

usmeritev 1.  

 

Vpis na UN program se je zmanjšal, na VS in 
MAG povečal. Prehodnost se je na VS povečala 
na UN pa zmanjšala. Odstotek ponavljavcev se 
je zmanjšal na VS in UN.  Število tujih 
predavateljev in gostujočih visokošolskih 
učiteljev narašča. 

Strateška 

usmeritev 

4 

Zadovoljstvo študentov    

1.12.  
Zmaga študentov FIŠ na 

Imagine Cup 

2012 Zmaga študentov FIŠ na Imagine Cup 
Ni realizirano. Ekipa se ni niti prijavila na 
Imagine cup v 2012. Sta pa dve ekipi, ki že 
delata za Imagine cup 2013. 
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1.13.  
Ustanovitev Alumni kluba  2012 Ustanovljen Alumni klub in izveden 

vsaj 1 dogodek 

Alumni klub FIŠ je ustanovljen. Prvo srečanje 
članov Alumni kluba je bilo 13. junija 2012. 
Vodenje Alumni kluba je prevzel Egon  
Prijon, Andreja Petrovič in Miran Krevs pa bosta 
v podporo pri izvedbi aktivnosti kluba v 
prihajajočem letu. Na prvem srečanju je 
Boštjan Pajntar iz IT podjetja Modro oko d.o.o. 
predstavil njihovo poslovno pot. 

Redna dejavnost:   

1.14.  
Izvajanje rednih »polletnih 

študentskih tribun« oz. redno 

sodelovanje s študentskim 

svetom 

2012,2013 Izvedba vsaj 2 študentskih tribun in 

priprava ukrepov in njihova uspešna 

izvedba 

Preimenovano v »redno komunikacijo s 
Študentskim svetom«. Se izvaja.  
 

1.15.  
Izvajanje ankete o 

zadovoljstvu študentov s FIŠ 

in izvajanje ukrepov na osnovi 

te ankete 

2012,2013 Izvedena anketa in na tej podlagi 

izvedeni izboljševalni ukrepi 

Študentska anketa se izvaja za vsako študijsko 
leto. V študijskem letu 2013/14 se bo izvedla 
Poročilo obravnavata Senat in Upravni odbor, ki 
skleneta ali in kateri ukrepi so potrebni, kdo je 
zadolžen za realizacijo in rok. Ukrepi se izvajajo 
v skladu s sklepi. 

1.16.  
Skrb za promocijo dosežkov 

študentov FIŠ 

2012,2013 Večji ugled in posledično večja 

zaposljivost študentov FIŠ 

Se izvaja preko obveščanja javnosti. 
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1.17.  
Fiš fest/Uvodni teden  2012 Uspešno izveden FIŠfest 2011, vsaj 50 

udeležencev, vsaj 5 izvajalci, vsaj 20 

ur organiziranega dela 

Uvodni teden 2012/13 je bil izveden uspešno.  
Izvajalcev 16, udeležencev različno po 
dogodkih.  

 

TABELA 14: ŠTUDIJSKI PROGRAMI, KI SO SE IZVAJALI V ŠTUDIJSKEM  LETU 2011/2012 IN SE IZVAJAJO V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

Študijski 
programi 2. 
stopnje za 

Študijski 
programi 2. 
stopnje za 

Študijski 
programi 3. 
stopnje za  

Študijski programi 
3. stopnje za  

študijsko leto 
2011/2012 

študijsko leto 
2012/2013 

študijsko leto 
2011/2012 

študijsko leto 
2012/2013 

študijsko leto 
2011/2012 

študijsko leto 
2012/2013 

študijsko leto 
2011/2012 

študijsko leto 
2012/2013 

Informatika 
v sodobni 

družbi 

Informatika 
v sodobni 

družbi 

Informatika 
v sodobni 

družbi 

Informatika 
v sodobni 

družbi 

Informatika 
v sodobni 

družbi 

Informatika 
v sodobni 

družbi / 
Informacijska 

družba 

 

TABELA 15:KAZALNIKI PREHODNOSTI 

Kazalnik 

študijsko leto 2009/2010 študijsko leto 2010/2011 študijsko leto 2011/2012 študijsko leto 2012/2013 

(leto 2009) (leto 2010) (leto 2011) (leto 2012) 

Redni študij 
(VS) 

Redni študij 
(UN) 

Redni študij 
(VS) 

Redni študij 
(UN) 

Redni študij 
(VS) 

Redni študij 
(UN) 

Redni študij 
(VS) 

Redni študij 
(UN) 
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Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
študijskih programih prve stopnje, 
sprejetih po 11. 6. 2004, v % 

31,66% 35,20% 29,40% 38,90% 28,60% 58,80% 35,60% 45,50% 

Odstotek ponavljavcev v študijskih 
programih prve stopnje, sprejetih po 
11. 6. 2004 

6% 17,80% 18,80% 15,20% 11,80% 18,20% 10,40% 10,40% 

 

TABELA 16:PREDVIDENO ŠTEVILO RAZPISANIH MEST 

Ime študijskega programa 

Predvideno število 

razpisanih mest v 

študijskem letu 

2010/2011 

Število razpisanih mest v 

študijskem letu 

2010/2011 

Predvideno število 

razpisanih mest v 

študijskem letu 

2011/2012 

Število razpisanih mest v 

študijskem letu 

2011/2012 

Predvideno število 

razpisanih mest v 

študijskem letu 

2012/2013 (1. letnik) 

Število razpisanih mest v 

študijskem letu 

2012/2013 

Predvideno število 

razpisanih mest v 

študijskem letu 

2013/2014 (realizacija) (realizacija)   (realizacija) 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 

Informatika v sodobni 

družbi (VS) 85 50 86 68 86 72 60 30 60 30 56 30 56 30 

Informatika v sodobni 

družbi (UN) 59 0 60 0 59 0 35 0 35 0 20 0 20 0 

Informatika v sodobni 

družbi (MAG) 60 40 70 110 80 100 40 85 40 45 40 40 40 40 

Informacijska družba (DR) 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 
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TABELA 17: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKE PROGRAME PO VRSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA ŠTUDIJSKA LETA 2010/11, 2011/12 IN 2012/13 

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 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Izredni 
študij  

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Redni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Izredni 
študij 

Redni 
študij 

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

85 110 125 23 22 20 33 39 29 2 2 0 71 61 63 6 5 5 0 0 7 

 

TABELA 18: ŠTEVILO DIPLOMANTOV,  KI SO KONČALI ŠTUDIJSKE PROGRAME, PO VRSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  IN ŠTUDIJSKEM LETU 

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 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 1 3 3 2 1 3 0 5 14 4 2 / / 
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17. Raziskovalna in razvojna dejavnost 

TABELA 19: REALIZACIJA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

Strateška 

usmeritev št. 
AKTIVNOSTI 

Leto 

izvajanja 
Pričakovani rezultati v letu 2012 Realizacija  v letu 2012 

Strateška 

usmeritev 1 

Znanstveno raziskovalna in razvojna 

odličnost 

   

1.1.  
Oblikovanje še dodatne raziskovalne skupine, 

poleg dveh že obstoječih (analiza omrežij, 

informacijska družba) in pridobitev vsaj enega 

temeljnega ali aplikativnega projekta za vsako 

od njiju ter uspešna prijava ene programske 

skupine 

2012 Pridobitev vsaj enega temeljnega 

ali aplikativnega projekta za vsako 

od raziskovalnih skupin. Zaposlitev 

vsaj enega dodatnega raziskovalca. 

Zaposlitev dr. Nataše Pržulj za 20% 
dopolnilno. Pridobljen temeljni projekt 
(mlajši doktorji) z naslovom Razvozljavanje 
bioloških omrežij pod vodstvom dr. Nataše 
Pržulj  v obsegu 1602 ur cenovnega razreda 
B za obdobje 3 let. 
Odobren raziskovalni program z naslovom 
Kompleksna omrežja pod vodstvom dr. Rista 
Škrekovskega v obsegu 3825 raziskovalnih ur 
cenovne kategorije A za obdobje 4 let. 
Zaposlena 2 mlada raziskovalca, ki ju 
financira ARRS. 

1.2.  
Pridobitev vsaj enega večjega projekta oz. 

pridružitev konzorciju večjega projekta (FP7, 

TCP,...) letno. Prijava treh do štirih letno. 

2012 Pridobitev vsaj enega večjega 

projekta oz. pridružitev konzorciju 

večjega projekta (FP7, TCP,...). 

Zaposlitev vsaj enega dodatnega 

raziskovalca. 

Ni realizirano. 
Odobren projekt Lokalna tržnica na Javnem 
razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-
storitev in mobilnih aplikacij za javne in 
zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 
(višina sofinanciranja 72.443,16€). 
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1.3.  
Izvedba skupnega posveta informatikov FIŠ in 

GZDBK vsako leto 

2012 Uspešno izveden skupni posvet 

informatikov FIŠ in GZDBK, kjer s 

strani FIŠ predava vsaj 1 

predavatelj, vseh predavateljev pa 

je vsaj 6, vseh udeležencev pa vsaj 

60. 

Posvet dolenjskih in belokranjskih 
informatikov, v organizaciji FIŠ in GZDBK je 
bil izveden v četrtek, 15. marca 2012. S 
strani FIŠ je predaval mag. Tomaž Bratuša. 
Vseh predavateljev pa je bilo 9.  

1.4.  
Usmerjanje izdelave aplikativnih seminarskih 

nalog pri IS, BPAP, SP  

2012 Izdelano vsaj 5  aplikativnih 

seminarskih nalog. 

Izdelanih 7 aplikativnih seminarskih nalog. 

1.5.  
Izvedba posveta ISIT  2012 2012 Uspešno zaključena konferenca ISIT 

2012 z vsaj 10 tujimi referenti in 30 

domačimi ter z vsaj 80 udeleženci, 

izdan zbornik prispevkov 

konference. 

Konferenca ISIT 2012 se je preimenovala v 
ITIS 2012 in je potekala od 7. Do 9. 
Novembra 2012 v Dolenjskih toplicah. Tujih 
referentov je bilo 8, domačih pa 22,  
Udeležencev 60. Zbornik prispevkov 
konference je bil izdan. 
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1.6.  
FIŠ IT akademija* 

 

 

 

 

 

2012 Uspešna izvedba vsaj 1 

računalniškega tečaja z vsaj 50 

udeleženci 

Ni realizirano. 

Povpraševanje po teh storitvah je majhno, 

pri tem pa tekmujemo z vsemi ostalimi 

tržnimi ponudniki, ki so specializirani za to 

storitev in zato bolj konkurenčni. 

Strateška 

usmeritev 5 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD    

2.1.  
Sistem za merjenje zadovoljstva odjemalcev 

RRD (skupaj s FOŠ pripraviti  metodologijo) 

2012 Razvit in vpeljan sistem za merjenje 

zadovoljstva z RRD, doseganje 

kazalcev iz strateške usmeritve, 

odličnost RRD 

Ni realizirano. 

Število projektov je še tako majhno, da je 

sistem v tem stanju nepotreben. 

Redna dejavnost:   

2.2.  
Dosledno izpolnjevanje vseh obveznosti FIŠ pri 

razvojno raziskovalnem delu  

2012,2013 Večje zadovoljstvo odjemalcev 

RRD, več raziskovalnih in razvojnih  

projektov 

FIŠ ni bil deležen nobenih reklamacij glede 

izpolnjevanja obveznosti pri RRD. 
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2.3.  
Vzpostavitev in vzdrževanje partnerskih 

odnosov z vsemi (tudi potencialnimi) 

odjemalci RRD 

2012,2013 Boljši odnosi z vsemi partnerskimi 

organizacijami, večji ugled FIŠ, več 

poslovnega sodelovanja.  

FIŠ neguje odnose z vsemi partnerji, med 

drugim tudi z delom v Gospodarski zbornici 

Dolenjske in Bele krajine 

2.4.  
Skrb za visoko kakovostne raziskovalce na 

Inštitutu za informacijske študije 

2012,2013 Doseganje kazalcev iz strateške 

usmeritve, znanstvena in razvojna 

odličnost 

Raziskovalci FIŠ povečujejo kakovostno 

znanstveno produkcijo, ki se kaže v večanju 

števila sicrs točk po vseh kriterijih (A1-A4) 

TABELA 20: KAZALNIKI RRD 

Kazalnik leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 

Število prijavljenih patentov 0 0 0 0 

Število odobrenih patentov 0 0 0 0 

Število prodanih patentov 0 0 0 0 

Število prodanih blagovnih znamk 0 0 0 0 

Število inovacij 0 0 0 0 

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta 3 4 2 3 

Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto 2 1 1 1 
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TABELA 21: PODATKI O PROGRAMIH, PROJEKTIH, ZNANSTVENIH SESTANKIH IN KONFERENCAH ZA LETO 2011 IN NAČRT ZA LETO 2012 

Leto 

Raziskovalni 

program  

Infrastrukturni 

programi  
Temeljni projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti 
Število 

CRPov  

Število 

znanstvenih 

sestankov/konfe

renc  

Število drugih 

projektov  

Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Leto 2011 / / / / / / / 2 / / / 1 1 

Načrt za 

leto 2012 
1 2 / / 1 1 11 11 1 1 1 1 1 

Realizacija 

2012 
0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 0 0 1 3 

Načrt za 

leto 2013 
1 2,25 1 3 1 0,95 5 7 2 1 1 3 3 

 

TABELA 22:O PROGRAMIH, PROJEKTIH, ZNANSTVENIH SESTANKIH IN KONFERENCAH ZA LETO 2009, 2010 IN 2012 

leto raziskovalni program 
infrastrukturni 

programi 
temeljni projekti aplikativni projekti podoktorski projekti število CRPov 

število znanstvenih 
sestankov/ 

število drugih 
projektov 
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število 
št. FTE 
letno 

število 
št. FTE 
letno 

število 
št. FTE 
letno 

število 
št. FTE 
letno 

število 
št. FTE 
letno 

konferenc 

2009 / / / / / / 1 <1 / / 0 1 5 

2010 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 5 

2011 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

2012 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 0 0 1 1 

 

18. Mednarodna dejavnost  

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu pridobila tudi ERASMUS Extended university charter št.: 254360-IC-1-2009-1-SI-ERASMUS-EUCX-1 z oznako SI 

NOVO-ME05.  

Bilateralne pogodbe za študijsko leto 2012/13 so podpisane z: 

 Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Hrvaška,  

 Waterford Institute of technology, Irska,  

 University of Tromso, Norveška  

 University of Rijeka/Sveučilište v Rijeci, Rijeka, Hrvaška. 

 

Na ERASMUS razpisu 2012 smo dobili odobrene mobilnosti:  

 SMS (mobilnost študentov z namenom študija):1, 

 SMP (mobilnost študentov z namenom prakse):1, 

 STA ( mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja):4, 

 STT ( mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja):2. 

Izmenjave bodo realizirane v drugem semestru študijskega leta 2012/13. 

http://www.foi.unizg.hr/suradnja/medjunarodna/Erasmus
http://www.wit.ie/
http://www2.uit.no/www/inenglish
http://www2.uit.no/www/inenglish
http://www2.uit.no/www/inenglish
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TABELA 23: KAZALNIKI MOBILNOSTI 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko leto 

2011/2012 

 

Načrt za študijsko 

leto 2012/2013 

Realizacija za 

študijsko leto 

2012/2013 – 

stanje na dan 

31.12.2012 

Študijsko leto 

2011/2012 

 

Načrt za študijsko 

leto 2012/2013 

 

Realizacija za študijsko leto 

2012/2013 – stanje na dan 

31.12.2012 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 1 3 0 1 3 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji 1 3 0 1 3 0 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu 

6 6 5 5 5 3 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri 

pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji 

3 3 3 3 3 ? 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v 

tujini 

1 1 1 1 1 1 

Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo 

1 1 1 1 1 1 
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Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino 

4 5 5 4 5 5 

 

 

19. Knjižnična dejavnost 

TABELA 24: REALIZACIJA KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

Kazalnik 
Leto 2010 

realizacija 

Leto 2011 

realizacija 

Leto 2011 

realizacija 
Načrt za leto 2012 

Leto 2012 

realizacija 
Načrt za leto 2013 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 260 272 272 300 398 420 

Število FIŠ-evih in FUDŠ-jevih enot v knjižnici 
7995 enot 

knjig, 
337 enot cd, 

dvd, revij 

11.160 
11.160 12.000 12.063 13.000 

Število FIŠ-evih enot v knjižnici FIŠ 
394 enot 

knjig, 
29 enot cd, 
dvd, revij 

851 
851 1.200 1.182 2.000 

 

 

 

20. Upravne naloge visokošolskega zavoda  
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TABELA 25: REALIZACIJA- UPRAVNE NALOGE FAKULTETE 

Strateška 

usmeritev št. 
AKTIVNOSTI 

Leto 

izvajanja 
Pričakovani rezultati v letu 2012 Realizacija  v letu 2012 

Strateška 

usmeritev 3 

Odličnost poslovanja    

3.1.  
Projekt izboljšanja kakovosti vodenja z uvedbo 

standarda 9001 (skupaj s FOŠ pripravljena 

metodologija) 

2013, 

2014 

Jasno definirani in popisani poslovni 

procesi.  

NI realizirano. Projekt uvedbe 
standarda ISO 9001 opuščen. 

3.2.  
Nadaljevanje reševanja prostorske stiske, razširitev 

upravljavskih pravic na celotno stavbo SŠGT (vsi 

pedagoški procesi se odvijajo na istem naslovu: Ulica 

talcev 3), faza 2 

2012-

2015 

Izbran optimalen načrt, oblikovan 

finančni načrt, zagotovljeno evropsko 

sofinanciranje, podpisana pogodba s 

partnerji 

Pripravljen idejni načrt. V teku 
priprava DIIP, skupaj s Centrom 
biotehnike in turizma – Grm Novo 
mesto. 

3.3.  
Vpis na FIŠ 2012 Večji vpis na FIŠ, boljši študentje, večja 

prehodnost, doseženi kazalci iz 

strateške usmeritve Odličnost študija. 

Vpis na UN program se je zmanjšal, 
na VS in MAG povečal. Prehodnost 
se je na VS povečala na UN pa 
zmanjšala. Odstotek ponavljavcev se 
je zmanjšal na VS in UN.  Število tujih 
predavateljev in gostujočih 
visokošolskih učiteljev narašča. 
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3.4.  
Projekt informatizacije kazalnikov za potrebe 

strateškega načrta, letnega delovnega načrta in 

poročil za ministrstva (vsaj koncept, katere podatke 

potrebujemo, definicija kazalcev) 

2012 Definirani vsi procesi, vhodni in 

izhodni podatki za izračun 

posameznega kazalca 

Popis procesov je pripravljen s strani 
študentov in predlog prijavljen v 
okviru Razpisa KAKOVOST. 

 

TABELA 22: KAZALNIK INFORMATIZACIJE FAKULTETE 

Kazalniki 

Realizacija 

– 

študijsko 

leto 

2009/2010 

Realizacija 

– 

študijsko 

leto 

2010/2011 

Realizacija 

– 

študijsko 

leto 

2011/2012 

Načrt za 

študijsko leto  

2012/2013 

Realizacija – 

Študijsko leto 

2012/2013 

 

Načrt za 

študijsko leto  

2013/2014 

Število študentov na računalnik 2,3 2,3 5 5,7 6,6 7 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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21. Interesna dejavnost študentov 

Program interesnih dejavnosti za študijsko leto 2011/12 je Študentski svet Fakultete za informacijske študije v Novem mestu sprejel na 2. seji ŠS dne 15. 12. 

2011. Program interesnih dejavnosti v študijskem letu 2012/13 je Študentski svet Fakultete za informacijske študije v Novem mestu sprejel na 2. seji 

Študentskega sveta 3. 12. 2012. 

TABELA 23: REALIZACIJA INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV  – LETO 2012 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2012 
Realizacija 

2012 

FIŠ piknik ob zaključku 

študijskega leta 2011/2012 

Uspešno izveden piknik ob zaključku izvajanja predavanj 

in vaj 

Piknik ob zaključku študijskega leta so nadomestile 1. športne 

igre novomeških fakultet, visokih ter višjih šol, ki so potekale v  

petek, 18.5.2012. V popoldanskih urah se je skoraj 80 študentov 

pomerilo v malem nogometu, košarki, balinanju, šahu ter odbojki 

na mivki, v večernih urah pa se je dogajanje preselilo v 

LokalPatriot. 

Dan odprte kode na FIŠ Izveden dan odprte kode Dan odprte kode je bil uspešno izveden dne 16.3.2012 s 6 

predavatelji in številnimi udeleženci. 

Udeležba študentskega sveta na 

informativnih dnevih 

Uspešno izvedena predstavitev na informativnih dnevih Študentski svet je sodeloval pri izvedbi informativnih dni. 

Predstavniki so bodočim študentom predstavili svoj pogled na 

študij na FIŠ. 
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Zabavne aktivnosti:  

-športne dejavnosti: fitnes, 

pohod, 

-tečaj tujih jezikov: francoščina, 

nemščina 

Vsaj dva uspešno izvedena dogodka Študentski svet je v mesecu maju organiziral tečaj nemškega 

jezika. Tečaj je potekal dvakrat tedensko celoten mesec po tri 

šolske ure. 

Z delovanjem je začel Študentski portal FIŠ. 

 

22. Druga dejavnost visokošolskega zavoda 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

TABELA 24: REALIZACIJA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 

kratkoročni prednostni cilji realizacija v letu 2012 pričakovani rezultati v letu 2013 

Oprema  prenovljenih prostorov. Zaključena investicija prenove prostorov 2. nadstropja SŠGT na Ulici talcev 3, Novo mesto. 

Prostori so kompletno na novo opremljeni tako z IT opremo, kot tudi s pisarniško, sanitarno in 

ostalo opremo, tako da se delovni in pedagoški proces lahko nemoteno odvija. 

Pridobitev še ene učilnice v 1. nadstropju SŠGT na 

Ulici talcev 3, Novo mesto in preureditev v pisarniške 

prostore za potrebe Inštituta Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu. 

 

V 2012 je bila zaključena investicija prenove prostorov 2. nadstropja SŠGT na Ulici talcev 3, Novo mesto.  Poročilo o spremljanju rezultatov in učinkov je 
opredeljeno v poglavju 5.  

Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

TABELA 25: IZVEDBAINVESTICIJE -  PRENOVA PROSTOROV 2. NADSTROPJA SŠGT NA ULICI TALCEV 3, NOVO MESTO 

 
izvajalec 

del 
cena Plačilo realizirano v 2012 prispevek s strani MVZT vrednost donacij 
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gradbena dela MALKOM d.o.o. 135.162,00 26.356,19 100.000,00 / 

oprema poslovnih prostorov APO TRG d.o.o. 20.801,09 20.801,09 / / 

oprema za predavalnice LESING  d.o.o. 19.452,77 19.452,77 / / 

izdelava projektne dokumentacije 

Esplanada, 
Arhitekton, 

POVŠE, 
JHP 

10.464,00 / / / 

IT oprema 
 
 

NIL d.o.o. 43.282,73 17.008,51 
10.000,00 (Eduroam) 

5.857,04 (pogodba MVZT) 
2.500,00 

skupaj z DDV 
 

 229.162,59 83.618,56 15.857,04 2.500,00 
 

 

Decembra 2011 je FIŠ pričel uporabljati nove prostore na naslovu Ulica talcev 3, in sicer drugo nadstropje SŠGT. Še vedno ostaja potreba po večji kapaciteti 

prostorov, ki pa bi jo zadovoljili z razširitvijo uporabe na celotno stavbo SŠGT.  

V pogovorih z MVZT smo izoblikovali scenarij za reševanje tega problema, ki predvideva zagotovitev sredstev za odkup in prenovo celotne stavbe SŠGT v obsegu 

cca 2.5 mio evrov. Gre za realno možnost, da se Srednja šola za gostinstvo in turizem seli na Sevno 13, v sklop Centra biotehnike in turizma – Grm. FIŠ bi se v tem 

primeru pričel uporabljati tudi preostali del SŠGT (klet, v kateri je kuhinja bi ostala v uporabi SŠGT). Gre za cca. 768.1 m2, vendar bi bila potrebna še dodatna 

investicija za preureditev poslovnega dela prostorov pritličja in prvega nadstropja, ter adaptacijo učilnic. Celotno selitev bi bilo možno realizirati do 2014,  

 

 

23. Kadrovski načrt in kadrovska politika 
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Kadrovska politika 

TABELA 28: REALIZACIJA KADROVSKE POLITIKE 

kratkoročni prednostni cilji fakultete pričakovani rezultati v letu 2012 realizacija v letu 2012 

Razširitev tima pedagoških in raziskovalnih sodelavcev Fakultete Zaposlitev visokošolskih učiteljev in raziskovalcev Realizirano v delu, ki ga je dovoljevalo financiranje 

Dopolnitev administrativne in organizacijske kadrovske infrastrukture Zaposlitev administrativno-organizacijskih sodelavcev 
Realizirano v delu, ki ga je dovoljevalo financiranje 

 

Spodbujanje napredovanja v višje nazive Izvolitev večine sodelavcev v višje nazive Realizirano glede na podane vloge 

Fakulteta išče visokošolske učitelje in sodelavce s področja informacijskih študij, kjer pa opažamo pomanjkanje strokovnjakov za študijsko področje, hkrati pa 

smo omejeni v finančnih sredstvih oz. s sistemom plač v javnem sektorju. Cilj je doseči ravnovesje med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih ter 

prevzemnikov del in avtorjev na podlagi pogodb. 

Na dan 31. 12. 2012 je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu zaposlenih 8 strokovnih sodelavcev v dekanatu in tajništvu ter 19 visokošolskih 

učiteljev, sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Fakulteta išče visokošolske učitelje in sodelavce s področja informacijskih študij, kjer pa opažamo pomanjkanje 

znanstvenikov s tega študijskega področja, hkrati pa smo omejeni v finančnih sredstvih oz. s sistemom plač v javnem sektorju. Fakulteta za informacijske študije 

v Novem mestu vlaga v razvoj človeških zmogljivosti, strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, razvojno in raziskovalno delo ter v spodbujanje 

inovativnosti zaposlenih. Fakulteta zaposluje ljudi z znanjem, inovativnostjo in kreativnostjo, ki čutijo tudi pripadnost do fakultete. Kadrovski načrt fakulteta 

oblikuje na podlagi plana dela, predvidenih finančnih sredstev ter letnih razgovorov z  zaposlenimi. Na podlagi vsebinske analize pogovorov oblikujemo načrt 

usposabljanja in razvoja posameznega zaposlenega. Spremembe načrtujemo v skladu z interesom fakultete in zaposlenega. 

Kadrovski načrt za 2012 je bil realno zasnovan in je izhajal iz potreb mlade in ambiciozne fakultete, ki si mora krepiti jedro visokošolskih učiteljev in 

raziskovalcev, omejena pa je predvsem z načinom financiranja, upoštevaje Zakon o interventnih ukrepih (Ur.l. RS št. 94/2010), Zakon za uravnoteženje javnih 

financ (ZUJF,Ur.l. RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012), Kolektivno pogodba za javni 

sektor (KPJS, Ur.l. RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 dl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201255&stevilka=2345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012105&stevilka=4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20093&stevilka=101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200916&stevilka=586
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1518
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200948&stevilka=2396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200991&stevilka=3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201031&stevilka=1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201083&stevilka=4495
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4773
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89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012), Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, št. 89/2010) in 

Dogovorom o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 

1. januarja 2014 (Ur.l. RS, št. 38/2012).  

Ker gre za mlado, ambiciozno fakulteto, ki raste in širi svojo dejavnost, je nemogoče v celoti upoštevati vladni ukrep, da ni novih zaposlitev oz. da se zmanjšuje 

število zaposlenih. Vizija fakultete je, da vse predvidene ure v učnem načrtu pokrijejo redno zaposleni. To je trenutno še finančno nevzdržno, zato je fakulteta in 

bo za namene pedagoškega procesa sklepala civilnopravne pogodbe. Skuša pa se doseči idealno ravnovesje med številom redno zaposlenih ter dopolnilno 

zaposlenih ter prevzemnikov del in avtorjev na podlagi pogodb. Zaradi dodatnih načrtovanih pridobitev financiranja na projektih in želene krepitve jedra 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti ter posledično postopnega zmanjševanja pogodbenih sodelavcev, se je v letu 2012  načrtovala zaposlitev 

asistenta za področje informatike oz. metodologije in  znanstvenega sodelavca s področja informacijskih študij. Tako smo v januarju zaposlili asistenta Andreja 

Kastrina za polni delovni  in v marcu asistenta z doktoratom dr. Zorana Levnajića za polovični delovni čas in v septembru znanstveno svetnico prof. dr. Natašo 

Pržulj za 20% dopolnilno. S 1. 12. 2012 smo načrtovali zaposlitev dveh mladih raziskovalcev, enega na Inštitut za informacijske študije, drugega pa na Inštitutu za 

podatkovne tehnologije. Načrt je bil realiziran z zaposlitvijo Jožeta Bučarja in Jerneja Agreža s 1.12.2012 kot mladih raziskovalcev, ki ju financira ARRS. V letu 

2012 sta se dve osebi iz skupine J vrnili z dopusta za nego in varstvo otroka, od teh se je eni spremenil delovni čas zaposlitve iz polnega v polovični delovni čas na 

podlagi pravice iz Zakona o starševskem varstvu. 1 osebi, ki je bila zaposlena za nadomeščanje odsotne delavke je prenehala zaposlitev. Osebi iz skupine J, ki je 

bila zaposlena za 20% dopolnilno je prenehala zaposlitev z dnem 31.12.2012, vendar smo jo vseeno navedli v tabeli števila zaposlenih na dan 31.12.2012. Glede 

na to, da je bilo pridobljeno financiranje programske skupine in odobrenih kar nekaj raziskovalnih projektov je bilo nekaj sprememb v % zaposlitev že obstoječih 

zaposlenih oz. sprememb delovnih mest iz skupine D v H ter sprememb delovnih mest zaradi imenovanja v naziv. V 2012 smo začeli s postopkom iskanja in 

zaposlitve osebe na delovnem mestu skupine J za administrativno podporo projektom, ki je nujno potrebna zaradi večanja obsega raziskovalnega in razvojnega 

dela, zaposlitev pa se bo realizirala v 2013. 

Kadrovski načrt in realizacija 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201159&stevilka=2794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20126&stevilka=218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4775
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201238&stevilka=1639
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TABELA 29: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA 

Tarifni razred Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2009 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2010 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2011 

Število zaposlenih na 
dan 

31. 12. 2012 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. zaposlenih 
v % zaposlitve 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. zaposlenih 
v % zaposlitve 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. zaposlenih 
v % zaposlitve 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 

v % 
zaposlitve 

a b c d e f g h i j 

IX Dekan 1 0,20 1 1 1 1 1 0,95 

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V 
JAVNEM SEKTORJU 

1 0,20 1 1 1 1 1 0,95 

IX Redni profesor 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX Izredni profesor 2 0,35 3 0,6 3 1,5 5 1,575 

IX Docent 8 2,875 5,5 2,6 6 2,75 3 1,575 

VII/2 Višji predavatelj 0 0 0 0 1 1 1 1 

VII/2 Predavatelj 0 0 0 0 1 1 1 1  

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 10 3,225 8,5 3,2 11 6,25 10 5,15 

IX Asistent z doktoratom 1 0,65 1 1 0 0 2 0,9 

VIII Asistent z magisterijem 1 0,25 0 0 0 0 0 0 
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VII/2 Asistent 3 2,175 2 1,9 1 1 3 2,2 

IX Znanstveni sodelavec 0 0 0 0 4 0,6 0 0 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 5 3,075 3 2,9 5 1,6 5 3,1 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 
(skupina D) in DEKAN 

16 6,5 11,5 7,1 17 8,85 16 9,2 

IX. Znanstveni svetnik 0 0 0 0 0 0 1 0,2 

IX. Višji znanstveni sodelavec 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

VIII 
Mladi raziskovalec z magisterijem na 

doktorskem študiju 
0 0 0 0 0 0 1 1 

VII/2 Mladi raziskovalec 0 0 0 0 0 0 1 1 

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI (skupina H) 0 0 0 0 0 0 4 2,3 

VII/2 PR DM OD 32 DO 33 0 0 1 1 1 1 3 1,6 

VII/2 PR DM OD 30 DO 31 1 1 2 1,8 2 1,75 2 1,75 

VII/2 PR DM 29 0 0 1 1 2 2 1 0,5 

VII/1 PR DM OD 27 DO 28 4 3,25 1 0,8 1 0,75 1 0,75 

VII/1 PR DM MANJ KOT 27 0 0 1 1 1 1 1 1 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 5 4,25 6 5,6 7 6,5 8 5,6 
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SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 21 10,75 17,5 12,7 24 15,35 28 17,10 

 

TABELA 30: IZVOLITVE V NAZIV V LETU 2011 IN 2012 

naziv 
število izvedenih izvolitev 

v naziv v letu 2011 
načrtovano število 

izvolitev v naziv v letu 
2012 

število izvedenih izvolitev v 
naziv v letu 2012 

Redni profesor 0 0 0 

Izredni profesor 1 1 1 

Docent 1 2 1 

Višji predavatelj 1 1 0 

Predavatelj 1 1 1 

Asistent 1 2 1 

 

TABELA 31: ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA SPREMLJEVALNIH DELOVNIH MESTIH, KI SO SE IZOBRAŽEVALI IN IZPOPOLNJEVALI V LETU 2010, 2011 IN 2012 

leto pridobivanje formalne izobrazbe strokovno usposabljanje krajša usposabljanja in tečaji daljša usposabljanja (več kot 1 mesec) v tujini 

2010 0 0 18 0 

2011 0 1 20 2 

2012 0 0 14 3 
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Zaradi hitrega spreminjanja predpisov in usmerjenosti fakultete v izobraževanje je povečano število krajših izobraževanj v letu 2010. Prevladujoče načrtovane 

oblike izobraževanja in usposabljanja so enodnevni seminarji in tečaji s področij, na katerem zaposleni opravlja delo. 

TABELA 33: ŠTEVILO REGISTRIRANIH RAZISKOVALCEV V LETU 2009, 2010 IN 2011 

 
št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev 

število registriranih raziskovalcev 

vsi od tega s statusom mladi raziskovalci 

stanje 31. 12. 2009 14 13 0 

stanje 31.12.2010 13 12 0 

stanje 31. 12. 2011 24 15 0 

stanje 31. 12. 2012 41* (19**) 20 2 

* Število vseh visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalnih in strokovnih sodelavcev, ki sodelujejo v pedagoškem in raziskovalnem procesu na fakulteti. 

** Število zaposlenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalnih in strokovnih sodelavcev. 

TABELA 35: PODATKI O IZVAJALCIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV  

 prva stopnja druga stopnja tretja stopnja skupaj 

realizac
ija 

2009 

realizacij
a 

2009/20
10 

realizacij
a 

2010/20
11 

 

realizacij
a 

2012/20
13 

 

realizac
ija 

2009 

realizacij
a 

2009/20
10 

realizacij
a 

2010/20
11 

 

realizacij
a 

2012/20
13 

 

realizac
ija 

2009 

realizacij
a 

2009/20
10 

realizacij
a 

2010/20
11 

 

realizacij
a 

2012/20
13 

 

realizac
ija 

2009 

realizacij
a 

2009/20
10 

realizacij
a 

2010/20
11 

 

realizacij
a 

2012/20
13 

 
Število 
zunanjih 
pogodbe
nih 
izvajalcev 
za 
izvedbo 

17 22 17 17 9 12 8 0 0 0 0 1 17 30 25 20 
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študijskih 
program
ov 

Vrednost 
pogodb 
zunanjih 
pogodbe
nih 
izvajalcev 
za 
izvedbo 
študijskih 
program
ov 

37.837 47.440 34.186 52490 21.664 19.326 11.488 0 0 0 0 600 59.502 93.210 45.674 
41.332 

 

Število 
zaposleni
h, ki 
študijske 
program
e izvajajo 
na 
podlagi 
avtorskih 
ali drugih 
pogodb 

7 8 9 14 0 7 7 11 0 0 0 3 7 12 16 16 

Vrednost 

pogodb 

zaposleni

h, ki 

študijske 

program

e izvajajo 

na 

podlagi 

avtorskih 

ali drugih 

pogodb 

14.835 13.379 19.754 29265,
43 

0 11.978 9.340 
9960,5

7 
0 0 0 2620 14.835 24.187 29.094 46.351 
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Za leto 2009 (realizacija) so upoštevane avtorske, podjemne pogodbe in pogodbe o sodelovanju, ki so bile izplačane v letu 2009.  Za naslednja leta pa gre za 

podatke vezane na študijsko leto. V številu zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov so vključeni vsi visokošolski učitelji, sodelavci in 

gostujoči predavatelji, ki niso zaposleni na fakulteti. V številu zaposlenih pa vsi, ki so v nekem deležu zaposleni na fakulteti.  Oboji sodelujejo v študijskem 

procesu na podlagi avtorskih, podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju. Kot vrednost pogodb je vzet bruto znesek naveden v pogodbi, skupaj s potnimi 

stroški, razen za študijsko leto 2012/13 (realizacija 2012), kjer potni stroški niso upoštevani, ker še niso bili obračunani.  
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5. POROČILO O SPREMLJANJU UČINKOV INVESTICIJE »ZAGOTOVITEV 

USTREZNE PROSTORSKE REŠITVE FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE 

ŠTUDIJE V NOVEM MESTU« 

24. OPIS IZHODIŠČNEGA STANJA 

Na začetek izvajanja te prepotrebne investicije je FIŠ čakal že od samega začetka svojega delovanja, saj 

se je prostorska stiska pojavila že jeseni 2008. Projekt, ki je zajemal zagotovitev primernih prostorov, 

njihovo obnovo in v končni fazi tudi selitev, se je dokončno realiziral šele v letu 2012. Šlo je za 

investicijo, ki se je pripravljala že dalj časa, izvajati pa se je pričela v letu 2011, predvsem s pomočjo 

MVZT, ki je v višini 100.000,00 evrov sofinanciralo projekt.  

Glavni cilj investicije je bil zagotovitev ustreznih prostorov Fakultete za informacijske študije v Novem 

mestu, ki pa se je realiziral preko adaptacije drugega nadstropja Srednje šole za gostinstvo in turizem 

Novo mesto (SŠGT), ki deluje v sklopu Grma Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 

8000 Novo mesto. 

25. ANALIZA IZVEDBE TEHNIČNEGA DELA IN ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE 

FIŠ je prostore na naslovu Ulica talcev 3, Novo mesto, začel uporabljati 30. 11. 2011. V drugem 

nadstropju Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto (v skupni izmeri 395,35 m2), ki ga je FIŠ za 

svoje potrebe v celoti prenovil, se tako nahajajo novi poslovni prostori fakultete. Ti prostori so tudi de 

facto sedež FIŠ. Ostali prostori predstavljajo še hodnike in sanitarije. Vse poslovne prostore in 

predavalnice je bilo potrebno v celoti opremiti z novim pisarniškim pohištvom. 

V stavbi na naslovu Ulica talcev 3, Novo mesto, ki je v lasti Grma Novo mesto - Center biotehnike in 

turizma, se še vedno nahaja tudi SŠGT, vendar od celotnega poslovnega dela stavbe FIŠ s SŠGT 

souporablja le stopnišče. Prostore lahko FIŠ uporablja brez omejitev za dobo petih let z možnostjo 

podaljšanja, in sicer vsakič za nadaljnjih pet let. 

 

Dela, ki so se izvajala na podlagi Tehničnega poročila št. 20/2011, z datumom 6/2011 so bila sledeča: 

Gradbeno obrtniška dela: 

 Rušitvena dela:  postavitev predelnih sten in mavčno kartonskih plošč in alu profilov, ter 

menjava okenskih polic. Rušitve so obsegale odstranitev vseh sten v upravnem delu in 

dimnikov do zgornje plošče, odstranitev vseh tlakov (razen v hodniku), odstranitev vseh 

notranjih vrat in dela balkonske ograje, ter tri nove preboje sten.  

 Zidarska dela: Betonska dela so zajemala zalitje izrezanih kanalov v tlakih in zazidavo odprtin. 

Predvidena je vgradnja kovinskega nosilca 20/30 v dolžini 10,80 m.  

 Tlakarska dela: tlaki v hodniku so ostali enaki, vendar so se prekrili z novim tlakom in sicer PVC 

(deb. 3mm), v predavalnicah je po odstranitvi parketa do estriha položen PVC (deb. 3mm), v 
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upravnem delu in kabinetu so je po odstranitvi parketa do estriha položil novi parket, v 

sanitarijah se je odstranila obstoječa keramika in se položila nova. 

 Slikopleskarska dela: vse stene so bile postrugane, grobo in fino pokitane ter popleskane z 

lateks barvo, stropovi so bili postrugani, grobo in fino pokitani, ter opleskani z belo barvo, nove 

predelne stene so bile pokitane in prepleskane 

 Ključavničarska dela: vsa okna v nadstropju so iz ALU profilov. Okna so primerna za nadaljnjo 

uporabo, zato se jih ni menjalo. Vrata predavalnic so se zamenjala z novimi dvokrilnimi vrata 

dim. 150 x 220 cm, pri čemer je pomožno krilo (š= 50 cm) zastekljeno. Ostala vrata v upravnem 

delu, vrata sanitarij in kabineta so steklena (peskana), dim. 90 x 220 cm. Nad stopniščem se je 

izveda fiksna steklena stena od tal do stropa dim. 150 x 300 cm in drsna vrata enakih dimenzij. 

Za referat se je izdelal steklen kubus dim. 225 x 50 x 220 cm z rolojem na notranji strani.  

 Za zaščito pred vodo iz napeljav stavbe je bilo potrebno vse cevne napeljave ustrezno izolirati. 

Elektroinštalacije: 

 V objektu se prestavijo ogrevalne instalacije povsod v tlak, v hodniku pa nad tlak (premer cevi 

je enak obstoječim). Zamenjajo se tudi radiatorji. 

 

Naknadno je bilo z zapisnikom št. JNP-1-1/2011-2, z dne 3.10.2011 ugotovljeno, da je potrebno izvesti 

naslednja dodatna GO in elektroinštalacijska dela, in sicer: 

Gradbeno obrtniška dela: 

 Rušitvena dela: Odstranitev lesenih stenskih oblog, oken in vhodne stene. Dvostransko rezanje 

in izsekavanje tlakov za izvedbo instalacij v širini 50 cm, izrezovanje tlakov za vgradnjo talnih 

doz, izvedba  podpiranje obstoječe plošče v času rušenja ter izvedba manjših del.  

 Zidarska dela: Izvedba popravila ometov, izdelava nosilnih stebrov in ležišč za kovinske nosilce, 

vgradnja montažnih preklad, betoniranje talnih instalacijskih kanalov z hitroveznim cementom 

ter ostala manjša zidarska dela.  

 Tlakarska dela: Brušenje katrana in estriha zaradi oprijemljivosti ter izvedba karbonskega 

premaza, sanacija tlaka v debelini 5-8mm, ALU zaključki PVC zaokrožnic, ostala manjša 

keramičarska dela rondeksi, kotniki…  

 Slikopleskarska dela: Premaz oljnega opleska za spirjemljivost, kitanje sten in oplesk ograje 

 Ključavničarska dela: Izdelava in montaža notranjih lesenih vrat, izvedba obloge parapeta in 

omarice razdelilca centralnega ogrevanja, dobava in vgradnja PVC oken v WC-jih, izvedba 

ročaja stopnišča. 

 Strojne instalacije: Dobava in montaža kalorimetra  in izvedba razdelilca ogrevanja. 

Elektroinštalacije: 

 Svetilke: Demontaža in ponovna montaža svetilk na novo mesto, dobava in montaža svetilk v 

armstrong strop 

 Instalacijski material in priključki: Dobava in montaža kabelske police na podstrešju , izvedba 

prebojev skozi ploščo, izvedba utorov v stenah, demontaža obstoječe instalacije 
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 Vodniki in  kabli: Dobava in vgradnja kabla PP00-y 5x1,5mm2  

 Razdelilci: Dograditev v obstoječem razdelilcu (odštevalni števec, varovalke… 

 Telefonija, računalniško omrežje: komunikacijsko vozlišče skladno z zahtevami naročnika (2 

kompleta), talna priključna doza, zaščitne cevi za instalacije, kabelska polica, izvedba prebojev 

skozi ploščo, izvedba utorov v stenah, zamenjava UTP kablov in vtičnic po projektu CAT 5 

izvede se naj CAT 6. 

 Ostala dela: dobava in montaža stikal za krmiljenje, dobava in montaža alarmnega sistema, 

ostala manjša dela (priklopi, vodniki…). 

Dekan FIŠ dr.  Janez Povh je v ta namen imenoval komisijo, ki je za ta dela, izvedla postopek javnega 

naročila s pogajanji brez predhodne objave. Nepredvidena in spremenjena GO dela so bila ocenjena na 

30.000 evrov brez DDV. Nepredvidena in spremenjena elektroinštalacijska dela so bila ocenjena na 

25.000 evrov brez DDV. Na podlagi izvedenega javnega naročila, se je pridobila ponudba s strani 

MALKOM Novo mesto d.o.o. za nepredvidena in spremenjena  GOI dela in se je vključila v aneks št. 1 h 

gradbeni pogodbi št. JNP 1-1/2011. Ponudba je znašala 29.488,46 EUR brez DDV. 

Ker ne gre za spremembo namembnosti in večjih gradbenih posegov, izdelava elaborata požarne 

varnosti ni bila potrebna. Po končanju del smo uredili ustrezno dokumentacijo:  revizija Izjave o 

varnosti z oceno tveganja, Požarni red, evakuacijski načrt, Poročilo o pregledu, preizkusu in meritvah 

električne inštalacije, Poročilo o pregledu in preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, 

Izjave o skladnosti, … 

Izvajali so se la manjši gradbeni posegi, zato vplivov na širše okolje ni bilo.  

26. ANALIZA STROŠKOV IN VIROV FINANCIRANJA 

FIŠ je dne 16. 08. 2011 na podlagi 70. člena ZJN-2 izdal Sklep o začetku postopka javnega naročila z 

naslovom »Izvedba GOI del za potrebe projekta zagotovitve ustrezne prostorske rešitve Fakultete za 

informacijske študije v Novem mestu – pogajanja« z oznako JNP-1-1/2011. Postopek javnega naročanja 

s pogajanji se je izvršil skladno s 5. točko 1. odstavka 28. člena ZJN-2. Istega dne je FIŠ izdal Odločbo o 

imenovanju strokovne komisije, s katero je imenoval Strokovno komisijo za postopkovno izvajanje 

predmetnega javnega naročila  (Andreja Muc, predsednica, doc. dr. Blaž Rodič, član in Jernej Gabrič, 

član). Dne 18. 08. 2011 je na portalu javnih naročil Uradnega lista RS je bilo objavljeno Obvestilo o 

javnem naročilu pod številko JN9375/2011. Do roka za oddajo ponudb sta prispeli sledeči ponudbi: 

 

PONUDNIK CENA (brez DDV) 

GPI TEHNIKA d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto 133.614,66 EUR 

MALKOM Novo mesto d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto 94.678,43 EUR 

FIŠ je nato skladno z 41. členom ZJN-2 nadaljeval s preverbo popolnosti predloženih ponudb, pri čemer 

je ugotovil, da je v ponudbi ponudnika MALKOM d.o.o. računska napaka. Skladno z navedenim je na 

podlagi 3. odstavka 78. člena ZJN-2 MALKOM d.o.o. pozval k podaji pisnega soglasja o odpravi očitne 
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računske napake. Ponudnik je pravočasno predložil ustrezno pisno soglasje. Ponudbeni ceni po odpravi 

računskih napak sta bili: 

 

PONUDNIK CENA (brez DDV) 

GPI TEHNIKA d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto 133.614,66 EUR 

MALKOM Novo mesto d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto 110.678,43 EUR 

 

Ob ugotovitvi, da sta predmetni ponudbeni ceni nesprejemljivi je FIŠ nadaljeval postopek s pogajanji. V 

okviru predmetnega postopka je s strani obeh ponudnikov pridobil končni ponudbeni ceni: 

PONUDNIK CENA (brez DDV) 

GPI TEHNIKA d.o.o., Dolenje Kamence 56, 8000 Novo mesto 105.000,00 EUR 

MALKOM Novo mesto d.o.o., Košenice 86, 8000 Novo mesto 99.711,39 EUR 

 

Po končnem pregledu ponudb je bilo ugotovljeno, da je ponudba ponudnika MALKOM d.o.o. 

pravočasna, formalno popolna, primerna, pravilna in sprejemljiva. Hkrati je bilo ugotovljeno, je da 

ponudba ponudnika GPI TEHNIKA d.o.o., ob aplikaciji merila iz razpisne dokumentacije (najnižje cene) 

ocenjena kot manj ugodna, ter presega zagotovljena sredstva FIŠ za predmetno javno naročilo. Na 

podlagi teh ugotovitev je FIŠ dne 07.09.2011, izdal odločitev o oddaji javnega naročila številka 

JN9375/2011, s katero je javno naročilo oddal ponudniku MALKOM d.o.o. Pravnomočnost odločitve o 

oddaji javnega naročila je nastopila z dnem 19. 09. 2011. FIŠ je sklenil pogodbo z MALKOM d.o.o., dne 

27.09.2011.  

 

TABELA 26:KONČNA SITUACIJA INVESTICIJE NA DAN 31.5.2012 

VREDNOST 

INVESTICIJE 

2011-12 

  

IZVAJALEC 

  

CENA 

  

PLAČILO 
REALIZIRANO 
V 2011 

  

PLAČILO  
REALIZIRANO 
V 2012 

  

PRISPEVEK 
S STRANI 
MVZT 

  

VREDNOST 
DONACIJ 

GRADBENA 
DELA 

MALKOM 
Novo 
mesto 
d.o.o. 

159.341,20 108.805,81 50.535,39 100.000,00 / 

OPREMA 
POSLOVNIH 
PROSTOROV 

APO TRG 
d.o.o. 

22.770,29 / 22.770,29 / / 

OPREMA ZA LESING  19.572,77 / 19.572,77 / / 
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PREDAVALNICE d.o.o. 

IZDELAVA 
PROJEKTNE 
DOKUMENT. 

Esplanada,  16.587,81 10.655,01 5932,07 / / 

  Arhitekton,           

  POVŠE,           

  JHP           

IT OPREMA NIL d.o.o. 46.876,66 29.868,15 17.008,51 10.000,00 2.500,00 

           
(Eduroam) 

  

              

          9.450,97   

           (pogodba 
MVZT) 

  

  Rich 
computers 

17.504,74 752,16 16.752,58     

MONTAŽA 
PROJ. 

Advant, 
Utrip 

2.425,70 331,2 2.094,50     

TOTEM Konvikt 2506,86   2506,86     

NALEPKE-
OZNAČEVANJE 

Solos 3799,2   3799,2     

SKUPAJ Z DDV 
 

291.385,23 150.412,33 140.972,17 119.450,04 2500 

STORITVE 
POVEZANE S 
SELITVIJO 

  7.023,87 2.845,13 4178,74 / / 

SKUPAJ Z DDV   298.409,10 153.257,46 145.150,91 119.450,04 2500 

 

Končna vrednost investicije na Ulici talcev 3 je 298.409,10€. Vključene so tudi storitve povezane z 

investicijo in sicer stroški selitve, stroški varovanja, sistem zaklepanja, generalno čiščenje in poliranje, 

popravilo žaluzij in okenskih kljuk. Ob slavnostni otvoritvi smo pripravili program z godalnim 

kvartetom, kjer so nastali stroški za izvajanje, stroški za voditeljico otvoritve,stroški fotografa in stroški 

pogostitve, kar znaša 7.023,87€. 

Prispevek MIZKŠ je bil v letu 2011 100.000,00€ za izvedena gradbena dela, 10.000€ za Eduroam in 

9.450,97€ za nakup opreme, kar skupaj znaša 119.450,97€. 
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27. IZRAČUNI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE (EX-POST) 

 

S selitvijo v nove prostore je FIŠ znatno izboljšal pogoje dela tako za zaposlene, kot tudi za študente 

FIŠ. V okviru investicije je bilo opravljenega veliko dela, vendar pa se s selitvijo v nove prostore, 

prostorska stiska FIŠ še ni dokončno rešila. FIŠ ima pri Univerzitetnem raziskovalnem središču Novo 

mesto (USR), ki se nahaja na naslovu Novi trg 5, Novo mesto, še vedno v souporabi predavalnico, 

računalniško učilnico in sejno sobo za potrebe pedagoška procesa, poleg tega, pa je v izključni uporabi 

obdržal še 1/2 t.i. zelene sobe, kabinet 1, študijsko sobo, arhiv 1 in 1/3 arhiva 2. Fakulteta ima v 

najemu tudi prostore na Grmu Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Ekonomski šoli Novo mesto 

in Zavodu RS za šolstvo Novo mesto.  

28. PRIMERJAVA REZULTATOV Z IZHODIŠČNIM STANJEM IN ANALIZO ODMIKOV 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je pred preselitvijo v nove prostore na Ulici talcev 3, 

delovala v prostorih na naslovu Novi trg 5.  Poslovne prostore smo imeli v najemu pri URS, kjer smo 

uporabljali tudi predavalnico, računalniško učilnico in sejno sobo za pedagoški proces.  Prostori na 

Novem trgu 5 so v lastništvu Mestne občine Novo mesto, upravlja pa jih URS. Na tej lokaciji je 457,77 

m2 prostorov, ki jih je FIŠ uporabljal skupaj z URS (skoraj vse pisarne so si delili zaposleni na URS (5 

oseb) in zaposleni na FIŠ. Ti prostori so bili de facto sedež FIŠ. Izračun je pokazal, da je FIŠ efektivno 

uporablja cca. 80 m2 pisarniških prostorov, poleg tega pa še sejno sobo in dve predavalnici, v skupni 

izmeri 155 m2. Ostali prostori so bili namenjeni delu URS oz. predstavljajo hodnike in sanitarije. 

Prostore je  lahko FIŠ v študijskem letu 2009/2010 uporabljala brez omejitev za letno najemnino v višini 

8000€. Zaradi začetka dela Fakultete za organizacijske študije (FOŠ), katere soustanovitelj je URS, v 

naslednjih letih ti prostori ne bodo več na razpolago oziroma so bili tudi sedaj že v uporabi FOŠ. 

Fakulteta je najemala prostore tudi na Centru biotehnike in turizma - Grm Novo mesto, Ekonomski šoli 

Novo mesto, Zavodu za šolstvo Novo mesto in na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto. 

Predavalnica Zavoda RS za šolstvo na Novem trgu 5 se nahaja dve nadstropju nad prostori URS. To je 

predavalnica za manjšo skupino (do 20 študentov). 

Prostori Višje strokovne šole v sklopu Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma, Sevno 13, so 

5.5 km od Novega trga 5. Na tej lokaciji je uradni sedež FIŠ, dejansko pa lahko FIŠ koristi le eno delovno 

mizo v referatu Višje strokovne šole ter predavalnice, kadar so razpoložljive. V zadnjih letih so bile 

predavalnice razpoložljive predvsem ob popoldnevih in ob sobotah, pa še takrat zelo neenakomerno 

(prilagojeno urniku študentov Višje strokovne šole). 

Prostori Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto (RIC) so na Ljubljanski c. 27, to je 2 km od 

Novega trga 5. Na tej lokaciji je lahko FIŠ uporabljal le predavalnice, ki so sicer nove in lepo 

opremljene, ne pa pisarn. Omejitev pri koriščenju je bila zasedenost teh predavalnic z drugimi 

dejavnostmi RIC (izobraževanje Romov, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje oseb, ki so 

izpadle iz rednega učnega procesa, različne delavnice za samopomoč, ostalo).  V vseh najetih prostorih 

je znaša skupna bruto etažna površina na študenta 4,34m2. 

V okviru investicije je bilo opravljenega veliko dela, vendar pa se s selitvijo v nove prostore, prostorska 

stiska FIŠ še ni dokončno rešila. 
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Kljub temu smo s selitvijo v nove prostore znatno izboljšali pogoje dela tako za zaposlene, kot tudi za 

študente FIŠ. Z realizacijo zastavljenega projekta smo zadovoljni, saj smo dosegli zastavljene cilje 

predmetne investicije, saj delujemo samostojno v svojih prostorih: referat, pisarna za strokovne 

službe, dekanova pisarna, prodekanova pisarna, čajna kuhinja (skupaj cca. 72,5 m2), pisarna za 

asistente in profesorje oz. laboratorij (10,4 m2), tri učilnice in sejna soba (skupaj 168 m2).  

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

29. 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. Glede vpisa v študijskem letu 2012/13 smo dokaj zadovoljni. 

Prehodnost je bila nižja od pričakovane, kar pa lahko pomeni, da so izpitne vsebine in obveznosti 

zahtevne ali pa je veliko fiktivnega vpisa. Število gostujočih učiteljev je zadovoljivo. Pri pridobivanju 

raziskovalnih projektov smo bili uspešni, dobili smo kar nekaj večletnih projektov, ki zagotavljajo rast in 

razvoj kakovostne fakultete. 

 

30. Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2012 

Ocena je podana v sklopu 4. poglavja.  

31. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti 

poslovanja. 

 
Glede na to, da s strani pristojnega ministrstva standardi in merila za oceno gospodarnosti in 

učinkovitosti niso opredeljeni, pri oceni izhajamo iz določil Uredbe 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), 

Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20, Ur.l. RS, št. 41/2011) 

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

95/2010, 17/2011, 51/2012). 

 

Ministrstvo je fakulteti od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (denarni tok) iz proračuna RS za leto 2012 

nakazalo skupaj do 542.708,85€. 

 

Fakulteta  je v letu 2012 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, na podlagi   Pogodbe št. 3211-12-000004 prejela   

488.177,26€  za študijsko dejavnost.  

 

Realizacija porabe sredstev državnega proračuna po posameznih postavkah za izvajanje javnega 

programa je bila v primerjavi s planirano porabo(upoštevana poraba po denarnem toku) naslednja: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20117&stevilka=271
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1662
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974
http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/92
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201095&stevilka=4993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201251&stevilka=2129
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-  Skupni prihodki so bili realizirani v  96,94% glede na planirane,  

- Presežek odhodkov nad prihodki v  višini 95.597,0 EUR. 

Fakulteta z javnimi sredstvi posluje skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskega denarja 

skozi določila sklepov in Pogodbe št. 3211-12-00004 določa MIZKŠ.  S prejetimi dvanajstinami fakulteta 

mesečno pokriva plače in materialne stroške, ki niso krite iz drugih virov (ARRS, TIA…), ter najnujnejše 

stroške študijske dejavnosti. Fakulteta posluje z optimalno kadrovsko zasedbo. Zaradi najema 

prostorov v lasti srednjih šol so stroški obratovanja nizki. Ocenjujemo, da bi težko poslovali bolj 

gospodarno brez velike škode za kakovost izvajanja pedagoškega procesa. Hkrati ocenjujemo, da bodo 

v bodoče stroški vzdrževanja naraščali na račun pridobitve lastnih, integriranih, prostorov in večjega 

deleža redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Fakulteta v polni meri upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s proračunskimi 

sredstvi. 

32. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 

Fakulteta ima tako med dolgoročnimi kot med kratkoročnimi prednostnimi cilji tudi strateško 

usmeritev Družbeno odgovorno ravnanje fakultete, ki ga dosegamo z naslednjimi aktivnostmi: 

- organizacija različnih akademskih dogodkov za širšo javnost  (Akademski večeri, Seminarji za 

informatiko in metodologijo, Dan odprte kode, …),  

- sodelovanje na kariernih sejmih in predstavitve v srednjih šolah po vsej Sloveniji, 

- spremljanje izvajanja strokovnih praks študentov v različnih organizacijah, 

- vključevanje gostujočih tujih profesorjev in tujih in domačih strokovnjakov iz prakse v izvajanje 

študijskih vsebin, 

- habilitiranje strokovnjakov iz prakse, 

- vključevanje strokovnjakov iz prakse v oblikovanje in preoblikovanje študijskih programov, 

- udeležba in organizacija krvodajalskih, čistilnih in drugih družbeno koristnih akcij, 

- sodelovanje in razvijanje projektov s partnerji iz gospodarstva (Adria Mobil d.o.o., Komunala 

Novo mesto d.o.o., TPV d.d., Infotehna d.o.o., T-media d.o.o., 69  d.o.o., Tretja Dimenzija 

d.o.o., Mikronet d.o.o.) in javne uprave ( UE Novo mesto) 

- … 

33. Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov 

 

Fakulteta je delovala v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF,Ur.l. RS, št. 40/2012, 

55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012), 

Kolektivno pogodba za javni sektor (KPJS, Ur.l. RS, št. 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201255&stevilka=2345
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012104&stevilka=3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012105&stevilka=4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200886&stevilka=3738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20093&stevilka=101
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200916&stevilka=586
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=988
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33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 dl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 

59/2011, 6/2012, 40/2012), Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem 

sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, št. 89/2010) in Dogovorom o ukrepih na področju plač, povračil 

in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 

1. januarja 2014 (Ur.l. RS, št. 38/2012). Fakulteta je upoštevala vse zadevne določbe ZUJF, predvsem 

glede omejitev zaposlovanja in omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitev zaradi 

opravljanja dela dijaka ali študenta (183., 184., 186. člen ZUJF) ter določbe povračil stroškov v zvezi z 

delom in prejemkov iz delovnega razmerja. Upravni odbor je podal ustrezna soglasja v skladu z 186. 

členom ZUJF. 

Ukrepi fakultete za znižanje javnofinančnih izdatkov so bili sledeči: 

- realizacija novih zaposlitev na način, da so se izvedle le nujno potrebne nove zaposlitve in 

nadomeščanja odsotnih zaposlenih, 

- zmanjšanje stroškov blaga in storitev za cca. 5,5 % 

- zmanjšanje stroškov oglaševanja za 20 %,  

- združevanje izvajanja nekaterih predmetov v 2. in 3. letniku (ocenjen prihranek 12.000,00€), 

- Rast stroškov ni sledila rasti obsega poslovanja. 

34. 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 2012 še ni bila vzpostavljena. Nepravilnosti pri poslovanju nismo 

ugotovili,  pristopili pa bomo k postopkom za izboljšanje notranjega poslovanja. Pri tem nam bodo v 

pomoč morebitne revizije poslovanja s strani MIZKŠ ali računskega sodišča. 

35. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Pojasnila so podana pri vsakem posameznem cilju, ki ni bil realiziran 

Ocenjujemo, da zaradi tega ni prišlo do resnejših posledic v delovanju fakultete in pričakujemo, da 

bodo ti cilji realizirani oziroma kazalniki izboljšani v naslednjih letih. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1518
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200948&stevilka=2396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200991&stevilka=3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=265
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201031&stevilka=1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201083&stevilka=4495
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201159&stevilka=2794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20126&stevilka=218
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201089&stevilka=4775
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201238&stevilka=1639
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RAČUNOVODSKO POROČILO  

FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

1. Računovodske usmeritve 
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Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu  ima status posrednega proračunskega uporabnika. 

Pri pripravi računovodskega poročila za leto 2012 smo upoštevali Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Fakulteta je pravna oseba, ki je 

zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb, in Zakonu o davku na dodano vrednost pa od 

18.11.2010 na podlagi odločbe št. 3842-10377/2010-12. 

Pri vodenju poslovnih knjig in vrednotenju računovodskih postavk smo upoštevali: 

         - Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega   

prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05 in 120/07) 

         - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

           računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03) 

- Pravilnik načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in   

  opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05,138/06 in 120/07) 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge   

  osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04    

  117/05, 138/06 in 120/07) 

         - Slovenske računovodske standarde (Ur.l. RS, št. 118/05) 

         - Zakon o DDV -1 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter  

  metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in   

  posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) 

        - Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS št.40/12,96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314 in     

105/12) 

         - Pravilnik o računovodstvu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

 

Skladno z zakonodajo izkazujemo prihodke in odhodke po računovodskem načelu fakturirane 

(zaračunane) realizacije oz. nastanku poslovnega dogodka. Zaradi zagotavljanja podatkov o 

javnofinančnih prihodkih in odhodkih smo dolžni prihodke in druge prejemke oz. odhodke in druge 

izdatke izkazovati tudi po načelu denarnega toka.  

 

Podatke izkazujemo ločeno za tisti del poslovanja, ki se nanaša na dejavnost javne službe in del 

poslovanja, ki se nanaša na dejavnost prodaje blaga in storitev. Pristojno ministrstvo ni določilo sodil za 

razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke za izvajanje dejavnosti 
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prodaje blaga in storitev, zato podatke o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso 

razvidni iz dokumentacije, ugotavljamo tudi na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri 

opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. 

Upoštevali smo spremembo zakonodaje, ki ureja obračun davka od dohodkov pravnih oseb, kjer smo 

izločili prihodke nepridobitne dejavnosti, dotacije MIZKŠ, Cmepius, ARRS v znesku 637.940,08€. 

2. Pojasnila k računovodskim izkazom 

Bilanca stanja 

Bilanca stanja izkazuje stanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev Fakultete za informacijske 

študije v Novem mestu, ki se nanaša na konec obračunskega obdobja, ki je zadnji dan v letu. Sredstva 

in viri sredstev izkazani v bilanci stanja so inventurno usklajeni. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Neopredmetena dolgoročna sredstva so ob nabavi izkazana po nabavnih vrednostih, ki se v obdobju 

uporabe glede na dobo uporabnosti amortizirajo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

Knjigovodska vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 198.845,39 

EUR. Postavko neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice in 

sicer licence za računalniške programe in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena sredstva. 

Opredmetena osnovna sredstva 

Med letom pridobljena osnovna sredstva v začetku vrednotimo z njihovo nabavno vrednostjo. V okviru 

nabavne vrednosti osnovnih sredstev so všteti stroški nabave, ki se neposredno nanašajo na nabavo 

osnovnih sredstev. 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično. Amortizacija je obračunana 

skladno s pravilnikom, ki opredeljuje način in stopnje odpisa neopredmetnih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev. 

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je znašala 177.769,95 EUR, neodpisana vrednost 

opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 pa znaša 105.517,54 EUR. 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 6.102,45 EUR denarnih sredstev to je dobroimetje na   

podračunu pri Upravi RS za javna plačila. 

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 34.431,02 EUR in se  nanašajo na terjatve do študentov iz 

naslova šolnin izrednega študija in ostalih prispevkov za študij, terjatve do podjetij. 

Terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanaša na terjatve do pristojnega Ministrstva za 

izobraževanje, znanost kulturo in šport. Gre za terjatve za nakazilo sredstev za študijsko dejavnost  za 

mesec december 2012 , za  terjatve iz naslova projektov (Zimska šola – OPRCV VS 12-12 in Gostujoči 

predavatelji  OPRCVS  12-21),ter kratkoročne terjatve do zakladniškega podračuna pri zakladnici 

Ministrstva za finance in  ZZZS znašajo 115.971,88 EUR. 

Kratkoročno odloženi odhodki predstavljajo odhodke za amortizacijo projektov. 
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Kratkoročne finančne naložbe 

Kratkoročne finančne naložbe predstavlja dano posojilo v znesku 5.000 EUR. 

Kratkoročne obveznosti 

Večji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 

34.702,59EUR. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač, nadomestil ter drugih prejemkov iz 

delovnega razmerja in na z njimi povezane davke in prispevke pri obračunu plač za mesec december 

2012. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 38.515,80 EUR. Med drugimi kratkoročnimi 

obveznostmi iz poslovanja beležimo obveznosti do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na 

plače. 

.Pasivne časovne razmejitve 

Na tej postavki beležimo začasno zadržane prihodke iz naslova projektov  – Zimska šola, Gostujoči 

predavatelji v znesku 26.652,54€ (stroški bodo nastali v letu 2013). 

Kratkoročne obveznosti do financerjev 

 Na postavki kratkoročna posojila izkazujemo  60.000,00€ posojila, ki smo ga najeli pri Unicredit d.o.o. 

banki. 

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti 

Sklad za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti se 

nanaša na neodpisano vrednost osnovnih sredstev. V okviru sklada izkazujemo knjigovodsko vrednost 

osnovnih sredstev povečano za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenska sredstva, ki 

so se v letu 2012 nanašala na njihovo nabavo. Sklad vodimo ločeno po namenih in virih financiranja. 

 V postavki presežka prihodkov nad odhodki izkazujemo v letu 2012 1.237,10 EUR.  

3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je pripravljen za obdobje od 1.1.2012 do 

31.12.2012. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja smo skladno s slovenskimi 

računovodskimi standardi upoštevali načelo nastanka poslovnega dogodka. 

 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek  prihodkov nad odhodki v višini 

1.237,10 EUR. Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 757.565,87 EUR, odhodki pa v višini 

756.328,77 EUR. 

Prihodki zajemajo prejeta sredstva od pristojnega ministrstva za opravljanje študijske dejavnosti in 

šolnine, sponzorska sredstva, kotizacije, sredstva za raziskovalno dejavnost in prejeti projekti,  odhodki 

pa tekoče materialne stroške, plače, avtorske in podjemne pogodbe, stroške amortizacije. Celotni 

prihodki na zaposlenega znašajo 54.111,84 €. Celotni odhodki na zaposlenega pa 54.023,48€. Stroški 

dela na zaposlenega znašajo 30.455,43€,delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 56%. 
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4. Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

Na trgu izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki. Akontativno ni bilo izplačanih sredstev za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

5. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna RS 

Fakulteta  je v letu 2012 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, na podlagi   Pogodbe št. 3211-12-000004 prejela   

488.177,26€  za študijsko dejavnost.  

Sredstva za študijsko dejavnost so bila v glavnem porabljena za stroške plač, ki predstavljajo največji 

delež stroškov, ter materialne stroške pri izvajanju študijskega procesa. Za interesno dejavnost 

študentov je bilo namenjenih 163,68 €. Stroški podjemnih pogodb so znašali 32.301,14 EUR stroški 

avtorskih pogodb 49.239,94 EUR.  

Fakulteta je na podlagi pogodbe št.3330-12-500039prejela sredstva za investicijo v višini 50.000,00€. 

Na podlagi pogodbe 3330-12-500010 in pogodbe št. 3330-12-500004, prejela sredstva v višini 

70.591,24, kjer sta bila projekta delno financirana 85% iz EU sredstev. 

 

Varčevalni ukrepi: 

 V smislu smernic varčevalnih ukrepov Vlade RS smo upoštevali varčevanje pri nekaterih stroških blaga 

in storitev. Ukrepi fakultete za znižanje javnofinančnh izdatkov so bili – zmanjšanje nakupa knjig 25%, 

zmanjšanje stroškov oglaševanja 20%,  

6. Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti (občin) 

V letu 2012 nismo prejeli sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti. 

7. Povzetek obrazcev za leto 2012 

TABELA 27: STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO VIRIH SREDSTEV 

Št. Naziv Realizacija 

      za leto 2012 

  I SKUPAJ PRIHODKI 758.088 

  1 Prihodki za izvajanje javne 748.530 

    službe   

  2 Prihodki od prodaje blaga 9.558 

    na trgu   
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II. SKUPAJ ODHODKI 853.685 

  1 Odhodki za izvajanje 842.972 

    javne službe   

  2 Odhodki iz naslova prodaje 10.713 

    blaga in storitev na trgu   

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV   

    NAD ODHODKI (485) -95.597 

    Presežek prihodkov javne službe -94.442 

 

  

  Presežek prihodkov na trgu -1.155 

 

  

IV/1 PREJETA MINUS   

 

  

  DANA POSOJILA (524) -5.000 

 

  

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377) 60.000 

 

  

X/1 POVEČANJE SREDSTEV    

 

  

  NA RAČUNIH (379) -40.597 

 

  

 

TABELA 28: POVZETEK OBRAZCA - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Št. Naziv 2012 2011 

Indeks 

2012/2011 

Struktura 

2012 

I. PRIHODKI          

A PRIHODKI OD POSLOVANJA  752.530 686.522 110 99,3 

B FINANČNI PRIHODKI  298 1.398 21 0 

C DRUGI PRIHODKI 4.738 1.047 453 0,6 
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Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 0 0 #DEL/0! 0 

D CELOTNI PRIHODKI 757.566 688.967 110 100 

II. ODHODKI         

E  STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 320.945 312.827 103 42,4 

F  STROŠKI DELA 426.376 389.898 109 56,4 

G  AMORTIZACIJA 4.067 0 #DEL/0! 0,5 

H  REZERVACIJE 0 0 #DEL/0! 0 

J  DRUGI STROŠKI 1.580 2.812 56 0,2 

K  FINANČNI ODHODKI   3.361 0 #DEL/0! 0,4 

L DRUGI ODHODKI 0 1.087 0 0 

M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 0 0 #DEL/0! 0 

N CELOTNI ODHODKI 756.329 706.624 107 100 

O PRESEŽEK PRIHODKOV 1.237 -17.657     

P PRESEŽEK ODHODKOV -1.237 17.657     

  Davek od dohodka pravnih oseb 0 0     

  

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 1.237 -17.657     

  

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka -1.237 17.657     
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TABELA 29: STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO VIRIH FINANCIRANJA -  OBRAČUNSKI TOK  

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov 

v 

prihodkih 

(indeks) 

Sestava 

prihodkov 

(indeks) 

Sestava 

odhodkov 

(indeks) 

 Javna služba skupaj 744.303,00 744.038,00 265,00 100,00 98,20 98,40 

 MVZT 497.054,00 497.031,00 23,00 100,00 65,60 65,70 

 ARRS, TIA, JAPTI, JAK 40.484,00 40.484,00 0,00 100,00 5,30 5,40 

 Druga ministrstva     0,00 #DEL/0! 0,00 0,00 

 Občinski proračunski viri     0,00 #DEL/0! 0,00 0,00 

 Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU 99.198,00 99.198,00 0,00 100,00 13,10 13,10 

 Cenik storitev: sredstva od 

prodaje blaga in storitev iz 

naslova izvajanja javne službe 65.141,00 64.899,00 242,00 99,60 8,60 8,60 

 Ostala sredstva iz proračuna 

EU: 7. OP, Cmepius in drugi 

projekti iz pror. EU 1.203,00 1.203,00 0,00 100,00 0,20 0,20 

 Drugi viri 41.223,00 41.223,00 0,00 100,00 5,40 5,50 

 Trg 13.263,00 12.291,00 972,00 92,70 1,80 1,60 

 Skupaj 757.566,00 756.329,00 1.237,00 99,80 100,00 100,10 

 TABELA 30: POVZETEK OBRAZCA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2012 

Zap. Naziv 2012 2011 Indeks 

št.       2012/2011 

  SREDSTVA       
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A DOLGOROČNA SREDSTVA IN        

  SREDSTVA V UPRAVLJANJU 249.944 250.698 99,7 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 165.015 130.835 126,1 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 34.431 17.565 196,0 

14 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta 115.972 43.961 263,8 

19 Aktivne časovne razmejitve 2.353 0 0 

C ZALOGE 0 0 0 

  AKTIVA SKUPAJ 414.959 381.533 108,8 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 171.802 142.774 120,3 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 38.516 103.975 37,0 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 11.917 6.507 183,1 

29 Pasivne časovne razmejitve 26.653 0 #DEL/0! 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  243.157 238.759 101,8 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.825 2.500 73,0 

93 Dolgoročne rezervacije 0 0 0 

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 1.237 0 0 

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 0 

   PASIVA SKUPAJ 414.959 381.533 108,8 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0 

 


