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1 UVOD
Ta dokument predstavlja letno poročilo: poslovno poročilo in računovodsko poročilo
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2015. Namen dokumenta je
celovit in pregleden prikaz dosežkov in izvedenih aktivnosti v letu 2015.
Pri pripravi poročila so sodelovali vodstvo in strokovne službe. Poročilo sta obravnavala
tudi Komisija za kakovost in evalvacije in Študentski svet ter nato Senat in Upravni
odbor.
V letu 2015 so Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu zaznamovali naslednji
dogodki in dosežki:
- selitev iz Ulice talcev 3 v nove lastne prostore na Ljubljanski cesti 31A, Novo mesto, ki
ustrezajo potrebam FIŠ (projekt Pridobitev novih prostorov za FIŠ, šifra projekta:
OP13.1.2.5.27.0001, št. pogodbe: 3330-15-249003),
- izvedba Slavnostne otvoritve novih prostorov,
- podelitev diplomskih listin študentom 1., 2. in 3. stopnje,
- prvo leto izvedbe Strateškega načrta FIŠ 2015-2020,
- prenova internih aktov (Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o javnih naročilih male
vrednosti in evidenčnem postopku, Pravilnik o disciplinski odgovornosti zaposlenih,
Načrt integritete, Merila za habilitacije, Merila za vrednotenje dela, Pravilnik za RRD,
Pravilnik o napredovanju in prenova osebnih letnih razgovorov, Statut FIŠ, Pravilnik o
častnih nazivih, Pravilnik o demonstratorjih),
- izvedba zunanje mednarodne institucionalne evalvacije IEP s strani EUA,
- pridobitev podaljšanja akreditacije zavoda s strani NAKVIS za 7 let,
- prenova študijskih programov prve in druge stopnje Informatika v sodobni družbi,
- izvedba 7. zaporednega Uvodnega tedna,
- začetek izvajanja novega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije
(RST VS),
- izvedba 4 delavnic Phyton v okviru Tedna programiranja (Codeweek),
- zagovor prve doktorske disertacije (dr. Andrej Kastrin, doktorska naloga z
naslovom Uvrščanje in diskretizacija mnogorazsežnih mikromrežnih DNA podatkovij),
- izvedba osmih raziskovalnih seminarjev FIŠ,
- oddanih 38 prijav, od katerih je bilo odobrenih 12, neodobrenih 13 ter 13 takšnih,
kjer rezultati še niso bili objavljeni,
- začetek izvajanja Horizont2020 projekta,
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- krepitev sodelovanja z Mestno Občino Novo mesto preko izvedbe projekta Urbane
mreže,
- uspešen zaključek projektov Kreativno jedro: Simulacije (šifra projekta:
OP13.1.1.2.05.0003, pogodba št.: Kreativno jedro - FIŠNM - 3330-13-500033; (Operacijo
sta delno financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,
prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost.),
- uspešen zaključek projekta Razvoj sistema kakovosti na FIŠ (šifra projekta:
OP13.2.3.3.08.0007, št. pogodbe 3330-13-500292 o izvedbi projekta št. OP RCV-VS-1225; Operacijo sta delno financirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvedla v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3.
razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne
usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.),
- izvedba projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja po razpisu Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij (Operacijo delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne
prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3
Štipendijske sheme.),
- 65 objav znanstvenih člankov, prispevkov in znanstvenih monografij,
- normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih na dan 22.12.2015 je 4147,
- krepitev povezav preko programa Pridruženi znanstveni sodelavec (doc.dr. Matej
Mertik) pri Evropski organizaciji za jedrske raziskave – CERN, Švica,
-intervju doc. dr. Zorana Levnajića v poljudno znanstveni reviji New Scientist
(https://www.newscientist.com/article/mg22730394-300-crowdsourcing-a-solutionworks-best-if-some-dont-help/).
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA
2.1

Poslanstvo in vizija

V letu 2015 sta bila v okviru Strateškega načrta 2015-2020 definirana novo poslanstvo
in vizija, ki sta predstavljena v nadaljevanju.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) ima Strateški načrt 2015-2020, v
katerem so oblikovani poslanstvo, vizija, vrednote organizacijske kulture in strateške
usmeritve fakultete za omenjeno obdobje. Strateški načrt sta potrdila Senat in Upravni
odbor fakultete.

Smo akademska ustanova, ki sintetizira družboslovna, informacijska in računalniška
znanja. Postavljamo temelje in razširjamo obzorja sodobne družbe, kateri prispevamo
skozi vzgojo, izobraževanje in raziskovanje na najvišji ravni. Zavezani smo k doseganju
odličnosti. Zavedamo se naše vloge v trajnostnem razvoju lokalnega dolenjskega in
slovenskega okolja. Leta 2020 bomo primerljivi z uglednimi akademskimi inštitucijami
JV Evrope.
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2.2

Vrednote organizacijske kulture

Akademska
svoboda

Trajnostni razvoj

Resnicoljubnost

Transparentnost

Avtonomnost

Vrednote
FIŠ
Dostojanstvo

Odgovornost

Intelektualna
poštenost

Odličnost

Kolegialnost
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2.3

Strateške usmeritve fakultete
●
●
●
●
●
●
●

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost
Odličnost študija
Odličnost poslovanja
Zadovoljstvo študentov
Zadovoljstvo odjemalcev RRD
Zadovoljstvo zaposlenih
Družbeno odgovorno delovanje

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
3.1

Splošno

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila ustanovljena junija 2008 z
odlokom Državnega zbora Republike Slovenije kot prva javna fakulteta izven okvira
javnih univerz. Kot prva javna fakulteta na Dolenjskem predstavlja tudi temeljni kamen
pri postavljanju četrte javne univerze v tem delu Slovenije. Fakulteta izvaja pet
študijskih programov:
- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi,
-visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije,
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi,
- magistrski študijski program 2. stopnje Informatika v sodobni družbi,
- doktorski študijski program 3. stopnje Informacijska družba.
Fakulteta za informacijske študije je v študijskem letu 2015/16 prvič izvajala visokošolski
strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
Fakulteta za informacijske študije je za sodelovanje pridobila Erasmus univerzitetno
listino za obdobje 2014-2020, šifra: 254360-EPP-1-214-1-SI-EPPKA3-ECHE, naša Erasmus
ID koda pa je: SI NOVO-ME05.

11

TABELA 1: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV PO PROGRAMIH PO ŠTUDIJSKIH LETIH

Študijski programi

Študijsko leto 2014/15

Študijsko leto 2015/16

Informatika v sodobni družbi (VS) –
redno, izredno
Informatika v sodobni družbi (UN) –
redno, izredno
Računalništvo in spletne
tehnologije (VS) - izredno
Informatika v sodobni družbi
(MAG)- redno, izredno
Informacijska družba (DR) – redno,
izredno

129

99

25

14

/

18

50

58
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SLIKA 1: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV PO PROGRAMI H PO ŠTUDIJSKIH LETIH
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Informatika v sodobni družbi (VS)
– redno, izredno

64

96

108

132

145

142

129

Informatika v sodobni družbi (UN)
– redno, izredno

21

32

35

41

29

31

25

Informatika v sodobni družbi
(MAG)- redno, izredno

39

57

76

66

68

56

50

Informacijska družba (DR) – redno,
izredno

0

0

0

0
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Informatika v sodobni družbi (VS) – redno, izredno
Informatika v sodobni družbi (UN) – redno, izredno
Informatika v sodobni družbi (MAG)- redno, izredno
Informacijska družba (DR) – redno, izredno
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TABELA 2: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO LETIH

Študijski programi

Leto 2014

Leto 2015

Informatika v sodobni družbi
(VS) – redno, izredno

12

24

Informatika v sodobni družbi
(UN) – redno, izredno

5

5

Informatika v sodobni družbi
(MAG) redno, izredno

13

5

/

1

Informacijska družba (DR)
Vir: Interni podatek
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TABELA 3: ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN ŠTEVILO ZAPOSLENI H V FTE

Število na
FTE na
Število na
dan
dan
dan
31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015
Število vseh
zaposlenih
Visokošolski
učitelji in
sodelavci(plačna
skupina D, H in
dekan B)
Strokovni
sodelavci v FTE
(plačna skupina
J)

FTE na
dan
31.12.2015

35

26,15

36

26,32

27

18,90

28

19,57

8

7,25

8

6,75

Vir: Interni podatek
SLIKA 3: ŠTEVILO ZAPOSLENIH IN FTE PO LETIH
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Število FTE na
na dan dan
31.12. 31.12.
2010 2010

Število FTE na
na dan dan
31.12. 31.12.
2011 2011

Število FTE na
na dan dan
31.12. 31.12.
2012 2012

Število FTE na
na dan dan
31.12. 31.12.
2013 2013

Število FTE na
na dan dan
31.12. 31.12.
2014 2014

Število vseh zaposlenih

19

13,105

24

15,15

27

17,1

34

26,175

35

26,15

Visokošolski učitelji in
sodelavci(plačna skupina D, H in
dekan B)

13

7,605

17

8,85

19

11,5

25

17,925

27

18,9

Strokovni sodelavci v FTE (plačna
skupina J)

6

5,5

7

6,5

8

5,6

9

8,25

8

7,25
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3.2

Raziskovalno – razvojna dejavnost in mednarodna dejavnost

Raziskovalna in razvojna dejavnost je na Fakulteti za informacijske študije v Novem
mestu močno interdisciplinarno usmerjena, predvsem v smislu iskanja računalniških oz.
informacijskih rešitev za družboslovne probleme ter družbene izzive v splošnem smislu.
Samo raziskovalno dejavnost izvajamo skozi štiri ključna raziskovalna področja, in sicer:
(a) Računalništvo, informacijski sistemi in aplikativna informatika,
(b) Kompleksni sistemi,
(c) Teorija grafov, optimizacija in algoritmi ter
(d) Razvojne, ekonomske in družboslovne znanosti.
Čeprav ima vsako zgoraj omenjeno področje interno raziskovalno dinamiko, se
trudimo in močno spodbujamo interdisciplinarno sodelovanje med področji. Naše
raziskovanje podpira visoko zmogljivi računalnik Rudolf s približno 1000 procesorskimi
jedri.
Poleg vrhunskih raziskovalnih dosežkov smo aktivni pri prijavljanju raziskovalnih
projektov na domačih in mednarodnih razpisih ter prijavljanju aplikativnih projektov za
industrijo (tržni projekti). V letu 2015 smo oddali 37 prijav. Izvedli smo že 7. zaporedno
mednarodno znanstveno konferenco ITIS (International Conference on Information
Technologies and Information Society), ki je postala prepoznan regionalni forum za
naša raziskovalna področja ter močno orodje širjenja omrežja naših partnerjev in
sodelavcev. Redno izvajamo raziskovalne seminarje, kjer pogosto gostimo
predavatelje iz slovenskih ali tujih inštitucij.
Veliko pozornost se namenja usposabljanju mladih raziskovalcev, katerim nudimo
motivacijsko raziskovalno okolje, vrhunske infrastrukturne pogoje za delo in
sodelovanje pri najzahtevnejših projektnih nalogah.
Organizacijsko se raziskovalno-razvojna dejavnost izvaja znotraj Inštituta Fakultete za
informacijske študije (IFIŠ), ki ga sestavljajo tri raziskovalne skupine:




Laboratorij za sisteme za podporo odločanju (vodja: izr. prof. dr. Rodič Blaž),
Laboratorij za podatkovne tehnologije (vodja: izr. prof. dr. Povh Janez),
Inštitut za procese in analize (vodja: izr. prof. dr. Damij Nadja).

V evidenci SICRIS je bilo na dan 31.12.2015 pri Fakulteti za informacijske študije v
Novem mestu registriranih 27 raziskovalcev in 4 strokovni sodelavci.
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TABELA 4: VREDNOTENJE BIBLIOGRAFSKIH KAZALCEV (SICRIS)

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po
metodologiji ARRS (pravilnik)
Upoš. tč.
15.821

A''

A'

A1/2

N
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8
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eks
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80
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Vir: SICRIS (http://www.sicris.si/search/org.aspx?opt=1&lang=slv&id=3583)

Laboratorij za sisteme za podporo odločanju
Raziskovalno delo v Inštitutu za sisteme za podporo odločanju je usmerjeno v razvoj
novih rešitev in metod na področju podpore odločanju (DSS, decision support
systems), predvsem na področju večkriterijskega odločitvenega modeliranja ter
modeliranja in simulacije z metodologijami diskretne dogodkovne simulacije (DES),
sistemske dinamike (SD) in agentnega modeliranja (ABM). Pričakujemo, da bodo
rezultati naših raziskav predstavljali nove in originalne metode ter orodja na področju
simulacije, modeliranja in optimizacije procesov na področju logistike, proizvodnje in
storitev, ki bodo hitro prenosljivi v prakso.
Aplikativno delo je usmerjeno v razvoj rešitev modeliranja in optimizacije procesov na
področju logistike, proizvodnje in storitev. Razvija se sodelovanje z industrijo v skupnih
projektih, kjer se razvija metode in orodja implementirana v obliki aplikativnih rešitev,
ki bodo izboljšale konkurenčnost gospodarstva in pripomogle k dvigu dodane
vrednosti.
Interdisciplinarni pristop in metodologija se razvija v sodelovanju z vodilnimi raziskovalci
iz različnih področij in raziskovalnimi ustanovami iz Slovenije in EU.
Nova znanja se prenaša v pedagoško delo na dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programih FIŠ v okviru predmetov s področja informatike, računalništva in sistemov za
podporo odločanju.

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 ukvarja s tehnologijami za zbiranje,
obvladovanje in analizo podatkov. Najpomembnejša področja dela so:
 računska statistika,
16










analiza omrežij,
rudarjenje podatkov, besedil in svetovnega spleta,
gradnja napovednih modelov,
grafične predstavitve podatkov,
semantične tehnologije,
jezikovne tehnologije,
analiza velikih količin podatkov,
uporaba superračunalnikov pri podatkovnih tehnologijah.

Inštitut za procese in analize
Znanstveno-raziskovalno delo inštituta temelji na simulacijah in analizi
(poslovnih/družbenih) procesov, relevantnih na področju družboslovja, ekonomije in
informatike, predvsem v smislu kombiniranja znanj iz managementa in poslovne
informatike. Uporabljeni pristopi povezujejo in nadgrajujejo teoretske koncepte in
metodologije posamičnih organizacijsko-poslovnih disciplin.
Cilj delovanja inštituta je presegati obstoječo fragmentacijo znotraj in med
posamičnimi disciplinami ter tudi med širšimi disciplinarnimi področji. Raziskave so ne
samo teoretične, temveč tudi aplikativne narave. Vključujejo eksperimentalne in
ekspertne projekte ter izvajanje nalog za potrebe gospodarstva, državnih organov,
organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih
uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti.

3.2.1

Odmevni raziskovalni dosežki

V letu 2015 so raziskovalci FIŠa objavili več kot 100 znanstvenih prispevkov (znanstveni
članki, prispevki, monografije, povzetki prispevkov na konferencah, samostojni
znanstveni sestavki ali poglavja v monografskih publikacijah) v mednarodnih revijah in
na raznih znanstvenih konferencah. Čeprav je med njimi veliko odmevnih rezultatov,
kot najbolj prodorne poudarjamo naslednje:
-







Gligorijević V, Pržulj N. Methods for biological data integration: perspectives
and challenges. Journal of the Royal Society Interface 12, 20150571, 2015.
Pregledni članek na temo integriranja bioloških podatkov, kar je vroča
raziskovalna tema, v prestižni britanski revij Journal of the Royal Society
Interface.
V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Pržulj, Integrative Methods for Analysing
Big Data in Precision Medicine, Proteomics, 10.1002/pmic.201500396, 2015.
Članek obravnava povezavo med trendom analize Velikih podatkov (Big data)
in sodobnih medicinskih raziskav, v smeri integracije raznovrsnih podatkov.
N. Malod-Dognin and N. Pržulj, L-GRAAL: Lagrangian Graphlet-based Network
Aligner, Bioinformatics, 31(13): 2182-2189, 2015. Predstavitel L-GRAAL,
najnovejšega algoritma za poravnavo bioloških omrežij, od velike uporabnosti
v sodobni bioinformatiki.
Knor M., Škrekovski R., Tepeh A. Balaban index of cubic graphs. MATCH
Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 73, 519-528,
2015. Nova metoda razlikovanja kompleksnih molekul kot so fulereni na podlagi
matematične teorije grafov in analize Balabanovega indeksa.
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Guazzini A., Vilone D., Donati C., Nardi A., Levnajić Z. Modeling crowdsourcing
as collective problem solving. Scientific Reports 5, 16557, 2015. Model in analiza
sodobnega družbenaga fenomena znanega kot »crowdsourcing«; za članek
je objavljen kratki prispevek v svetovno znani poljudoznanstveni revij New
Scientist (»Crowdsourcing a solution works best if some don’t help«,
16.9.2015, https://www.newscientist.com/article/mg22730394-300crowdsourcing-a-solution-works-best-if-some-dont-help/)
D. Hristovski. D. Dinevski, A. Kastrin, T. C. Rindflesch. Biomedical question
answering using semantic relations, BMC Bioinformatics 16(6), 2015. Nova ideja
pridobivanja biomedicinskih informacij s pomočjo rudarjenja bibliografskih
podatkov in uporabe semantičnih odnosov.
L. Šubelj, M. Bajec, B. M. Boshkoska, A. Kastrin, Z. Levnajić, Quantifying the
consistency of scientific databases. PloS ONE 10(5), e0127390, 2015.
Predstavljena metoda primerjave bibliografskih podatkovij s pomočjo analize
omrežij, s ciljem identifikacije najbolj uporabnega podatkovja za bibliometrične
analize.
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, DAMIJ, Talib, JELENC, Franc, DAMIJ, Nadja.
Abdominal surgery process modeling framework for simulation using
spreadsheets. Computer methods and programs in biomedicine, ISSN01692607. [Print ed.], 2015, vol. 21, iss. 1, str. 1-13, doi: 10.1016/j.cmpb.2015.05.001.
[COBISS.SI-ID 22590438],. Nova metoda simuliranja procesa abdominalne
kirurgije s pomočjo razpredelnic, bolj učinkovita od dosedanjih.
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, BOŠKOSKI, Pavle, DEBENJAK, Andrej, JURIČIĆ,
Đani. Dependence among complex random variables as a fuel cell condition
indicator. Journal of power sources, ISSN 0378-7753, jun. 2015, vol. 284, str. 566573, doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.03.044. [COBISS.SI-ID 28430119]
GREGOR, Petr, ŠKREKOVSKI, Riste, VUKAŠINOVIĆ, Vida. Rooted level-disjoint
partitions of Cartesian products. Applied mathematics and computation, ISSN
0096-3003. [Print ed.], 2015, vol. 266, str. 244-258, doi: 10.1016/j.amc.2015.05.059.
[COBISS.SI-ID 28664871].
KNOR, Martin, ŠKREKOVSKI, Riste, TEPEH, Aleksandra. An inequality between the
edge-Wiener index and the Wiener index of a graph. Applied mathematics and
computation, ISSN 0096-3003. [Print ed.], 2015, vol. 269, str. 714-721.
http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.07.050. [COBISS.SI-ID 17436249].
LUŽAR, Borut, ŠKREKOVSKI, Riste. Counterexamples to a conjecture on injective
colorings. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.],
2015,
vol.
8,
no.
2,
str.
291-295.
http://amcjournal.eu/index.php/amc/article/download/516/765. [COBISS.SI-ID 17229401].
DIMITROV, Darko, ŠKREKOVSKI, Riste. Comparing the irregularity and the total
irregularity of graphs. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966.
[Tiskana
izd.],
2015,
vol.
9,
no.
1,
str.
45-50.
http://amcjournal.eu/index.php/amc/article/download/341/420. [COBISS.SI-ID 17578073].
ANHOLCER, Marcin, CICHACZ, Sylwia, PETERIN, Iztok, TEPEH, Aleksandra. Group
distance magic labeling of direct product of graphs. Ars mathematica
contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 9, no. 1, str. 93-107.
http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/432/426. [COBISS.SIID 17280857].
CAFUTA, Kristijan, KLEP, Igor, POVH, Janez. Rational sums of hermitian squares of
free noncommutative polynomials. Ars mathematica contemporanea, ISSN
1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 9, no. 2, str. 243-259. http://amcjournal.eu/index.php/amc/article/download/518/734. [COBISS.SI-ID 17280089].
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LUŽAR, Borut, PETRUŠEVSKI, Mirko, ŠKREKOVSKI, Riste. Odd edge coloring of
graphs. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015,
vol.
9,
no.
2,
str.
267-277.
http://amcjournal.eu/index.php/amc/article/download/576/736.
[COBISS.SI-ID
2048342547].
HRISTOVSKI, Dimitar, DINEVSKI, Dejan, KASTRIN, Andrej, RINDFLESCH, Thomas C.
Biomedical question answering using semantic relations. BMC bioinformatics,
ISSN 1471-2105, 2015, vol. 16, no. 6, 14 str., doi: 10.1186/s12859-014-0365-3.
[COBISS.SI-ID 2048297218].
AGREŽ, Jernej, DAMIJ, Nadja. Knowledge dynamics assessment in complex
organizational systems : a missing person investigation case study. Central
European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, 2015, vol. 23, iss. 3,
str. 527-545, doi: 10.1007/s10100-014-0368-1. [COBISS.SI-ID 2048339475].
LEVNAJIĆ, Zoran, MEZIĆ, Igor. Ergodic theory and visualization. II, Fourier
mesochronic plots visualize (quasi)periodic sets. Chaos, ISSN 1054-1500, May
2015,
vol.
25,
iss.
5,
str.
053105.
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/chaos/25/5/10.1063/1.4919767,
doi: 10.1063/1.4919767. [COBISS.SI-ID 2048289026].
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, DAMIJ, Talib, JELENC, Franc, DAMIJ, Nadja.
Abdominal surgery process modeling framework for simulation using
spreadsheets. Computer methods and programs in biomedicine, ISSN 01692607. [Print ed.], 2015, vol. 21, iss. 1, str. 1-13, doi: 10.1016/j.cmpb.2015.05.001.
[COBISS.SI-ID 22590438].
ALCÓN, Liliana, BREŠAR, Boštjan, GOLOGRANC, Tanja, GUTIERREZ, Marisa,
KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, PETERIN, Iztok, TEPEH, Aleksandra. Toll convexity.
European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2015, vol. 46, str. 161-175.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2015.01.002. [COBISS.SI-ID 17270617].
KLEP, Igor, POVH, Janez. Constrained trace-optimization of polynomials in freely
noncommuting variables. Journal of global optimization, ISSN 1573-2916, May
2015, str. [24], doi: 10.1007/s10898-015-0308-1. [COBISS.SI-ID 2048288770],.
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, BOHANEC, Marko, BOŠKOSKI, Pavle, JURIČIĆ,
Đani. Copula-based decision support system for quality ranking in the
manufacturing of electronically commutated motors. Journal of intelligent
manufacturing, ISSN 0956-5515, 2015, vol. 26, no. 2, str. 281-293, doi:
10.1007/s10845-013-0781-7. [COBISS.SI-ID 26734887].
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, BOŠKOSKI, Pavle, DEBENJAK, Andrej, JURIČIĆ,
Đani. Dependence among complex random variables as a fuel cell condition
indicator. Journal of power sources, ISSN 0378-7753, jun. 2015, vol. 284, str. 566573, doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.03.044. [COBISS.SI-ID 28430119].
ANDOVA, Vesna, KARDOŠ, František, ŠKREKOVSKI, Riste. Sandwiching saturation
number of fullerene graphs. MATCH Communications in Mathematical and in
Computer Chemistry, ISSN 0340-6253, 2015, vol. 73, no. 2, str. 501-518.
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic_versions/Match73/n2/match73n2_501518.pdf. [COBISS.SI-ID 17291353].
KNOR, Martin, ŠKREKOVSKI, Riste, TEPEH, Aleksandra. Balaban index of cubic
graphs. MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry,
ISSN
0340-6253,
2015,
vol.
73,
no.
2,
str.
519-528.
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic_versions/Match73/n2/match73n2_519528.pdf. [COBISS.SI-ID 17280345].
ANDOVA, Vesna, BLENKUŠ, Domen, DOŠLIĆ, Tomislav, KARDOŠ, František,
ŠKREKOVSKI, Riste. On diameter of nanotubical fullerene graphs. MATCH
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Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, ISSN 0340-6253,
2015,
vol.
73,
no.
2,
str.
529-542.
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic_versions/Match73/n2/match73n2_529542.pdf. [COBISS.SI-ID 17291865].
ŠUBELJ, Lovro, BAJEC, Marko, MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, KASTRIN, Andrej,
LEVNAJIĆ, Zoran. Quantifying the consistency of scientific databases. PloS one,
ISSN
1932-6203,
2015,
vol.
10,
no.
5,
str.
1-16,
ilustr.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127390, doi:
10.1371/journal.pone.0127390. [COBISS.SI-ID 1536311747].
DAMIJ, Nadja, LEVNAJIĆ, Zoran, REJEC SKRT, Vesna, SUKLAN, Jana. What
motivates us for work?, Intricate web of factors beyond money and prestige.
PloS one, ISSN 1932-6203, 2015, vol. 10, no. 7, str. e0132641-1-e0132641-13, doi:
10.1371/journal.pone.0132641. [COBISS.SI-ID 28734759].
MESTI, Tanja, MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana, KOS, Mitja, TEKAVČIČ, Metka,
OCVIRK, Janja. The cost of systemic therapy for metastatic colorectal
carcinoma in Slovenia : discrepancy analysis between cost and
reimbursement. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], Jun. 2015,
vol. 49, no. 2, str. 200-208, IX, doi: 10.2478/raon-2014-0046. [COBISS.SI-ID
1944187].

Projekti, projektne prijave, sodelovanja

TABELA 5: TEKOČI PROJEKTI V LETU 2015

Zap.
št.

Naziv projekta

Sofinancer

Obdobje trajanje
projekta

1

Programska skupina - Kompleksna
omrežja

ARRS

01.01.2013 31.12.2016

2

Infrastrukturni program - Spletna
podpora pripravi projektnih
predlogov - S4P

ARRS

01.01.2015 31.12.2020

3

Razvozlavanje bioloških omrežij

ARRS

01.08.2013 31.07.1016

4

Grafovski modeli in algoritmi pri
parametriziranju baznih postaj
mobilne telefonije četrte generacije

ARRS

01.08.2013 31.07.2016

5

Razvijanje informacijske pismenosti
študentov v podporo reševanja
avtentičnih naravoslovnih
problemov

ARRS

01.08.2013 31.07.2016

6

Mladi doktorji znanosti v 2015 - Lužar

ARRS

12.10.2015 12.04.2017

7

Mladi doktorji znanosti v 2015 Modic

ARRS

12.10.2015 12.04.2017
20

8

Mladi raziskovalec v 2012 – Bučar

ARRS

01.12.201231.05.2016

9

Mladi raziskovalec v 2012 – Agrež

ARRS

01.12.201231.05.2016

10

Mladi raziskovalec v 2014 – Fric

ARRS

01.11.201430.04.2018

11

Mladi raziskovalec v 2014 – Ban

ARRS

01.01.201530.06.2017

12

Mladi raziskovalec v 2015 – Kranjc

ARRS

01.10.201530.09.2019

13

Znanstvenoraziskovalno
sodelovanje med Slovenijo in Srbijo

ARRS

01.11.2014 31.05.2015

14

Kreativno jedro: Simulacije

MIZŠ

15.01.2013 30.06.2015

15

Razvoj sistema kakovosti na FIŠ

MIZŠ

12.10.2012 30.06.2015

16

Inovativna shema za sofinanciranje
DR študija - generacija 2012

MIZŠ

01.08.201230.09.2015

17

Pridobitev novih prostorov za FIŠ

MIZŠ

13.10.2014 31.10.2015

18

Po kreativni poti do praktičnega
znanja 2

JSRS za razvoj
kadrov in
štipendije

14.11.2014 31.07.2015

19

COSMOS

EU

01.01.2015 31.12.2018

20

PRACE 4IP

EU

01.02.2015 30.04.2017

21

Noč raziskovalcev 2015

EU

01.08.2015 30.09.2015

22

ERASMUS+2014

EU

01.06.2014 31.05.2016

23

ERASMUS+2015

EU

01.06.2015 31.05.2017

24

ITIS 2015

Trg

01.06.2015 30.11.2015

25

Nadgradnja sistema za FUDŠ

Trg

01.05.2014 30.06.2015
21

26

Urbane mreže

Trg

01.06.2015 31.12.2015

Vir: Interni podatek

V letu 2015 smo uspešno zaključili tri projekte, sofinancirane s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, in sicer:
- Kreativno jedro: Simulacije (šifra projekta: OP13.1.1.2.05.0003, pogodba št.: Kreativno
jedro - FIŠNM - 3330-13-500033); Operacijo sta delno financirala Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete:
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.
- Razvoj sistema kakovosti na FIŠ (šifra projekta: OP13.2.3.3.08.0007, št. pogodbe 333013-500292 o izvedbi projekta št. OP RCV-VS-12-25). Operacijo sta delno financirala
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se je izvedla v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in
odzivnost visokega šolstva.
- Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja
z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2012, Fakulteta
za informacijske študije v Novem mestu (šifra projekta: OP13.2.1.5.15.0001, št.
pogodbe: 3330-13-500226). Operacijo sta delno financirala Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1.
razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve
1.3 Štipendijske sheme.
Na razpisih Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS smo bili uspešni pri podaljšanju
sofinanciranja projekta Infrastrukturni program - Spletna Podpora Pripravi Projektnih
Predlogov - S4P, šifra I0-0050, pridobili pa smo tudi sofinanciranje zaposlitve dveh
mladih doktorjev znanosti in enega mladega raziskovalca:




Mladi doktorji znanosti 2015 – Lužar, šifra aktivnosti: 31670
Mladi doktorji znanosti 2015 – Modic, šifra aktivnosti: 31269
Mladi raziskovalec v 2015 – Kranjc; šifra aktivnosti: 36666.

Zaključili smo projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja po razpisu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij (št. pogodbe: 11047-19/2014).
Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.).
Pri tržnih projektih smo zaključili projekt Nadgradnja sistema za FUDŠ in pridobili projekt
Urbane mreže, financiran s strani Mestne občine Novo mesto ob 650. obletnici
ustanovitve Novega mesta.
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Uspešno smo izpeljali tudi mednarodno konferenco ITIS 2015 in Noč raziskovalcev 2015
ter izvedli delavnico Teden programiranja.
V letu 2015 smo se s projektom COSMOS kot partnerji vključili v sofinanciranje iz EU
sredstev in programa Horizont 2020. Projekt COSMOS (Complex Oscillatory Systems:
Modeling and Analysis) je financiran iz sklada Marie Curie in programa European Joint
Doctorates (Marie Curie call H2020-MSCA-ITN-2014 European Joint Doctorates). Cilj
projekta je razviti splošen in skladen niz orodij za identifikacijo in nadzor dinamičnih
fizikalnih sistemov, kot tudi izboljšati sposobnosti napovedovanja njihovega obnašanja.
V projektu PRACE (The Partnership for Advanced Computing in Europe – Partnerstvo
za napredno računalništvo v Evropi) sodeluje FIŠ s Fakulteto za strojništvo Univerze v
Ljubljani. Sodelujemo pri pripravi dogodkov za dijake in spletnih izobraževanj ter
nudimo splošno podporo pri uporabi infrastrukture HPC za raziskovanje znotraj
projekta. PRACE, mednarodno neprofitno združenje s sedežem v Bruslju, kot
raziskovalna infrastruktura zagotavlja vrhunsko podporo znanstvenikom in
raziskovalcem iz akademske sfere in industrije.

3.2.3

Uspešno zaključeni večji projekti v 2015

Kreativno jedro: Simulacije
V letu 2015 smo zaključili operacijo Kreativno jedro: Simulacije (šifra projekta:
OP13.1.1.2.05.0003, pogodba št.: Kreativno jedro - FIŠNM - 3330-13-500033), največji
razvojno-raziskovalni projekt do sedaj. Obdobje poteka projekta oziroma operacije je
bilo od 15.1.2013 do 30.6.2015. Projekt je bil vreden 999.120,00 € in se je financiral iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, sofinancer pa je bil Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Na operaciji so sodelovali vsi raziskovalne skupine IFIŠ-a. Projekt Kreativno jedro:
Simulacije so sestavljali štirje podprojekti, znotraj katerih smo spodbujali raziskave za
iskanje načina, kako uporabiti računalniške simulacije in različne programe v
vsakdanjem življenju (Simuliranje biološko usmerjenih tehnoloških omrežij,
Kategorizacija in simulacija dokumentnih tokov, Simulacija poslovnih procesov,
Simulacija v logistiki, proizvodnih sistemih in sistemih strežbe). V okviru projekta smo
kupili visokozmogljivi računalnik (HPC), s pomočjo katerega smo pričeli z izdelovanjem
računalniških modelov za opis in simulacijo dogodkov in razmer v okolju. Z modeli se
lahko oceni, kakšne bodo realne posledice določenih procesov in novosti, ki bi jih
lahko uvedli v poslovnem okolju.
Izvedba operacije je prispevala k večji raziskovalni konkurenčnosti in možnosti za razvoj
regije Jugovzhodne Slovenije, vzpostavljena je ustrezna kritična masa znanja za
učinkovito
povezovanje
v
mednarodnem
prostoru,
vzpostavljeno
je
medinstitucionalno sodelovanje z institucijami znanja in gospodarstvom, okrepitev
interdisciplinarnih jeder, ki bodo zmožna reševanja kompleksnih družbenih izzivov in
potreb ter vzpostavljen je prenos novo pridobljenega znanja v pedagoški proces.
V času izvajanja operacije smo podpisali pogodbe o sodelovanju s podjetji TPV d.d.,
Smartis d.o.o., Nevtron & Company d.o.o., Prims d.o.o., Podgorje d.o.o., T-media
d.o.o., MAOP računalniški inženiring d.o.o., Matrika d.o.o., Tretja dimenzija d.o.o., Iskra
Zaščite d.o.o., VARSI d.o.o, Ambit d.o.o., Udarni list d.o.o in Infomedia d.o.o.
V okviru operacije je bilo sklenjenih več pogodb s tujimi raziskovalnimi organizacijami:
Institute of Physics Belgrade, Polytechnic of Rijeka, Faculty of Science Pavol Jozef
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Šafárik University in Košice, University of Rijeka Department of Informatics, Human
Research Institute for Health Technology and Prevention Research Weiz Austria, Joysys
GmbH, RapidMiner GmbH, Ambrosys GmbH, Vega Press LTD ter pismo o zavezi z
Univerzo v Zagrebu Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture.
V času operacije so bile izvedene predstavitve gospodarstvu v več podjetjih
(Podgorje d.o.o, TPV d.d. in Adria Mobil d.o.o.). Gospodarska zbornica Dolenjske in
Bele krajine je organizirala posvet DBK informatikov, na katerem smo podjetjem in
inštitutom predstavili superračunalnik in obdelavo velikih količin podatkov. V okviru
operacije smo razvili tudi tri programske pakete. Prenos rezultatov v študijski proces in
druge oblike usposabljanja bo uporabljen v štirih študijskih programih na FIŠ ter v osmih
študijskih programih izven FIŠ. Izvedeni so bili trije masterclass-i s področja računalniških
simulacij, zaposlili smo nove sodelavce za raziskovalno delo na operaciji, imeli smo več
predstavitev rezultatov širši javnosti in tri tiskovne konference. V odmevnih
mednarodnih znanstvenih revijah smo objavili oz. oddali v objavo 62 znanstvenih
člankov ter izdali deset monografij. Pridobili pa smo tudi en patent.
Ob zaključku projekta smo dosegli vir financiranja operacije v višini 92,6 %. Odstopanje
med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi financiranja operacije je nastalo
predvsem pri stroških nakupa opreme, kateri so bili ob zaključku operacije nižji od
prvotno načrtovanih. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji.
Razvoj sistema kakovosti na FIŠ
Drugi večji projekt FIŠa, ravno tako zaključen v letu 2015, je bil projekt Razvoj sistema
kakovosti na FIŠ in je potekal od 12. 10. 2012 do 30. 6. 2015. Vreden je bil 243.313,65€,
sofinancirala pa sta ga Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport. S pomočjo projekta smo študentom omogočili še bolj kvaliteten študij ter
oblikovali aktualno ponudbo izbirnih predmetov za izpopolnjevanje naravoslovnih in
tehničnih znanj.
Kakovost na FIŠ utrjujemo tudi s pridobitvijo priznanih certifikatov. V sklopu tega
projekta smo v letu 2015 opravili mednarodno evalvacijo po Institutional Evaluation
Programme (IEP), ki jo je izvedla European University Association (EUA) ter tako pridobili
naziv “Evaluated by IEP”.
Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija-generacija 2012
Namen projekta Inovativna shema za sofinanciranje DR študija - generacija 2012 FIŠ
NM je bil vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega
študija na univerzah/samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo v program
raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma
reševanjem aktualnih družbenih izzivov ter podpreti tehnološke, visokošolske ter
znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo,
raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih
ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Od prvotno treh podpisnikov
pogodbe sta dva udeleženca uspešno izpolnila pogoje sofinancerja.
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3.2.4

Oddane prijave projektov v letu 2015

- FIŠ prijavitelj:
Naziv razpisa
ARRS - Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015
ARRS - Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij v
letu 2015
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme (Paket
16) – razpis v letu 2015
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko Program
PROTEUS v letih 2016-2017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
ter Bosno in Hercegovino v letih 20162017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Črno goro v letih 2016 2017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo v letih 2016 – 2017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2016-2018
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško v letih 2016-2019

Ime prijave
Vrednotenje znanstvene odličnosti s
kompleksnim podatkovjem
Razvoj lokalne samooskrbe s hrano:
uporaba velikih več-agentnih sistemov
Sofinanciranje
izdajanja
znanstvenih
monografij v letu 2015
Sofinanciranje
nakupov
raziskovalne
opreme/ Center za obogateno resničnost
(Augmented Reality Centre)
Pragi ponavljanj v grafovskih razredih /
Repetition thresholds in graph classes

Topološke lastnosti kemijskih grafov

Kvantifikacija lastnosti molekul s pomočjo
teorije grafov

Entropija grafov in omrežij

Razvoj agentnih modelov nastajanja in
širjenja inovacij v inženirskih teamih

Preučevanje Slovenskega in Hrvaškega
jezika skozi kompleksna omrežja

Modeliranje adsorpcije na nanostrukturah:
grafovsko teoretični pristop
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ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Združenimi državami Amerike v letih
2016 – 2017
ARRS - Javni razpis za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Združenimi državami Amerike v letih
2016 – 2017
ARRS - Javni poziv za dodelitev
mentorskih
mest
raziskovalnim
programom v letu 2015
ARRS - Javni razpis “Spodbujanje
zaposlovanja
mladih
doktorjev
znanosti” v letu 2015
ARRS - Javni razpis “Spodbujanje
zaposlovanja
mladih
doktorjev
znanosti” v letu 2015
ERASMUS+ / KA1 - Učna mobilnost
posameznikov - Razpis 2015

Univerzitetni raziskovalci kot ustanovitelji
spin-off-ov (od središčnost do periferije) /
The Role of University Spin-off Founders
(From Centrality to Periphery) /
Agentni model obnašanja oseb in človeških
omrežij pri potrošnji energije

Mentorji mladim raziskovalcem v letu 2015

Spodbujanje
zaposlovanja
mladih
doktorjev znanosti v letu 2015 - Lužar
Spodbujanje
zaposlovanja
mladih
doktorjev znanosti v letu 2015 - Modic

Mobilnost študentov in osebja med
državami
programa
in
partnerskimi
državami
ERASMUS+, Key Action 2 (KA2) — Enhancing
Innovativeness
in
Less
Cooperation for innovation and the Developed Regions by Co-Designing Highexchange of good practices / Performance Computing Education /
Knowledge Alliances for Higher
Education
ERASMUS +, Key Action 2 (KA2) — Industrial Symbiosis for All
Cooperation for innovation and the
exchange of good practices /
Knowledge Alliances for Higher
Education
ERC-2016-STG call
Occam’s razor and complex networks: A
universal framework for network inference
Interreg
Danube
Transnational High-performance Computing for Effective
Programme, Expression of Interest, 1st Innovation in the Danube Region
call for proposals, 1st step
JSRS - Javni razpis Fundacije za šport Borilne veščine v očeh javnosti: stališča,
za sofinanciranje športnih dejavnosti, stereotipi in komunikacijske strategije
raziskovanja in razvoja športa ter
založništva v športu v letu 2016
JSRS - Sofinanciranje raziskovalnega Prijava za sofinanciranje raziskovalnega
sodelovanja doktorskih študentov v sodelovanja doktorskih študentov v tujini
tujini v letu 2014 (186. JR)
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MONM - Javni poziv o razdeljevanju Urbane mreže
proračunskih sredstev Mestne občine
Novo mesto za leto 2015 za programe
in projekte za obeleževanje 650.
obletnice pridobitve mestnih pravic
Novega mesta
- FIŠ kot partner v projektu:
ARRS - Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015
ARRS - Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015
ARRS - Javni razpis za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015
CEEPUS III, Call for Network Applications

Invalidski
voziček
kot
govorno
upravljani kiberfizični sistem
Napovedovanje stanja istrošenosti
elektrokemičnih energetskih sistemov
Raziskovanje
notranje
strukture
stolpnih grafov
Modelling
and
Simulation
in
Engineering and Management
ERASMUS+
/
Sport:
Collaborative Feel the freedom of the water
partnerships in the sport field and Not-forprofit European sport events NOT related to
the 2015 European Week of Sport
H2020, call: H2020-ISSI-2015-1
Interactive Media Bridges linking
Engineering and Seaside Citizens
H2020-INSO-2015 / NEW FORMS OF Open Regional Innovation Systems
INNOVATION / Innovative schemes for (RIS) in Europe
open innovation and science 2.0
H2020-PHC-2015-single-stage / PHC 28-2015 Self-Management
Assistant
for
/ PERSONALISING HEALTH AND CARE
Responsible and Trustable Gaming
H2020-EURO-6-2015, Topic: EURO-6-2015, Sustainable social innovation through
Type of action: RIA, Proposal number: closed-loop public services design
693581
based on emerging technologies
(Proposal-SEP-210279645)
H2020 Marie Sklodowska-Curie Actions / Technology Licensing Time lag at
POLONEZ / Narodove Centrum Nauki (NCN) Higher Education Institutions and its
/ NCN in EU
Factors
Interreg Alpine Space call
Models
and
instruments
for
accelerating innovation in the Alpine
Space
/
ProjectReport_121_ALPRISE_20150407
_163200
Interreg Europe
Eliminating gender Biases for Business
Activities (PGI00237)
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Interreg CENTRAL EUROPE Programme: First An intelligent decision support system
call for proposals
for ICT innovation development in
Living Labs (proj. Nr.CE263)
NATO - Science for Peace and Security Smart Field Artilery Information System
Programme
Podpisali smo izjave o sodelovanju za delo na projektih z naslednjimi institucijami:














Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko,
Institut "Jožef Stefan",
Inštitut za Metagenomiko in Mikrobne tehnologije d.o.o.,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko,
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper,
EKTIMO, svetovanje in razvoj, d.o.o.,
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič,
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici,
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Abelium d.o.o., Raziskave in razvoj.

S tujimi univerzami smo podpisali izjave o sodelovanju, poleg že navedenih pri projektu
Kreativno jedro: Simulacije, še z University of Florence, The University Court of the
University of Aberdeen, Universitat in Pompeu Fabra Barcelona.
Fakulteta je tesno povezana in intenzivno sodeluje z gospodarstvom, predvsem na
Dolenjskem, ki je industrijsko najbolj razvita regija Slovenije. Znanja in strokovnost na
področju informacijskih tehnologij so namreč veliki večini lokalnih podjetji potrebna.
Sodelovanje z gospodarstvom je zato v interesu obeh strani: realizira se skozi skupno
izvedbo raziskovalnih in razvojnih projektov, skupnih prijav na domače in mednarodne
razpise, sodelovanje v znanstveno-raziskovalnem delu (nekaj uspešnih lokalnih
podjetnikov študira na naši fakulteti na študijskem programu druge in tretje stopnje),
sodelovanje v pedagoškem procesu (naši študenti večinoma opravljajo prakso v
lokalnih novomeških podjetjih), udeležbo na znanstvenih dogodkih kot je naša letna
konferenca ITIS (http://itis2015.fis.unm.si/), ali Posvet informatikov Dolenjske in Bele
krajine, itn. Nabor sodelujočih podjetji vključuje: Infotehna d.o.o., 69 d.o.o., Mikronet
d.o.o., INOVEKS d.o.o., Montas d.o.o., Aeroteh d.o.o., Tehnovitas R&D, Mikrografija
d.o.o., TPV Johnson Controls d.o.o., DDC d.o.o., PowerCOM sistemi d.o.o., Komunala
Novo mesto d.o.o., UE Novo mesto in Agencija M-servis d.o.o.. Z nekaterimi podjetji
ima fakulteta sklenjene tudi formalne dogovore o sodelovanju.

3.3

Knjižnična dejavnost

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima knjižnico na lokaciji na Ljubljanski
cesti 31A, 8000 Novo mesto, kjer si deli gradivo s knjižnico Fakultete za uporabne
družbene študije. Knjižnica svojim uporabnikom v celoti nudi okoli 12.972 temeljnih in
novejših knjig, referenčno gradivo in ostalo neknjižno gradivo, urejeno po osnovnih
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vsebinskih skupinah, od tega je 6.368 enot v knjižnici v Novem mestu, 6.140 enot v Novi
Gorici ter 464 enot v Ljubljani.
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je lastnica 1.965 enot gradiva (1780
knjižničnih enot). Na voljo so tudi podatkovne baze člankov (SpringerLink, Proquest),
izvlečkov in drugih besedil v polnem formatu (PDF), do katerih lahko uporabniki
dostopajo z uporabniškim imenom in geslom prek oddaljenega dostopa tudi od
doma.
Predvidena obvezna študijska literatura in priporočljiva študijska literatura je študentom
brezplačno dostopna v knjižnici in v elektronski obliki, tudi v spletni učilnici Moodle.
Študentom iz Novega mesta je dostop do gradiva v Novi Gorici omogočen preko FIŠeve knjižničarke, ki poskrbi, da želeno gradivo hitro pride do študenta. Prenos poteka
ali po pošti ali po delavcih fakultete, ki dnevno potujejo iz Nove Gorice v Novo mesto
ali obratno.
Fakulteta ima sklenjeno konzorcijsko pogodbo s Centralno tehniško knjižnico Univerze
v Ljubljani, katera za potrebe članov konzorcija upravlja paket elektronskih publikacij
SpringerLink. Slednji služi za iskanje znanstveno strokovne literature ter člankov z vseh
področij.

3.4

Organiziranost

Dekanja zastopa, vodi in predstavlja fakulteto ter je strokovni in poslovodni vodja, ki
vodi izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na podlagi zakona,
Odloka o ustanovitvi FIŠ in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
(Uradni list RS, št. 117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 in 28/15) ter odgovarja za zakonitost
dela.
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TABELA 6: ORGANIGRAM FAKULTETE

Vir: Akt o organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest na FIŠ

3.4.1

Dekanat

Dekanja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je od 1.10.2014 izr. prof. dr.
Nadja Damij.
Prodekanja za izobraževanje je doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska.
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Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo je doc. dr. Zoran Levnajić.
Prodekan za kakovost je red. prof. dr. Dejan Jelovac.
Akademski zbor je na seji dne 13.6.2014 izvolil nove člane Senata FIŠ za mandat 20142016 in predlagal Senatu FIŠ kandidatko za dekanjo FIŠ. Senat FIŠ je na seji dne
18.6.2014 izvolil dekanjo za mandat 2014-2016, izr. prof. dr. Nadjo Damij.
Senat je dal soglasje za imenovanje prodekanov za izobraževanje in za znanstvenoraziskovalno delo na 1. seji dne 7.10.2014, za imenovanje prodekana za kakovost pa
na 2. seji dne 4.11.2014.

3.4.2

Organi fakultete

3.4.2.1

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.
●
●

Predsednica: Eva Filej Rudman
Člani:









Marjan Turk
Eva Filej Rudman
mag. Manica Gros
red. prof. dr. Matevž Tomšič
red. prof. dr. Matej Makarovič
mag. Čedomir Jakovljević
Nataša Lisec
Dario Tomc

Upravni odbor FIŠ je dne 8.1.2015 izvolil za predsednico Upravnega odbora Fakultete
za informacijske študije v Novem mestu Evo Filej Rudman ter za namestnika
predsednice UO FIŠ izr. prof. dr. Janeza Povha. Novoizvoljeni Študentski svet FIŠ je na
svoji 1. seji dne 16.11.2015 za predstavnika študentov imenoval Daria Tomca.
3.4.2.2

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.
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Predsednik Akademskega zbora fakultete je izr. prof. dr. Blaž Rodič.
3.4.2.3

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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

prof. dr. Borut Rončević
prof. dr. Matej Makarovič
izr. prof. dr. Nadja Damij
izr. prof. dr. Janez Povh
red. prof. dr. Matevž Tomšič
izr. prof. Blaž Rodič
doc. dr. Matej Mertik
doc. dr. Zoran Levnajić (prodekan za znanstveno-raziskovalno delo)
doc. dr. Biljana Mileva Boshkoska (prodekanja za izobraževanje)
red. prof. dr. Dejan Jelovac (prodekan za kakovost)
Aleksandra Janežič (Lina Banovec - predstavnica študentov do 16.11.2015)
Matej Redling (Jože Bučar - predstavnik študentov do 16.11.2015)
Denis Bertole (Edin Muratović - predstavnik študentov do 16.11.2015)

Red. prof. dr. Peter Šuhel je s 30.9.2015 prenehal sodelovati s fakulteto, zato mu je
prenehalo tudi članstvo v Senatu. Na nadomestnih volitvah je bil izvoljen predstavnik
iz vrst članov Akademskega zbora, in sicer red. prof. dr. Dejan Jelovac. Novoizvoljeni
Študentski svet FIŠ je na svoji 1. seji dne 16.11.2015 za predstavnike študentov imenoval
Aleksandro Janežič, Mateja Redlinga in Denisa Bertoleta.
Komisije Senata fakultete (po 1.10.2014)
●

Komisija za izvolitve v nazive (KIN):

Predsednica
(po
funkciji):
dekanja
izr.
prof.
Člana: prof. dr. Dejan Jelovac, izr. prof. dr. Janez Povh
●

dr.

Nadja

Damij

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ):

Predsednica (po funkciji): prodekanja za izobraževanje doc. dr. Biljana Mileva
Boshkoska
Člana: izr. prof. dr. Blaž Rodič, Kristina Ban (Helena Novosel - predstavnica študentov
do 1.12.2015)
●

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD):

Predsednik (po funkciji): prodekan za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Zoran
Levnajić
Člani: prof. dr. Borut Rončević, izr. prof. dr. Blaž Rodič, red. prof. dr. Matevž Tomšič
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●

Komisija za kakovost in evalvacije (KKE):

Predsednik (po funkciji): prodekan za kakovost prof. dr. Dejan Jelovac
Člana: Barbara Pavlakovič (do 23.6.2015), Aleksandra Janežič (predstavnica
študentov)
Na predlog NAKVIS ob evalvaciji, je Senat dne 23.6.2015 imenoval komisijo v razširjeni
sestavi:
predsednik, prodekan za kakovost red. prof. dr. Dejan Jelovac,
predstavnica študentov Aleksandra Janežič,
predstavnik visokošolskih učiteljev: red. prof. dr. Matej Makarovič,
predstavnik znanstvenih sodelavcev: doc. dr. Borut Lužar,
predstavnica visokošolskih sodelavcev: asist. Jelena Klisara (prej
Govorčin)
predstavnica strokovnih služb: Nataša Lisec,
predstavnica zainteresirane javnosti: Nina Šab.

●

Komisija za založniško dejavnost (KZD):

Predsednik (po funkciji): prodekan za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Zoran
Levnajić Člana: prof. dr. Matej Makarovič, izr. prof. dr. Janez Povh

3.4.2.4

Študentski svet fakultete (od 16.11.2015)

Volitve za člane Študentskega sveta Fakultete za informacijske študije so potekale 12.
novembra 2015 od 11. do 18. ure v prostorih fakultete (Ljubljanska cesta 31A, 8000
Novo mesto).
ŠS FIŠ sestavljajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.5

Predsednik ŠS, Dario Tomc - predstavnik izredni VS,
Matic Eržek – za predstavnik redni VS,
Denis Bertole – za predstavnik izredni VS,
Sašo Čučnik - za predstavnik izredni RST,
Aleksandra Janežič - za predstavnica UN,
Matej Redling – za predstavnik MAG,
Kristina Ban - za predstavnica DR.

Upravljanje in razvoj kakovosti (sistemi in procesi)

Na podlagi vloge za podaljšanje akreditacije zavoda, je spomladi 2015 potekala
zunanja evalvacija s strani NAKVIS. Evalvacijska komisija nas je obiskala 17.4.2015 in
poročilo o presoji posredovala Svetu agencije 2.6.2015, FIŠ je podal odgovor 27.7.2015
in Svet agencije je na svoji 93. seji dne 17.9.2015 Fakulteti za informacijske študije v
Novem mestu podaljšal akreditacijo visokošolskega zavoda za sedem let.
Na podlagi poročila o presoji NAKVIS je bila prenovljena sestava Komisije za kakovost
na način, da sedaj vključuje vse ključne deležnike fakultete, med drugim tudi
predstavnike raziskovalcev, visokošolskih učiteljev, uporabnikov, gospodarstva.
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Komisija redno obravnava ključne procese in dogodke v krogotoku kakovosti. Komisija
je pričela tudi s prenovo Poslovnika o kakovosti.
V 2015 je potekala tudi zunanja evalvacija (Institutional Evaluation Programme)s strani
European University Association (EUA). Izvajalec institucionalne evalvacije je ena od
agencij za zagotavljanje kakovosti, ki so uvrščene na seznam Evropskega registra za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European Quality Assurance Register for
Higher education - EQAR). Skupina strokovnjakov, ki opravlja evalvacijo, je fakulteto
obiskala dvakrat in sicer med 9. in 11. 11. 2014 ter 1. in 3. 2. 2015. Na obeh obiskih so
opravili več sestankov in razgovorov z različnimi deležniki fakultete. Na koncu so
pripravili poročilo, osnutek poročila so ustno predstavili na svojem drugem obisku,
pisno poročilo pa so poslali preko e-pošte.
V 2015 smo tako poleg Samoevalvacijskega poročila za leto 2014 pripravili tudi
Samoevalvacijsko poročilo v angleščini, v skladu z smernicami IEP za potrebe zunanje
evalvacije.

3.6
3.6.1

Materialni pogoji dela
Prostorski pogoji

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je kot investitor in sofinancer pristopil
k investicijskemu projektu »Pridobitev novih prostorov za FIŠ«. Operacijo sta delno
financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne
prioritete:
»Gospodarsko-razvojna
infrastruktura«,
prednostne
usmeritve:
»Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.
Prostori se nahajajo v Mestni občini Novo mesto, natančneje je nepremičnina locirana
v poslovno trgovinskem delu mesta – Bršljin, na naslovu Ljubljanska cesta 31a, ob
zahodni vpadnici v Novo mesto. Celotno prostori obsegajo 1.168,00 m2 bruto tlorisne
površine, samo zemljišče, kjer je locirana nepremičnina pa 2.005 m2.
Investicijski projekt je temeljil na doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije
o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020, Resolucije o raziskovalni in
inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za
obdobje 2007-2023, Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji in
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013.
Investicijski projekt se je s svojimi cilji zrcalil v razvojni prioriteti »Gospodarsko-razvojna
infrastruktura«, katere ključna dejavnost je bila vzpostavitev gospodarsko-razvojnologističnih središč na področjih, kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter
zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov
gospodarstva. Krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva,
tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi, je vključeval tudi naložbe v
javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena, tj. v
infrastrukturo organizacij, kot so visokošolske institucije, javni raziskovalni zavodi,
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infrastrukturni centri, institucije za promocijo in popularizacijo znanosti in drugi javni
zavodi, ki delujejo na področjih, povezanih s potrebami gospodarstva in drugimi
prednostnimi področji razvoja.
Stavba ima masivno železobetonsko konstrukcijo, streha je iz izolativnih sendvič plošč
in je dodatno toplotno izolirana. Vse etaže imajo velike steklene površine in so dobro
osvetljene. Pred stavbo so označena parkirna mesta in manjši prostor za druženje.
Zunanjost je obdana z železno ograjo, količki in kontrolno rampo.
Stavba ima ogrevanje s plinsko pečjo, prezračevalni sistem. Priključki na infrastrukturo:
elektro, vodovodni in kanalizacijski priključki, telekomunikacijska omrežja in plinovod.
Razvod šibkega toka moči ter ostalih elektroinštalacij je prilagojen zahtevam
izobraževalnega programa.
V notranjosti stavbe je obdelava tlakov deloma linolej (PVC) deloma pa tapison. Vrata
v pisarne in laboratorije so izdelana iz finalno obdelanih laminatnih plošč. Vrata v
predavalnice so dodatno zvočno izolirana. Pregradne stene med posameznimi
prostori (tiste ki niso nosilne) so iz mavčnih plošč, z zvočno izolacijo.
FIŠ je z nakupom pridobil prostore v izmeri 1.168,00 m2 bruto tlorisnih površin, in sicer:
- PRITLIČJE: knjižnica, čitalnica, velika predavalnica (96 oseb), predavalnica (40
oseb), računalniška predavalnica (35 oseb), moški, ženski in WC za invalide);
- NADSTROPJE: referat, predavalnica (58 oseb), predavalnica (40 oseb),
računalniška predavalnica (35 oseb), laboratoriji, moški in ženski WC;
- MANSARDA: dekanat, pisarne strokovnih služb, pisarne za raziskovalce in
profesorje, sejna soba (20 oseb) čajna kuhinja, moški in ženski WC za zaposlene.
Z novo nepremičnino je FIŠ pridobil del površine z ustreznim pohištvom, namenjenim za
nemoteno nadaljnje delovanje.
Delež sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, ki bremeni
državni proračun RS (MIZŠ) je 14,18 %, del (80,34 %) je delno financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, del sredstev (5,48 %) pa je zagotovil FIŠ
z lastno udeležbo.
Z novimi prostori je FIŠ pridobil del površine z ustreznim pohištvom, namenjenim za
nemoteno delovanje, saj je pred tem imel FIŠ na razpolago nekaj pisarniških prostorov
(dekanova pisarna, prodekanska pisarna, projektna pisarna, pisarne za strokovne
službe, referat, skupni pisarniški prostori treh laboratorijev za raziskovalce), sejno sobo
in 2 predavalnici, knjižnico, ki je bila locirana na drugi lokaciji ter prostore za študentski
svet, za arhiv, za IKT opremo.
Med FIŠ in GRM NOVO MESTO – Center biotehnike in turizma je bila sklenjena Pogodba
o ureditvi medsebojnih razmerij in o brezplačni odsvojitvi premičnega premoženja. V
pogodbi je opredeljeno, da je v javnem interesu in interesu obeh podpisnikov
pogodbe ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se premično
premoženje FIŠ iz seznama, ki je priloga pogodbe, brezplačno odsvoji pridobitelju GRM
NOVO MESTO. Pogodba je bila sklenjena na podlagi 33. člena s smiselno uporabo 24.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO),
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pri čemer je odsvojitelj FIŠ brezplačno odsvojil pridobitelju GRM NOVO MESTO
premično premoženje, ki se je nahajalo v prostorih na Ulici talcev 3, v stavbi št. 632 na
parc. št. 1188, k. o. 1456 – NOVO MESTO, v drugem nadstropju in dveh učilnicah (št. 5
in 6) v prvem nadstropju, po seznamu, ki je sestavni del te pogodbe. Gre za izvedena
vlaganja v obnovljene prostore, v neodpisani vrednosti skupaj 191.421,02€ na dan
31.12.2014 in predmetnega premoženja, katerega neodpisana vrednost znaša na dan
31.12.2014 32.512,25€.

3.6.2

Financiranje

Izvajanje rednega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Informatika
v sodobni družbi, visokošolskega strokovnega študijskega programa Informatika v
sodobni družbi in magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi je
financirano s sredstvi iz državnega proračuna RS za študijsko dejavnost. Izvajanje
izrednega študija (dodiplomskega ISD VS in ISD UN ter magistrskega ISD MAG) ter
doktorskega študijskega programa Informacijska družba se financira prvenstveno iz
šolnin. Visokošolski študijski program prve stopnje Računalništvo in spletne tehnologije
se izvaja le kot izredni študij in se financira iz šolnin in cenika fakultete. Fakulteta
pridobiva sredstva tudi na trgu in s sofinanciranjem raziskovalnega dela preko
projektov.

3.6.3

Analiza okolja – analiza PEST

Politično okolje:
-

-

Fakulteta je dokaj podrejena nacionalnim agencijam in telesom v vlogi
financerjev in oblikovalcev predpisov.
Pričakovati je spreminjanje visokošolske zakonodaje, posledice sprememb so
negotove, nepredvidljive.
Na nacionalni ravni je premalo možnosti aktivnega sodelovanja samostojnih
fakultet pri oblikovanju zakonodaje in nacionalne strategije na področju
visokega šolstva.
Onemogočeno ustvarjanje in povezovanje v nove javne univerze.
Pogoste spremembe vlad.
Neuravnovešenost političnega prostora.

Ekonomsko okolje:
-

-

-

Kriza kot trenutno stanje na področju gospodarstva v Sloveniji vpliva na interes
študentov za specifične programe ter usmeritve sredstev za nacionalne in
lokalne razpise 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.
Gospodarsko okolje deloma ustvarja povpraševanje po kadrih, ki jih FIŠ
proizvaja.
Slovensko gospodarsko še vedno ni postalo »knowledge-based
economy/society« kot to zahteva Lizbonska deklaracija (2000).
Novo mesto in okolica je še vedno gospodarsko najmočnejši del Slovenije, kjer
je proizvedenih več kot 40% dodane vrednosti [S1] v Sloveniji.
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-

-

-

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.
Slovenija kot članica EU fakulteti ponuja možnosti za pridobitev EU sredstev, s
čimer lahko FIŠ kompenzira pričakovano zmanjševanje sredstev iz nacionalnih
in lokalnih razpisov.
Fakulteta postaja zanesljiv partner na področju skupnih projektov z
gospodarstvom in negospodarstvom.

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,
pada.
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.
Prepoznavnost fakultete v Sloveniji je vse večja, zlasti v lokalnem okolju. Lokalni
mediji izražajo interes za dogodke in aktivnosti v okviru fakultete.
Poplava visokošolskih akreditiranih študijskih programov ob hkratnem
zmanjševanju generacij maturantov.
Odliv možganov.

Tehnološko okolje:
-

-

-

Tehnološka intenzivnost slovenskega gospodarstva in njegova inovativnost sta
razmeroma nizki, vendar je v regiji ustvarjeno 40% slovenske [S2] dodane
vrednosti.
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 Podjetniškega
inkubatorja Podbreznik.
Povezovanje med akademsko in lokalno gospodarsko sfero je razmeroma
šibko in ne odraža naših ciljev.
Porast vloge informacijske tehnologije.
Usmerjenost študijskih programov, ki izhajajo iz specifičnosti zahtev lokalne
industrije.
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4 USMERITVE IN CILJI
4.1

Zakonske in druge pravne podlage

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

-

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo,
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14);
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 - ZPOP-1A);
Zakon o zavodih (ZZ), Ur.l. RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996,
18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP;
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 ZVPI);
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11,
97/11 - popr. in 109/12);
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE);
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13);
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 –
ZZSDT);
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 –
odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15))
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo);
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK);
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno
besedilo, 19/14 in 90/14 - ZDU-1I);
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo,
14/13 - popr. in 101/13);
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11);
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14).

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 in 17/15),
Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št.
117/08, 56/12, 75/13, 25/14, 72/14 in 28/15),
Internimi akti FIŠ.
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4.2

Dolgoročni cilj

Strateški načrt fakultete za obdobje 2015 do 2020 je pripravljalo vodstvo fakultete na
več konferencah, obravnaval in potrdil Senat na seji 20.1.2015, Akademski zbor ga je
obravnaval na seji dne 3.2.2015, Upravni odbor pa 24.2.2015.
V strateškem načrtu so definirani poslanstvo in vizija FIŠ, vrednote, katerim želi fakulteta
slediti, strateške usmeritve in izpeljani strateški cilji.
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 več dolgoročnih strateških ciljev,
katerih doseganje merimo z izbranimi kazalniki. Le ti so za celotno obdobje petih let
(2015-2020) tudi kvantificirani, v samem strateškem načrtu pa je opredeljen samo cilj v
letu 2020, zaradi lažje preglednosti. V nadaljevanju sledi pregled povezave strateških
ciljev FIŠ in ukrepov iz Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2010-2020.
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TABELA 7: STRATEŠKA USMERITEV 1 - ZNANSTVENO RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA ODLIČNOST

Ukrep ReNPVŠ11-20

7. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

37. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

Strateški cilj
FIŠ

REALIZACIJA
2014 oz.
2013/14

Plan
2015
oz.
2014/1
5

REALIZACIJA
2015 oz.
2014/15

Kazalnik

Enota
kazalnika

Povečati
publicistično
dejavnost

Povprečno število točk pri
SICRIS-u na registriranega
raziskovalca (Vodenje
projekta (Z1 + Z2) ) na leto

točka

94,03

120,00

126,53

Povečati
publicistično
dejavnost

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)

objava

7,73

5,50

6,96

37. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

Povečati
publicistično
dejavnost

Število normiranih citatov
WoS na registriranega
raziskovalca (kumulativno,
v zadnjih desetih letih)

norm. citat

134,46

50,00

158,85

37. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

Povečanje
obsega
izvajanih
mednarodnih
raziskovalnorazvojnih
projektov

Število izvajanih
mednarodnih raziskovalnorazvojnih projektov

projekt

5

3,00

7

37. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

Povečanje
obsega
izvajanih
mednarodnih
raziskovalnorazvojnih
projektov

Obseg izvajanih
mednarodnih raziskovalnorazvojnih projektov v FTE (1
FTE = 50000)

FTE

4,43

3,00

17,27

5. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom in
negospodarstvom:

Povečanje
obsega
izvajanih
aplikativnih
projektov

Število izvajanih
aplikativnih projektov

projekt

6

2,00

4,00

41

5. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom in
negospodarstvom:

Povečanje
obsega
izvajanih
aplikativnih
projektov

Obseg izvajanih
aplikativnih projektov v FTE
(1 fte = 35000)

FTE

3,83

1,00

1,58

5. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom in
negospodarstvom:

Zaščita
intelektualne
lastnine FIŠ

Število oddanih patentnih
prijav

patentna
prijava

2

1

2

37. ukrep: Povečanje obsega
raziskovalne dejavnosti,
izvedene v transnacionalnih
projektih oziroma aktivnostih

Organizacija
mednarodnih
znanstvenih
dogodkov

Število znanstvenih
konferenc v
(so)organizaciji FIŠ

konferenca

2

1

1

Vir: Strateški načrt 2009-2014, Strateški načrt 2015-2020, Plan dela za leto 2015
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TABELA 8: STRATEŠKA USMERITEV 2 - ODLIČNOST ŠTUDIJA

Ukrep ReNPVŠ11-20

Strateški cilj
FIŠ

Kazalnik

Enota
kazalnika

Realizacija
2014 oz.
2013/14

Plan
2015 oz.
2014/15

Realizacija
2015 oz.
2014/15

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
interes za
študij na FIŠ

Delež 1. vpisanih v 1.
letnik v 1. prijavnem
roku (VS+UNI+MAG)
na rednem študiju

%

28,45

50,00

34,6

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
interes za
študij na FIŠ

Povprečen uspeh 1.
vpisanih v 1. letnik
na maturi (število
točk)

število
točk

14,30

24

14,1
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19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
interes za
študij na FIŠ

Povprečen uspeh 1.
vpisanih v 1. letnik
na poklicni maturi
(število točk)

število
točk

14,50

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Delež diplomantov
v čisti študijski
generaciji – 1.
stopnja redni
(VS+UNI)

%

3,40

15

18,3

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Delež diplomantov
v čisti študijski
generaciji – 2.
stopnja redni (MAG)

%

40

15

14,3

24
13,6
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19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti
19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti
19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Delež doktorandov
v čisti študijski
generaciji – 3.
stopnja (DR)

%

/

/

1

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Trajanje študija
diplomantov
rednega študija v
tem študijskem letu 1. stopnja (VS+UNI)

let

3,30

3,50

3,87

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Trajanje študija
diplomantov
rednega študija v
tem študijskem letu 2. stopnja (MAG)

let

2,5

2,5

2,9
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19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti
19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

1,67*
Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Trajanje študija
doktorjev v tem
študijskem letu - 3.
stopnja (DR)

Povečati
uspešnost
študentov FIŠ

Število novih
doktorjev znanosti v
koledarskem letu

Povečati
zaposljivost
diplomantov
FIŠ

Čas iskanja prve
ustrezne zaposlitve
po diplomi - 1.
stopnja (VS+UNI)

let

/

/

*vpisan po
merilih za
prehode v
2. letnik

število

/

1

1

1

38,9% so
imeli
zaposlitev
že pred
vpisom na
študij;
27,8% še ni
dobilo
redne

mesecev

/

46

zaposlitve,
16,7% jih je
dobilo
takoj po
diplomi;
11,1% jih je
dobilo
zaposlitev
med
študijem in
eden jo je
dobil v
roku 15
mesecev
po
diplomi.

19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Povečati
zaposljivost
diplomantov
FIŠ

Čas iskanja prve
ustrezne zaposlitve
po diplomi - 2.
stopnja (MAG)

mesecev

/

1

50% so
imeli
zaposlitev
že pred
vpisom na
študij;
33,3% je
dobila
med
študijem,
47

16,7% še ni
dobilo
redne
zaposlitve
po diplomi
19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti
19. ukrep: Vse visokošolske institucije
bodo v celoti izpolnjevale 1. del
Evropskih standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu ter
okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in javno in
transparentno objavljanje
informacije o svoji kakovosti

Dvigniti nivo
internacionali
zacije na FIŠ

Število študentov FIŠ,
ki so v zadnjem
študijskem letu
opravili vsaj en
predmet v tujini

število

1

2

5

Dvigniti nivo
internacionali
zacije na FIŠ

Število tujih
predavateljev in
sodelavcev, ki so
opravili vsaj eno uro
predavanj/vaj na
FIŠ

predavat
elj

8

4

10

Vir: Strateški načrt 2009-2014, Strateški načrt 2015-2020, Plan dela za leto 2014
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TABELA 9: STRATEŠKA USMERITEV 3 - ODLIČNOST POSLOVANJA

Ukrep ReNPVŠ11-20

Strateški cilj FIŠ

Kazalnik

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
interes za študij
na FIŠ

Število vpisanih
študentov

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
prihodke za
izobraževalno
in raziskovalno
dejavnost

Skupni prihodki
FIŠ po denarnem
toku

Enota
kazalnika

Realizacija
2014 oz.
2013/14

Plan 2015 oz.
2014/15

Realizacija
2015 oz.
2014/15

študentje,
vpisani na
dan 30.10.

238

290

200

3.423.160,00

3.433759,37

EUR

1.203.814,62
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19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
prihodke za
izobraževalno
in raziskovalno
dejavnost

Presežek
prihodkov nad
odhodki (po
denarnem toku)

EUR

0

179.139,00

321.138

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
prihodke za
izobraževalno,
raziskovalno in
strokovno
dejavnost

Skupni prihodki iz
naslova
pedagoške
dejavnosti (po
denarnem toku)

EUR

538.809,00

522.713,00

519.940

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Povečati
prihodke za
izobraževalno,
raziskovalno in

Skupni prihodki iz
naslova razvojnih
in nacionalno
pomembnih

EUR

0

0
0
50

strokovno
dejavnost

nalog (po
denarnem toku)

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Povečati
prihodke za
izobraževalno,
raziskovalno in
strokovno
dejavnost

Skupni prihodki iz
naslova
raziskovalno
razvojne
dejavnosti (po
denarnem toku)

EUR

607.825,00

1.111.410,00

1.103.972

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Povečati
prihodke za
izobraževalno,
raziskovalno in
strokovno
dejavnost

Drugi skupni
prihodki (po
denarnem toku)

EUR

3371,62

0

4.982

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno

Zniževanje
stroškov za
izobraževalno
dejavnost

Strošek izvajanja
vseh študijskih
programov na
študenta

EUR

2108,40

1965,00

2.305,79
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objavljanje informacije o
svoji kakovosti
19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Zagotavljanje
primernega
števila
strokovnih
služb

Število zaposlenih
strokovnih služb
(spremljajoča
delovna mesta),
na dan 31.12.
tekočega leta

FTE

8

8

6,75

Zagotavljanje
primernega
števila lastnih
članov
akademskega
zbora

število zaposlenih
članov
akademskega
zbora (v FTE,
dekan, delovna
mesta D1 in H),
na dan 31.12.
tekočega leta

FTE

17,9

21

19,57

Vir: Strateški načrt 2009-2014 in Strateški načrt 2015-2020
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TABELA 10: STRATEŠKA USMERITEV 4 - ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV

Realizacija
2014 oz.
2013/14

Plan
2015 oz.
2014/15

Realizacija
2015 oz.
2014/15

Strateški cilj FIŠ

Kazalnik

Enota
kazalnika

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
zadovoljstvo
študentov FIŠ s
študijem na FIŠ

Indeks zadovoljstva
študentov (anketa) –
skupno

vrednosti
1 do 5

4,24

4,50

4,20

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
zadovoljstvo
študentov FIŠ s
študijem na FIŠ

Zadovoljstvo
študentov (anketa) s
predavanji in vajami

vrednosti
1 do 5

4,41

4,40

4,32

Ukrep ReNPVŠ11-20
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19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
zadovoljstvo
študentov FIŠ s
študijem na FIŠ

Zadovoljstvo
študentov (anketa) s
splošno podobo,
referatom in knjižnico

vrednosti
1 do 5

4,07

4,30

4,08

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti

Povečati
interes za študij
na FIŠ

Delež študentov iz
drugih slovenskih regij
(naša regija je D, BK,
Posavje od Sevnice
proti Brežicam, do
Ivančne Gorice)

%

11,80

40

15,9

19. ukrep: Vse visokošolske
institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih
standardov in smernic za
kakovost v visokem šolstvu

Dvigniti nivo
internacionaliz
acije na FIŠ

Delež tujih študentov

%

2,10

2,0

3,2
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ter okrepljen notranji sistem
zagotavljanja kakovosti in
javno in transparentno
objavljanje informacije o
svoji kakovosti
Vir: Strateški načrt 2009-2014, Strateški načrt 2015-2020, Plan dela za leto 2014, interni vir.

TABELA 11: STRATEŠKA USMERITEV 5 - ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV RRD

Realizacija
2014 oz.
2013/14

Plan 2015
oz. 2014/15

Realizacija
2015 oz.
2014/15

Ukrep ReNPVŠ11-20

Strateški cilj FIŠ

5. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom
in negospodarstvom:

Povečati kvaliteto
znanstveno
raziskovalnega in
strokovnega dela

Število prekinjenih
raziskovalnih pogodb
zaradi nekakovosti

pogodba

0

0

0

Povečati kvaliteto
znanstveno
raziskovalnega in
strokovnega dela

% črpanja pridobljenih
sredstev na RRD
projektih (realizacija
pridobljenih sredstev
glede na planirana
sredstva zaključenih
projektov)

%

100,10

98,00

93,64

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Kazalnik

Enota
kazalnika

55

37. ukrep: Povečanje
obsega raziskovalne
dejavnosti, izvedene v
transnacionalnih projektih
oziroma aktivnostih

Povečanje obsega
izvajanih
mednarodnih
raziskovalnorazvojnih projektov

Število na novo
sklenjenih sporazumov
s tujimi raziskovalnimi
inštitucijami

Povečati kvaliteto
znanstveno
raziskovalnega in
strokovnega dela

Indeks zadovoljstva
obiskovalcev
konferenc

Povečati kvaliteto
znanstveno
raziskovalnega in
strokovnega dela

Povečati kvaliteto
znanstveno
raziskovalnega in
strokovnega dela

sporazum

0

3,00

8

ocena od 1
do 5

/

4,00

4,1

Število knjižničnih enot
FIŠ

knjižna
enota

1873

2100

1965

Število podatkovnih
baz s polnim
dostopom, do katerih
se lahko dostopa
preko FIŠ

podatkovna
baza

2

4,00

4

Vir: Strateški načrt 2009-2014, Strateški načrt 2015-2020, Plan dela za 2014
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TABELA 12: STRATEŠKA USMERITEV 6 - ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Ukrep ReNPVŠ11-20

24. a ukrep: Zagotavljanje
didaktičnega usposabljanja in
podpora pedagoškemu kadru,
pri čemer: a. visokošolske
institucije razvijejo podporne
aktivnosti

Kazalnik

Enota kazalnika

Realizacija
2014 oz.
2013/2014

Povečati
zadovoljstvo
zaposlenih

Število odpovedi
zaposlitve na pobudo
zaposlenega

odpoved

0

Dvigovati
strokovno
usposobljenost
zaposlenih na
FIŠ

Ure izobraževanja za
osebni razvoj
(tajništvo)

ura/zaposlenega

70

Povečati
zadovoljstvo
zaposlenih

Število družabnih
dogodkov za
sodelavce

dogodek

8

Strateški cilj FIŠ

Plan
2015 oz.
2014/20
15

Realizacija
2015 oz.
2014/2015

0

1

55

72

5

7

Vir: Strateški načrt 2009-2014 in Strateški načrt 2015-2020
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TABELA 13: STRATEŠKA USMERITEV 7 - DRUŽBENO ODGOVORNO DELOVANJE

Ukrep ReNPVŠ11-20

Strateški cilj FIŠ

Kazalnik

Enota
kazalnika

Realizacija
2014 oz.
2013/2014

Plan 2015
oz.
2014/2015

Realizacija
2015 oz.
2014/2015

5. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom
in negospodarstvom:

Krepiti družbeno
odgovorno delo

Število predstavitev
rezultatov raziskav
širši javnosti

predstavitev

3

7

24

6. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom
in negospodarstvom:

Krepiti družbeno
odgovorno delo

Število poljudno
znanstvenih
dogodkov fakultete

dogodek

5

8

19

7. ukrep: Izboljšanje
sodelovanja visokošolskih
institucij z gospodarstvom
in negospodarstvom:

Krepiti družbeno
odgovorno delo

Število dobrodelnih
akcij, ki se jim
pridruži FIŠ

dogodek

3

3

3

Vir: Strateški načrt 2009-2014 in Strateški načrt 2015-2020
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4.3

Realizacija kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2015

V smislu akcijskih načrtov za uresničevanje dolgoročnih ciljev in s tem strateškega načrta je vodstvo fakultete oblikovalo integriran
program dela za obdobje 2015-2020. V sklopu tega programa so opredeljeni ključni ukrepi oziroma projekti za celotno obdobje 20142016.
TABELA 14: REALIZACIJA KRATKOROČNIH CILJEV 2014 IZ PLANA DELA ZA 2015

Strateška
usmeritev

AKTIVNOSTI/PROJEKTI

ROK

CILJI

REALIZACIJA

Vzpostavljen sistem za motiviranje in
stimuliranje prijav na raziskovalne
razpise.

1.1.

Vzpostavitev in delovanje
sistema za motiviranje in
stimuliranje prijav na
raziskovalne razpise

December 2015

Vsak zaposleni na FIŠ, ki je član AZ,
mora oddati vsaj dva projekta letno.
Če še nima doktorata, pa vsaj enega
letno.

Realizirano.

Oddaja vsaj 3 prijav s skupnim
proračunom vsaj 500.000€ v 2015 in
aktivno sodelovanje v konzorcijih za
prijavo na razpise.

1.2.

Spodbujanje
raziskovalnega
sodelovanja na nivoju FIŠ

December 2015

Objava vsaj 3 člankov, kjer so avtorji
člani različnih raziskovalnih skupin FIŠ.

Realizirano.

1.3.

Okrepitev dotoka
aktualnih raziskovalnih idej
ter preko njih povezovanje
raziskovalnih skupin v
interdisciplinarne raziskave

December 2015

Izvedba 2 delavnic z diskusijo o
raziskovalnih idejah, zanimivih za FIŠ

Realizirano.

Realizirano.
Roger Guimerà, Univerza
Rovira i Virgili v Tarragoni,
Katalonija
1.4.

Izvajanje mednarodne FIŠ
konference

November december 2015

Vsaj 3 vabljeni predavatelji iz
uveljavljenih tujih univerz

Ludo Waltman, Center za
znanost in tehnologijo
Univerze v Leidenu,
Nizozemska
Markus Abel, AmbroSys v
Potsdamu, Nemčija
Realizirano.

Vzpostavitev stikov in
trajnostno sodelovanje s
tujimi raziskovalnimi centri
1.5.

December 2015

Vsaj 10 novih sporazumov o
sodelovanju (ali pismo o nameri).

- Institute of Physics
Belgrade,
- Polytechnic of Rijeka,
- University of Zagreb Faculty
of Mechanical Engineering
and Naval Arhitecture,
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- Faculty of Science Pavol
Jozef Šafarik University in
Košice,
- University of Rijeka,
Department of Informatic,
- Human Research Institute
for Health Technology and
Prevention Research, Weiz,
Austria,
- Joysys GmbH,
- RapidMiner GmbH,
- Ambrosys GmbH,
- Universität Potsdam,
- The University Court of the
University of Aberdeen,
- Lancaster University,
- University of Florence,
- Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona,
- VU University Amsterdam,
- Medical University of Graz,
- The Partnership for
Advanced Computing in
Europe – PRACE.

1.6.

Organizacija pregleda
možnih oblik financiranja
na enem mestu

December 2015

Vzpostavljen pregled.
Realizirano.
61

(nacionalno in
mednarodno)

2.1.

2.2.

Vzpostavitev in delovanje
sistema osebnega
kariernega razvoja
študentov
Prenova sistema tutorstva

2.3.

Prenova doktorskega
študija

2.4.

Prenova študijskega
programa Informatika v
sodobni družbi

2.5.

Oblikovanje novih
študijskih programov

December 2015

Pripravljen sistem za uvedbo.

December 2015

Pripravljen koncept prenovljenega
sistema tutorstva.

September 2015

Na Senatu potrjene spremembe
doktorskega študija (novi učni načrti,
posodobljeni aktualni učni načrti, …)

Julij 2015

Na Senatu potrjene spremembe
študijskih programov Informatika v
sodobni družbi

December 2015

Pripravljen koncept novih študijskih
programov.

Realizirano.

V teku, predvidena
realizacija v Q1 2016.

Realizirano.

Realizirano.

Realizirano.
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2.6.

Vzpostavitev in širitev
Erasmus + omrežja

Delno realizirano
December 2015

Sklenjene vsaj 3 nove bilateralne
pogodbe.

December 2015

Izvedba vsaj 2 izobraževanj.

Izvajanje IT akademije
2.7.

2.8.

Izvedba poletnih/zimskih
šol, taborov

2.9.

Krepitev prepoznavnost
FIŠevih programov na
področju Jugovzhodne
Evrope

3.1.

Razvoj in aplikacija
celovitega poslovnega
informacijskega sistema
fakultete na procesnem
pristopu in sistemu
vodenja s cilji

Realizirano.

Realizirano.
Julij 2015

Izvedba Zimskega tabora in Summer
of HPC.

December 2015

Priprava in izvedba akcijskega načrta
za krepitev prepoznavnosti.

Realizirano.

Realizirano.
Julij 2015

Uveden poslovni informacijski sistem
fakultete.
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3.2.

Izvedba mednarodne
evalvacije

3.3.

Optimiranje
administrativnih postopkov
(redundančnih
postopkov) in vzpostavitev
spodbudnega
administrativnega okolja

4.1.

Izvedba »letnih študentskih
tribun«

April 2015

Pridobljeno končno poročilo EUA IEP.

December 2015

Vsaj 2 optimirana administrativna
postopka.

December 2015

Izvedba vsaj 1 študentske tribune.

September 2015

Izvedena selitev v novo stavbo.

Realizirano.

Realizirano.

Realizirano.

Selitev v novo stavbo
4.2.

Realizirano.

4.3.

Vzpostavitev ustreznih
delovnih pogojev

5.1.

Vzpostavitev sistema
evalvacije projektov
(pravilnik o RRD, sistem
vodenja projektov, sistem
skrbništva pri projektih,

December 2015

December 2015

Vsaj 2 izboljšavi na področju delovnih
pogojev.

Realizirano.

Na Senatu sprejete spremembe
Pravilnika o RRD.
Realizirano.
64

indeks zadovoljstva
naročnikov, projektna
pisarna)

5.2.

Vzpostavitev sistema
vodenja konferenc po
principu vodenja
projektov (postopek,
anketiranje, indeks
zadovoljstva obiskovalcev,
analize, ukrepi)

6.1.

Vzpostavitev sistema
izboljšanje organizacijske
klime (zadovoljstva
zaposlenih)

6.2.

6.3.

Izvajanje sistema letnih
osebnih razgovorov

Optimiranje sistema
interne komuniciranje (einformator, nove oblike,
neformalne oblike…)

November 2015 December 2015

December 2015

Določen postopkovnik vodenja
konferenc.

Pripravljeno poročilo o organizacijski
klimi na podlagi ankete.

Izvedeni osebni letni razgovori z
oceno za 2014.
Junij 2015

Realizirano.

Prenos v leto 2016.

Realizirano.

Posodobitev sistema osebnih letnih
razgovorov.

September 2015

Vzpostaviti nove oblike interne
komunikacije. (intranet)

Realizirano.
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6.4.

Vzpostavitev sistema
motiviranja in
nagrajevanja delovne
uspešnosti (na osnovi
udejanjanja etičnega
kodeksa)

December 2015

Na senatu sprejet posodobljen Etični
kodeks FIŠ.

6.5.

Izboljšanje organizacijske
klime na osnovi ustreznih
pogojev dela v novi
zgradbi

September 2015

Izvedena selitev v novo zgradbo.

December 2015

Izvedena krvodajalska akcija.

7.1.

7.2.

Letna izvedba
krvodajalske akcije
študentov in osebja
fakultete

Vzpostavitev sistema
nagrajevanja ustvarjalnih
dosežkov študentov
(sekundarno, terciarno
izobraževanje, pravilnik in
izvedba)

Prenos v 2016.

Realizirano.

Realizirano.

Realizirano.
Maj 2015

Podeljena priznanja FIŠ.
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7.3.

Vzpostavitev sistema za
delo s skupino slabovidnih, December 2015
gluhih in naglušnih

Pripravljen koncept dela s skupino
slabovidnih, gluhih in naglušnih

REALIZACIJA:

PLANIRANI DOGODKI FIŠ v
2015:

SU1

8. posvet dolenjskih in
belokranjskih informatikov

Marec 2015

Realizirano.

Junij 2015

Realizirano.

Inovativna shema za
sofinanciranje DR študija
oz. drug vir financiranja
šolnin

Oktober 2015

V skladu s projektnim planom

Realizirano.

Projekt RAZVOJ SISTEMA
KAKOVOSTI NA FIŠ

Junij 2015

Kreativno jedro

SU3

Vsaj 4 FIŠ predavatelji, vsaj 50
udeležencev

Postati pomemben center s
področja simulacij

SU1

SU2

V teku.

Izpeljati vse aktivnosti iz projekta
67

Realizirano.

SU2

Zagon programa
Računalništvo in spletne
tehnologije

SU2

Uvodni teden 2015:

SU3

Podaljšanje akreditacije
zavoda

SU3

Notranja evalvacija

SU3

Vpis 2015/16

SU4

Ekskurzija študentov

Oktober 2015

Oktober 2015

Začetek izvajanja študijskega
programa

-združi se z začetkom študijskega leta,
-povabiti podjetja, ki želijo pritegniti
študente k sodelovanju,
-dodati spretnosti, ki niso zajete v
predmetniku

Realizirano.

Realizirano.

Pridobiti odločbo o podaljšanju
akreditacije.

Realizirano.

Marec 2015

Izpeljati notranjo evalvacijo v skladu z
zahtevami NAKVIS.

Realizirano.

Oktober 2015

Zagotoviti dvig rasti prijav na vseh
rokih
glede na preteklo leto.

Junij 2015

April 2015

Realizirana ekskurzija v Švico, Cern.

Delno realizirano.

Realizirano.
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SU4

SU7

4. novomeške igre

Sodelovanje z Društvom za
napredno rabo
računalnikov

Maj 2015

Izvedene novomeške igre.

Oktober 2015

Oblikovati atraktivno vsebino iz
področja
mobilnih/spletnih tehnologij, ki bi jo
predstavljali dijakom in osnovnošolce
v krožku, ki bi trajal npr. od oktobra
do marca.

Realizirano.

Realizirano.

Redne dejavnosti

SU4

Vzpodbujanje 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.

Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu
skupaj s
podjetjem Mikrografija, d. o.
o. je prejela srebrno
priznanje za inovacije za
inovativno rešitev mScan –
programsko rešitev za zajem
in obdelavo papirnih
dokumentov ter
shranjevanje v
oblaku. Avtorji inovacije pa
so mag. Andrej Dobrovoljc,
Andrej Huč, Simon Kegljevič,
Sandi Rožman, Matjaž
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Zagorc in mag. Darko
Zelenika.

Realizirano.

Realizirano.

SU7

Aktivno soustvarjanje
Univerze v Novem mestu

Aktivno soustvarjanje Univerze v
Novem mestu:
-sodelovanje projektnih in
mednarodnih pisarn,
-kampus,
-založba.

SU7

Akademski večeri

Izvesti 1 večer v organizaciji FIŠ

SU2

Alumni klub

Vsaj ena aktivnost letno

SU2

Anketiranje študentov

Izpeljati anketo in pripraviti poročilo o
rezultatih ankete

Realizirano.

SU2

Analiza vpisa

Izpeljati analizo strukture na novo
vpisanih študentov

Realizirano.

SU2

Sestavljanje urnika

Prenos v 2016.

Realizirano.

Vir: Interni podatek
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5 IZBRANI KAZALNIKI ZA PODROČJA DELOVANJA FAKULTETE
5.1

Izobraževalna dejavnost

TABELA 15: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16

Letnik
1
2
3
abs
pod. abs
Skupaj

V1
42
20
13
8
2
85

VS (R)
VS (IZR)
V2
SKUPAJ
V1 V2
SKUPAJ
6
48
2
0
2
22
2
0
0
13
2
0
0
8
0
0
0
2
0
0
8

93

6

0

2
2
2
0
0
6

VS RST
UN (R)
MAG (R)
MAG (IZR)
DR
V1
V1 V2 SKUPAJ V1 V2 SKUPAJ V1 V2 SKUPAJ
V1
18 1 0
1 26 5
31 0 0
0
0 3 0
3 12 0
12 1 0
1 V2
0 4 0
4 0 0
0 0 0
0
0 4 0
4 8 0
8 2 0
2
0 2 0
2 3 0
3 1 0
1
18 14

0

14 49

0

54

4

0

4

3
1
3
4
0
11

Skupaj vpisani: 200, prva stopnja 131, druga stopnja 58, tretja stopnja 11
Redni: 161 + 11 DR
Izredni: 28
Opombe: V1 - prvi vpis v letnik, V2 - ponovni vpis v letnik
Vir: Interni podatek
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TABELA 16: KAZALNIKI PREHODNOSTI ŠTUDENTOV

Kazalnik

študijsko leto 2014/2015

študijsko leto 2015/2016

(leto 2014)

(leto 2015)

Redni študij (VS)

Redni študij (UN)

Redni študij (VS)

Redni študij (UN)

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v
študijskih programih prve stopnje, sprejetih
po 11. 6. 2004, v %

17,7%

44,4%

22,2%

42,9%

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

8,6%

12%

8,6%

0%*

*ni ponavljalcev
Vir: Interni podatek
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SLIKA 4: PREHODNOST ŠTUDENTOV IZ 1. V 2. LETNIK V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE STOPNJE
70,00%
62,50%
58,80%

60,00%
50,00%

45,50%

38,90%

40,00%
31,66%

35,20%

35,00%
29,40%

30,00%

28,60%

25,80%

20,00%
10,00%
0,00%

Nizi1

Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
Redni
študij (VS) študij (UN) študij (VS) študij (UN) študij (VS) študij (UN) študij (VS) študij (UN) študij (VS) študij (UN)
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
31,66%

35,20%

29,40%

38,90%

28,60%

58,80%

35,00%

45,50%

25,80%

62,50%

Prehodnost je sicer nizka, še posebej na visokošolskem študijskem programu ISD. Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu
menimo, da bi znižanje nivoja zahtevnosti vsebine predmetov, z namenom, da bi povečali prehodnost, povzročilo manjšo kakovost
študija. Je pa razlog nizke prehodnosti tudi ta, da je velik delež študentov, ki se vpišejo samo za pridobitev statusa in dejansko ne
študirajo. Pričakujemo, da bomo čez nekaj let imeli večje zanimanje za vpis resnih kandidatov, manj pa bo vpisanih v 2. in 3. roku in
bomo posledično pridobivali boljše študente, kar se bo odražalo tudi v večji prehodnosti. Prav tako pričakujemo, da bo tutorstvo
pokazalo pozitivne učinke.
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TABELA 17: ŠTEVILO RAZPISANIH MEST V 1. LETNIKU POS AMEZNEGA PROGRAMA

Ime študijskega
programa

Število razpisanih
mest v študijskem
letu 2012/2013

Število razpisanih
mest v študijskem
letu 2013/2014

Število razpisanih
mest v študijskem
letu 2014/2015

Število razpisanih
mest v študijskem
letu 2015/2016

(realizacija)

(realizacija)

(realizacija)

(realizacija)

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu
2016/2017
(plan)

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Informatika v
sodobni družbi
(VS)

60

30

56

30

56

30

60

30

60

30

Računalništvo in
spletne
tehnologije

/

/

/

/

/

/

0

30

0

30

Informatika v
sodobni družbi
(UN)

35

0

20

0

20

0

20

0

20

0

Informatika v
sodobni družbi
(MAG)

40

40

40

40

30

40

30

40

30

40

Informacijska
družba (DR)

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

Vir: Interni podatek
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5.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost ter mednarodno sodelovanje

TABELA 18: PODATKI O PROGRAMIH, PROJEKTIH, ZNANSTVENIH SESTANKIH IN KONFERENCAH

Raziskovalni
program

Infrastrukturni
programi

Temeljni
projekti

Aplikativni
projekti

(brez RP)

(brez IP)

Podoktorski
projekti

Leto

Število
CRPov

Število
znanstvenih
sestankov
/konferenc

Število

Št. FTE
letno*

Število

Št. FTE
letno*

Število

Št. FTE
letno*

Število

Št. FTE
letno*

Število

Št. FTE
letno*

Realizacija
2014

1

2,54

1

3

1

0,94

5

1,25

0

0

0

2

Plan 2015

1

2,54

1

1,5

2

0,90

4

0,5

0

0

0

?

Realizacija
2015

1

2,54

1

1,5

2

0,90

3

0,66

0

0

0

?

Število
drugih
projektov

8

7

Vir: Interni podatek
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SLIKA 5: PODATKI O PROGRAMIH, PROJEKTIH, ZNANSTVENIH SESTANKIH IN KONFERENCAH PO LETIH

Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2011, 2012,
2013
12
10

8
6
4
2
0

Leto 2011

Načrt za leto 2012 Realizacija 2012 Načrt za leto 2013 Realizacija 2013 Načrt za leto 2014 Realizacija 2014

Raziskovalni program Število

0

1

0

1

1

1

1

Raziskovalni program Št. FTE letno*

0

2

0

2,25

2,25

2,25

2,54

Infrastrukturni programi Število

0

0

0

1

1

1

1

Infrastrukturni programi Št. FTE letno*

0

0

0

3

2,5

3

3

Temeljni projekti (brez RP) Število

0

1

0

1

1

1

1

Temeljni projekti (brez RP) Št. FTE letno*

0

1

0

0,95

0,39

0,94

0,94

Aplikativni projekti (brez IP) Število

0

11

1

4

4

4

5

Aplikativni projekti (brez IP) Št. FTE letno*

2

11

1,1

2

2,05

1

1,25

Podoktorski projekti Število

0

1

0

2

0

0

0

Podoktorski projekti Št. FTE letno*

0

1

0

1

0

0

0

Število CRPov

0

1

0

0

0

0

0

Število znanstvenih sestankov /konferenc

1

1

1

3

3

1

2

Število drugih projektov

1

1

3

3

9

8

8
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SLIKA 6: MEDNARODNA DEJAVNOST - ŠTEVILO ŠTUDENTOV, KI OPRAVIJO DEL ŠTUDIJA V TUJINI

Število študentov, ki opravijo del študija v tujini
3,5
3
2,5
2
1,5
1

0,5
0
Študijsko
leto
2008/2009
(realizacija)

Načrt za
študijsko
leto
2009/2010

Študijsko
leto
2010/2011
(realizacija)

Načrt za
študijsko
leto
2011/2012

Študijsko
leto
2011/2012
(realizacija)

Načrt za
Študijsko
Načrt za
študijsko leto 12/203 študijsko
leto
(realizacija leto 13/14
2012/2013 za leto 2013) (leto 2014)

Študijsko
leto
2013/2014
(realizacija
za leto 2014)

Študijski programi 1. stopnja redni študij
Število študentov, ki opravijo del študija v tujini

0

1

0

3

1

3

3

0

2

Vir: Interni podatek
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5.3

Knjižnična dejavnost

TABELA 19: KAZALNIKI KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI

Kazalnik

Plan 2015

Realizacija
2015

Leto 2011

Leto 2012

Leto 2013

Leto 2014

272

398

397

316

320

11.160

12.063

12.716

12.741

13000

12.972

851

1.182

1.597

1922

1950

1965

Število aktivnih uporabnikov knjižnice
Število FIŠ-evih in FUDŠ-jevih enot v knjižnici
Število FIŠ-evih enot v knjižnici FIŠ
Vir: Interni podatek

5.4

Upravne naloge visokošolskega zavoda

TABELA 20: KAZALNIKI UPORABE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA

Kazalniki

Študijsko leto
2011/2012

Načrt za
študijsko leto
2012/2013

Študijsko leto
2012/2013

Načrt za
študijsko leto
2013/2014

Realizacija
2013/14

Načrt za
študijsko leto
2014/2015

Število študentov na
računalnik

5

5,7

6,6

7

3

2

Odstotek elektronskih
prijav na izpite

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realizacija
2014/15

100%

Vir: Interni podatek

78

5.5

Interesna dejavnost študentov

Program interesnih dejavnosti v študijskem letu 2014/15 je Študentski svet Fakultete za informacijske študije v Novem mestu sprejel na
2. seji Študentskega sveta 28. 11. 2014.
TABELA 21: PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI IN REALIZACIJA

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v letu
2014/15

Pričakovani rezultati v
letu 2014/15

Plan vrednosti

REALIZACIJA

Študentska strokovna
ekskurzija v Švico

Organizacija študentske
ekskurzije v Švico, ki se bo
izvedla (v primeru zadostnega
števila prijav)

Uspešno izvedena
ekskurzija in načrt za
ekskurzijo v letu 2014/15

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 20€/študenta.

Realizirano

Izvedba 4. novomeških
iger s pomočjo ostalih
fakultet DNŠ-ja

Organizacija dogodka

Uspešno izveden
dogodek z vsaj 50
aktivnimi udeleženci

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 5€ na
udeleženca oz. se
predvideva financiranje
s strani udeležencev in
sponzorjev.

Realizirano

Open Way (5. Dan
odprte kode na FIŠ)

Organizacija dogodka

Izveden dan odprte kode

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 700€.

Realizirano

79

Okrogle mize

Organizacija dogodka

Izvedene okrogle mize

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 20€+potni stroški
predavateljev=100€.

Ni
realizirano.

Nočni pohod na
Gorjance

Organizacija dogodka

Uspešno izveden
dogodek z vsaj 15
udeleženci

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 50 €

Realizirano

UNM (FIŠ) 2. bowling

Organizacija dogodka

Uspešno izveden
dogodek z vsaj 20
udeleženci

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 6€/študenta.

Realizirano

Udeležba študentskega
sveta na informativnih
dnevih in podobnih
dogodkih

Izvedba predstavitve, vsaj 1
predstavnik SŠ FIŠ

Uspešno izvedena
predstavitev na
informativnih dnevih

Kritje potnih stroškov

Realizirano

Tekmovanje v
računalništvi/inovativnosti

Organizacija dogodka

Uspešno izvedeno
tekmovanje z vsaj 15
tekmovalci

Potrebno bo
sofinanciranje s strani FIŠ
v višini 1000,00€.

Ni
realizirano.

Vir: Interni podatek
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5.6

Oprema fakultete

Za potrebe zagotavljanja dostopa do sodobne programske opreme in povezanih vsebin v pedagoškem procesu 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 tudi Microsoft Dreamspark programa. Članstvo v Dreamspark programu 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 študentom in zaposlenim
na fakulteti in je po svetu razširjen program podjetja Apple Inc.
Na FIŠ smo vključeni tudi 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.
V letu 2015 je FIŠ znotraj projekta »Pridobitev novih prostorov za FIŠ« pridobil tudi novo pohištveno in IT opremo. Skladno z investicijskim
planom projekta in pogodbo, ki jo je FIŠ sklenil z MIZŠ, je FIŠ realiziral nakup opreme v višini 201.312,00 EUR brez DDV, od tega sta
190.280,11 EUR brez DDV za nakup opreme financirala EU in MIZŠ. Operacijo sta delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne
usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«. Šlo je za javna naročila:
»PRIDOBITEV NOVIH PROSTOROV ZA FIŠ: dobava IT opreme«, postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 30.a členom ZJN-2,
objava na portalu javnih naročil: NMV3539/2015 z dne 12.06.2015, sklopi: mrežna oprema, diski, zasloni, tiskalniki in druga oprema,
Apple računalniki, televizorji, DLP projektorji, sobni mobilni videokonferenčni sistem; skupna vrednost oddanega naročila: 83.445,07 €
brez DDV;
»PRIDOBITEV NOVIH PROSTOROV ZA FIŠ: dobava pohištvene opreme«, odprti postopek skladno s 25. členom ZJN-2, objava na portalu
javnih naročil: 4087/2015 z dne 18.06.2015, oddana vrednost naročila: 87.152,00 brez DDV;
»PRIDOBITEV NOVIH PROSTOROV ZA FIŠ: dobava razne opreme«, postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 30.a členom
ZJN-2, objava na portalu javnih naročil: NMV5425/2015 z 31.8.2015, sklopa: pohištvena oprema, oprema, oddana vrednost naročila:
13.543,93 EUR brez DDV.
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Poleg pohištvene in IT opreme je FIŠ v sklopu postavke opreme kupila tudi zunanji totem v vrednosti 17.171,00 EUR brez DDV, in sicer
po sistemu evidenčnega postopka.
DDV je upravičen strošek na projektu »Pridobitev novih prostorov za FIŠ« in je za nakup zgoraj navedene opreme znašal skupno
44.288,63 €. 41.861,61 EUR predstavlja delež sredstev v višini 14,18 % slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike, ki bremeni
državni proračun RS (MIZŠ), del (80,34 %) je delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek
v višini 2.427,02 EUR (5,48 %) pa je zagotovil FIŠ z lastno udeležbo.

6 Kadrovski načrt in kadrovska politika
6.1

Kadrovska politika

TABELA 22: REALIZACIJA KADROVSKIH CILJEV 2015

Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2015

Pričakovani rezultati v letu 2015

Realizacija

Razširitev tima pedagoških in raziskovalnih
sodelavcev fakultete z najboljšimi možnimi kadri

Mednarodni razpis za
delovna mesta

Zaposlitev visokošolskih učiteljev
in raziskovalcev

Realizirano.

Spodbujanje napredovanja v višje nazive

Izvajanje habilitacijskih
postopkov

Izvolitev sodelavcev v višje nazive

Realizirano.

Vir: Interni podatek
Ker gre za mlado, ambiciozno fakulteto, ki raste in širi svojo dejavnost, je nemogoče v celoti upoštevati vladni ukrep omejitve
zaposlovanja - da ni novih zaposlitev oz. da se zmanjšuje število zaposlenih. Zaposlovanje je potekalo predvsem na osnovi potreb pri
izvajanju posameznega projekta za čas trajanja projekta, ko so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih
ter na podlagi prihodkov tržne dejavnosti. Ugotavljamo, da se povečuje obremenjenost delavcev, saj se pojavljajo nove naloge pri
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zasledovanju strateških ciljev. Tudi vedno nove zahteve državnih organov po drugačnem sistemu poročanja, nove zakonodajne
omejitve in navodila povečujejo preobremenjenost zaposlenih.
Vizija fakultete je, da vse predvidene ure v učnem načrtu pokrijejo redno zaposleni. To je trenutno še finančno nevzdržno, zato
fakulteta je in bo za namene pedagoškega procesa sklepala civilnopravne pogodbe. Skuša pa se doseči idealno ravnovesje med
številom redno zaposlenih, dopolnilno zaposlenih ter prevzemnikov del in avtorjev na podlagi civilnopravnih pogodb.
Na podlagi Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, z dne
1.11.2010, s spremembo veljavno od dne 17.9.2015, mora zaposleni visokošolski učitelj oziroma sodelavec v času organiziranega
rednega študijskega procesa opraviti naslednjo neposredno pedagoško obveznost:
● docent, izredni in redni profesor 180 ur letno (v povprečju 6 ur tedensko),
● višji predavatelj, predavatelj in lektor 270 ur letno (v povprečju 9 ur tedensko),
● asistent 300 ur letno (v povprečju 10 ur tedensko).
Zaposleni pedagoški delavci imajo poleg posredne in neposredne pedagoške obveznosti tudi osnovno raziskovalno in strokovno
delo. Nekateri so zaposleni na dveh delovnih mestih, kot pedagoški delavci in kot raziskovalci. Zaradi navedenega, je njihova
pedagoška obveznost zmanjšana. V skladu s 63. členom ZVIS imamo z nekaterimi visokošolskimi učitelji in sodelavci sklenjeno avtorsko
oziroma podjemno pogodbo.
Poudarek je tudi na etičnem ravnanju. Na podlagi sprejetega Etičnega kodeksa je v letu 2015 začela delovati Etična komisija, ki se
je ukvarjala s primerom nespoštovanja prepovedi konkurenčne dejavnosti. Etična komisija je sprejela poročilo, v katerem je med
ostalim podala usmeritve vodstvu, ki izhajajo iz njenih ugotovitev. Na podlagi le-teh je vodstvo FIŠ začelo s pripravo Pravilnika o
izvajanju konkurenčne prepovedi na FIŠ, sprejetje katerega se predvideva v 2016.
Zadovoljstvo zaposlenih se spremlja preko izvedbe osebnih letnih razgovorov. Na podlagi izvedbe le-teh v začetku 2015, smo sistem
izvajanja letnih osebnih razgovorov z namenom višanja zadovoljstva zaposlenih in sistema kakovosti, prenovili.
V letu 2015 so bila prvič podeljena Priznanja Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2014, in sicer tudi v kategoriji
Visokošolski učitelji ali sodelavci za dosežke na izobraževalnem področju, Raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju in
Strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti fakultete.
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6.2

Realizacija kadrovskega načrta

Kadrovski načrt za 2015 je bil realno zasnovan in je izhajal iz potreb mlade in ambiciozne fakultete, ki si mora krepiti jedro visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev, omejen pa je predvsem z načinom financiranja, upoštevaje Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF,
Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14),
Kolektivno pogodba za javni sektor (KPJS, Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13 in 95/14), Zakon o ukrepih
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15, Uradni list RS, št. 95/14), in Zakon o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ((Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 –
ZUJF-C, 95/14 in 14/15).
Smo mlad kolektiv, zato v letu 2015 ni nihče izpolnil pogojev za upokojitev.
V letu 2015 smo izvedli eno odpustitev iz poslovnega razloga - presežni delavci, v obsegu 0,2 FTE.
V skladu s 3. odstavkom 177. člena ZUJF izhaja, da je do izplačila jubilejne nagrade upravičen delavec, ki je pri delodajalcih v javnem
sektorju izpolnil vsaj 10 let delovne dobe, kar pa pri nas nobeden od zaposlenih delavcev ni izpolnil.
Število upravičencev do izplačila regresa za letni dopust v letu 2015 je bilo skupaj 36.
Del leta 2015 je bil na sobotnem letu 1 visokošolski učitelj.
Javni uslužbenci so v letu 2015 napredovali v višji plačni razred s 1.4.2015, dejansko pravico do plače, v skladu z napredovanjem, pa
so pridobili s 1. decembrom 2015. Javni uslužbenci so pridobili pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev
naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za
katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Zaradi načrtovanih novih pridobitev financiranja projektov in želene krepitve jedra visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti
ter posledično postopnega zmanjševanja pogodbenih sodelavcev, smo v letu 2015 izvedli:
- zaposlitev 1FTE samostojnega strokovnega delavca za delo na projektu »Pridobitev novih prostorov za FIŠ«,
- zaposlitev 0,5FTE bibliotekarja za nadomeščanje zaradi materinskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
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- zaposlitev 1 znanstvenega sodelavca v višini 0,05 FTE na Programski skupini Kompleksna omrežja,
- zaposlitev 2 mladih doktorjev v obsegu 2 FTE, v okviru projekta ARRS Mladi doktorji,
- zaposlitev 1 doktorskega študenta v obsegu 1 FTE, na podlagi projekta COSMOS,
- zaposlitev 1 mladega raziskovalca na podlagi sofinanciranja MR ARRS.
Zaposlena v obsegu 0,75 FTE je podala redno odpoved delovnega razmerja, odpovedni rok se izteče v januarju 2016.
Zaradi končanja projektov, so prenehale pogodbe za določen čas. Zaposlovanje je v veliki meri odvisno tudi od rezultatov uspešnosti
prijav na razpise. Zaposlitve, vezane na konkretno pridobljeno financiranje, so vezane na čas izvajanja projekta in zato sklenjene za
določen čas.
Upoštevali smo izhodišča in zmanjšali stroške poslovanja na način, da se bo zmanjšal obseg oddaje del zunanjim izvajalcem za znesek,
ki je enak ali večji stroškom dela 1% zaposlenih.
TABELA 23: IZRAČUN PRIHRANKOV
FTE

Bruto
izplačilo

Prispevki
na

RAČUNALNIŠKI
J015049 0,05 13.007,11 2.016,19
TEHNIK
RAČUNOVODJA J017090 0,99 13.859,16 2.153,33

Neobd.
stroški
(prehrana,
prevoz)
3.130,09

Skupaj
strošek

18.153,39

3.962,81

19.975,30

Strošek na viru financiranja državni proračun

1% prihranka na viru državni
proračun

907,67

9.076
197,75

19.775,55
SKUPAJ

206,82

Na podlagi prejetih navodil ministrstva, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, smo upravičili enak obseg zaposlenih tako, da smo na
postavkah, ki se nanašajo oddajo del zunanjim izvajalcem na viru državni proračun, zmanjšali izdatke za najmanj 206,82€.
Tabele realizacije kadrovskega načrta za 2015 so priloga tega poročila v Excelu.
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TABELA 24: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA (PO METODOLOGIJI UREDBE)

Sredstva EU ali
Nejavna
drugih
sredstva za
mednarodnih
opravljanje
Sredstva
virov, vključno
javne službe in
od
s sredstvi
sredstva
prodaje
sofinanciranja
prejetih
blaga in
iz državnega
donacij(šolnine, storitev
proračuna
Državni proračun (MIZŠ)
cenik)
na trgu
4,06

9,76

0,73

0,29

Namenska sredstva, iz katerih se v celoti
zagotavlja financiranje stroškov dela
zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev,
zdravnikov pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter
zaposlenih na raziskovalnih projektih
(ARRS)

SKUPAJ

10,79

25,65

86

TABELA 25: IZVOLITVE V NAZIV

Število izvedenih izvolitev v
naziv v letu 2014

Načrtovano število izvedenih
izvolitev v naziv v letu 2015

Število izvedenih izvolitev v
naziv v letu 2015

Redni profesor

2

0

1

Izredni profesor

1

1

0

Docent

1

2

1

Višji predavatelj

1

0

0

Predavatelj

0

2

1

Asistent

1

5

6

Naziv

Vir: Interni podatek
TABELA 26: ŠTEVILO IZOBRAŽEVANJ, KI SE JIH V LETU 2015 UDELEŽILI ZAPOSLENI NA SPREMLJEVALNIH DELOVNIH MESTIH

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in
tečaji

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v tujini

Realizacija 2014

5

0

15

2

Načrt 2015

8

0

20

5

Realizacija 2015

10

0

20

4

Vir: Interni podatek
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Zaradi hitrega spreminjanja področja informacijskih študij na katerem deluje fakulteta, je stalno izobraževanje izjemnega pomena.
Zaradi navedenega ter delavnic/usposabljanj v okviru projekta Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, je rahlo povečano število izobraževanj
v letu 2014 in manj v 2015. Prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja in usposabljanja so enodnevni seminarji in tečaji s področij,
na katerem zaposleni opravlja delo.
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7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
7.1

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

Ocenjujemo, da sledimo dolgoročnim ciljem, ki so bili zastavljeni v preteklih letih in redefinirani v Strateškem načrtu 2015-2020. Glede vpisa v študijskem letu 2015/16 smo
izjemno zadovoljni z vpisom na nov študijski program Računalništvo in spletne
tehnologije, želeli pa bi si višje vpisne številke na univerzitetnem in magistrskem
programu ISD. Prehodnost je bila nižja od pričakovane, kar pa lahko pomeni, da so
izpitne vsebine in obveznosti zahtevne ali pa je veliko fiktivnega vpisa. Pri pridobivanju
raziskovalnih projektov smo bili razmeroma uspešni. Tekoči projekti se izvajajo skladno
s planom. Vsekakor je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da zaradi prilagajanj, ki so
posledica npr. demografskih trendov, prihaja do posameznih odklonov oziroma
razporeditev prioritet doseganja posameznih ciljev.
V povezavi z večanjem atraktivnosti rednega študija na FIŠ prihaja do posameznih
odklonov, kot npr. pri kazalniku Delež 1. vpisanih v 1. letnik v 1. prijavnem roku
(VS+UNI+MAG) na rednem študiju smo izboljšali rezultati glede na leto 2014, vendar pa
še nismo dosegli želenega rezultata, zapisanega v planu za 2015. Prav tako smo si
zadali preambiciozni cilj pridobitve novih študentov, ki so zaključili srednješolsko
izobrazbo, z vsaj 24 na maturi zbranimi točkami. Vsekakor ocenjujemo, da je usmeritev
FIŠ pravilna in da je podatek o doseženem povprečnem uspehu na maturi tisti, ki nas
motivira, da vključimo vse ključne deležnike FIŠ k višanju percepcije FIŠ v okolju, s
poudarkom na najboljših dijakih srednjih šol. Predvidevamo, da bo ta cilj realiziran do
konca trajanja sedanjega Strateškega načrta.
Dosežena realizacija indeksa zadovoljstva študentov– skupno 4,20 (od 5) je še vedno
zelo dobra in kaže na visoko kakovost tako ponudbe na FIŠ kot tudi izvedbe
pedagoškega procesa. Hkrati smo ugotovili tudi, da merski inštrument anketiranja
zadovoljstva študentov ne zajame najbolj realne slike zadovoljstva študentov s
pedagoškim procesom in ponudbe FIŠ. Zaradi tega smo prenovili tako anketni
vprašalnik kot način izvedbe ankete med študenti, ki je sedaj poleg zadovoljstva
študentov, osredotočen na ugotavljanje kakovosti pedagoškega procesa in drugih
podpornih procesov na FIŠ. Še vedno pa obstaja ambiciozni cilj, da dosežemo indeks
kakovosti po oceni študentov 4,5 do konca trajanja sedanjega Strateškega načrta.
Ocenjujemo, da je kvaliteta znanstvenega raziskovalnega in strokovnega dela
zadovoljiva. Rahlo odstopanje v 2015 interpretiramo v povezavi z zaključeno realizacijo
projektov 'Kreativno jedro - FIŠNM - 3330-13-500033' in 'Razvoj sistema kakovosti na FIŠ
- 3330-13-500292, pri katerih je prišlo predvsem pri projektu 'Kreativno jedro - FIŠNM 3330-13-500033' do odstopanja med načrtovanimi in doseženimi vrednostmi
financiranja operacije pri stroških nakupa opreme, kateri so bili ob zaključku operacije
nekoliko nižji od prvotno načrtovanih.

7.2

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2014

Velika večina kratkoročnih ciljev je bila realizirana skladno s planom. Pri določenih ciljih
se je dejavnost začela izvajati skladno s planom, zaradi kompleksnosti in kadrovske
podhranjenosti pa se bodo aktivnosti nadaljevale tudi v 2016. To se predvsem nanaša
na sistem tutorstva na FIŠ, vzpostavitev in širitev Erasmus omrežja, vzpostavitev sistema
izboljšanje organizacijske klime (zadovoljstva zaposlenih), vzpostavitev sistema
motiviranja in nagrajevanja delovne uspešnosti (na osnovi udejanjanja etičnega
kodeksa) ter vzpostavitev sistema za delo s skupino slabovidnih, gluhih in naglušnih. Še
posebej izpostavljamo prenovo tutorskega sistema, katerega realizacija je bila skopa
od uvedbe le-tega.

7.3

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 (Uradni list RS, št. 7/11,
64/12 in 12/13), 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.40/14).
Prihodki in odhodki so razvidni iz tega dokumenta in prilog k temu dokumentu.
Ocenjujemo, da ravnamo gospodarno in učinkovito v največji možni meri.

7.4

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:
sodelovanje v konzorciju UNM,
organizacija različnih akademskih dogodkov za širšo javnost (Akademski
večeri, raziskovalni seminarji, 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.
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7.5

Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

Fakulteta je delovala v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), aktom o
ustanovitvi, Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,
30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbo o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13),
Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsnI, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15), Zakonom o
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni
list RS, št. 95/14) in drugimi relevantnimi pravnimi podlagami. Fakulteta je upoštevala
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.
Z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) je bila kot osnova za določitev osnovnih plač,
določena nova plačna lestvica, ki je veljala do 31.12.2015.
Ukrepi fakultete za znižanje javnofinančnih izdatkov so bili sledeči:
- realizacija novih zaposlitev na način, da so se izvedle le nujno potrebne
nove zaposlitve za delo na projektih in nadomeščanja odsotnih zaposlenih,
- zmanjšanje stroškov avtorskih honorarjev za 1% in stroškov podjemnih
pogodb za 7% in stroškov dela za 1%.

7.6

Uresničevanje ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu
visokega šolstva 2011-2020, ki so bili navedeni v prilogi pogodbe za
financiranje študijske dejavnosti za leto 2015 (velja za univerze, FIŠ in
koncesionirane visokošolske zavode)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu prispeva k uresničevanju Resolucije
nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020, in sicer predvsem k:
- 19. ukrepu ReNPVŠ11-20: Vse visokošolske institucije bodo v celoti
izpolnjevale 1. del Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu
ter okrepljen notranji sistem zagotavljanja kakovosti in javno in transparentno
objavljanje informacije o svoji kakovosti,
- 5. ukrepu ReNPVŠ11-20: Izboljšanje sodelovanja visokošolskih institucij z
gospodarstvom in negospodarstvom,
- 45. ukrepu ReNPVŠ11-20: Spremljanje študentskega telesa in ovir za
dostop v terciarno izobraževanje ter podporni servisi študentom in osebju.
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Kazalniki in dosežene vrednosti so opredeljeni v zgornjih tabelah kazalnikov strateških
usmeritev.
Vsekakor svoje moči usmerjamo v promocijo fakultete po celotni Sloveniji in tujini ter
pričakujemo, da se bo delež študentov iz drugih regij in tujine povečal.
Trajanje (v letih) študija diplomantov rednega študija v tem študijskem letu -1. stopnja
(VS+UNI) je malo dlje od pričakovane vrednosti, vendar smatramo, da se bo to
izboljšalo zaradi prenovljenega sistema tutorstva in uvedbe demonstratorstva ter
boljše infrastrukture, ki je sedaj na voljo študentom - vse na eni lokaciji, dostopnejša
knjižnica, na voljo je čitalnica … Trajanje študija doktorjev v študijskem letu 2014/15 - 3.
stopnja (DR) težko ocenimo, saj smo dobili šele prvega doktorja znanosti, ki se je vpisal
po merilih za prehode v 2. letnik.
Trudimo se s pridobivanjem aplikativnih projektov, vendar so razmere na trgu res
zaostrene. Uspeli smo pridobiti sicer številčno manj aplikativnih projektov, so pa ti z več
FTE oz. vsebinsko obširnejši.
Število knjižničnih enot FIŠ počasi povečujemo, pri tem je največja omejitev
pomanjkanje sredstev za ta namen.
Karierni center še ni v polnosti zaživel, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev za ta
namen.

7.7

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. 12/01, 10/06, 8/07
in 102/10).
V letu 2015 smo naročili zunanjo revizijo, ki je vzorčno preverjala:




7.8

skladnost izplačil plač (osebnih dohodkov) s pogodbami o zaposlitvi in ZUJF ter
izplačil potnih stroškov,
pogodb o sodelovanju in pravilnost obračunavanja/izplačil le-teh,
ustreznosti napredovanj po ZUJF.

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.
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RAČUNOVODSKO POROČILO 2015

Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Maja Zorčič

9 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
9.1

Računovodske usmeritve

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima status posrednega
proračunskega uporabnika. Pri pripravi računovodskega poročila za leto 2015 smo
upoštevali Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11). Fakulteta je pravna oseba, ki je
zavezana k obračunu davka od dohodka pravnih oseb in Zakonu o davku na dodano
vrednost, 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 (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06,
120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09,
112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,
97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
Slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr.,
58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr.,
80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15),
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,
10/06, 8/07 in 102/10),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2,
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13
– ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US,
90/15 in 102/15),
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),
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
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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 ločeno za 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 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
MIZŠ, Cmepius, ARRS v znesku 1.281.175€.

9.2

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 31.12.2015 znaša 178.930,75 EUR. Postavko
neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo dolgoročne premoženjske
pravice in sicer licence za računalniške programe in usredstveni stroški naložb v tuja
opredmetena sredstva. Zaradi selitve v nove prostore, je FIŠ sredstva pustil na lokaciji
Ulica talcev 3, Novo mesto.
V letu 2015 je FIŠ kupil nepremičnino na Ljubljanski cesti 31A, Novo mesto v vrednosti
1.508.259,00€.
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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je znašala 843.448,30,
neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan
31.12.2015 pa znaša 332.383€.
Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
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V okviru denarnih sredstev izkazujemo skupno 99.607,72 EUR denarnih sredstev, to je
dobroimetje na podračunu pri Upravi RS za javna plačila.
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 10.862,00 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 in šport. Gre za terjatve za nakazilo
sredstev za študijsko dejavnost za mesec december 2015, terjatve do Agencije RS za
raziskovalno in razvojno dejavnost 31.636,37 EUR, terjatve do Cmepius 5.798,00EUR ter
terjatve ZZZS.
Kratkoročno odloženi odhodki predstavljajo odhodke za amortizacijo projektov v
znesku 10.612,45 EUR.
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme za projekta SQBZY v znesku 18.300,00€.
Večji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do
zaposlenih v višini 53.675,43EUR. Postavka se nanaša na obveznosti iz naslova plač,
nadomestil ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja in z njimi povezane davke in
prispevke pri obračunu plač za mesec december 2015. Kratkoročne obveznosti do
dobaviteljev v višini 25.681,26 EUR. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz
poslovanja beležimo obveznosti do državnih institucij, ki se nanašajo na dajatve na
plače in obveznosti iz drugih pogodbenih razmerij.
Beležimo tudi obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku
2.071,63EUR in kratkoročne obveznosti za obresti v znesku 305,60EUR.
Pasivne časovne razmejitve
Na tej postavki beležimo začasno zadržane prihodke od Cmepius za ERASMUS +
mobilnosti in prejeto predplačilo za projekt COSMOS. Mobilnosti bodo izvedene v letu
2016.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na dolgoročnih finančnih obveznostih beležimo dolgoročno posojilo pri banki
Sparkasse v znesku 127.174,43 EUR.
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 2015
nanašala na njihovo nabavo. Sklad vodimo ločeno po namenih in virih financiranja.
V postavki presežka prihodkov nad odhodki izkazujemo v letu 2015 73.974,00EUR.
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Izkaz prihodkov in odhodkov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je pripravljen za obdobje od
1.1.2015 do 31.12.2015. 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 74.050,87 EUR. Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini
1.288.913,20EUR, odhodki pa v višini 1.214.862,33 EUR.
Prihodki zajemajo prejeta sredstva od pristojnega ministrstva za opravljanje študijske
dejavnosti in šolnine, 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 49.574,00 €. Celotni odhodki na
zaposlenega pa 46.725,00€. Stroški dela na zaposlenega znašajo 28.379,00€, delež
stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 61%.

9.3

Pojasnilo k obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev
za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Na trgu izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki. Akontativno ni bilo izplačanih
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

9.4

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna RS

Fakulteta je v letu 2015 s strani pristojnega ministrstva na podlagi Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in
12/13), na podlagi Pogodbe št. 3330-15-500004, prejela 460.421,86€ 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 140,59 €, sredstva so bila
porabljena za pogostitev na Open Way.
Varčevalni ukrepi
V smislu smernic varčevalnih ukrepov Vlade RS smo upoštevali varčevanje pri
nekaterih stroških blaga in storitev.
Ukrepi fakultete za znižanje javnofinančnih izdatkov so bili v skladu s Pravilnikom o
naročilih male vrednosti, ravnamo gospodarno glede nabave materiala in storitev.
Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti (občin)
V letu 2015 smo prejeli sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti v znesku 4.000,00 za
projekt Urbane mreže.
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9.5

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2015 po virih sredstev

TABELA 27: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA

Kazalec
Presežek prihodkov nad odhodki
javna služba (v EUR)
Presežek prihodkov nad odhodki
javna služba (indeks)
Presežek prihodkov nad odhodki na
trgu (v EUR)
Presežek prihodkov nad odhodki na
trgu (indeks)
Delež prihodkov javne službe v vseh
prihodkih (v %)
Delež prihodkov na trgu v vseh
prihodkih (v %)
Razlika med prihodki državnega
proračuna in odhodki za izvajanje
javne službe (v EUR)
Delež odhodkov javne službe v vseh
odhodkih (v %)
Delež odhodkov na trgu v vseh
odhodkih (v %)

Izračun - AOP
AOP 402 - 438

Predhodno leto

329.827

-416.509

AOP 402/438 *100

110,70

73,53

AOP 431-481

-8.689

34.721

AOP 431/481*100

70,45

389,75

AOP 402/401*100

99,40

96,12

AOP 431/401*100

0,60

3,88

-1.897.936

-673.077

AOP 438/437*100

99,06

99,24

AOP 481/437*100

0,94

0,76

16,17

16,14

262.750

18.026

-1.586.213

-428.028

26

25

round (AOP 402/892;2)

131271

46284

round (AOP 438/892;2)

118585

62945

AOP 404-438

% prispevkov za socialno varnost v
plačah (v %)

round (AOP 447-452) /
(440+443+444+445)*100;2

Prihodki za investicije skupaj (v EUR)

AOP
406+409+412+415+417

Razlika med investicijskimi prihodki in
investicijskimi odhodki (v EUR)

E124-AOP 470

Število zaposlenih po delovnih urah iz
izkaza prihodkov in odhodkov
Prihodki za izvajanje javne službe na
zaposlenega (v EUR)
Odhodki za izvajanje javne službe na
zaposlenega (v EUR)

Tekoče leto

AOP 892
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Plače in drugi izdatki zaposlenim,
prispevki in davek na plače na
zaposlenega
*Število vseh študentov brez
absolventov
**Število vseh študentov 1. in 2.
stopnje brez absolventov
***Število vseh študentov 1. in 2.
stopnje brez absolventov, redni študij
Prihodki za izvajanje javne službe na
študenta (v EUR)
Odhodki za izvajanje javne službe na
študenta (v EUR)
Plače in drugi izdatki zaposlenim,
prispevki in davek na plače na
študenta (v EUR)
Izdatki za blago in storitve JS na
študenta (v EUR)
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna na študenta 1. in 2.
stopnje rednega študija brez
absolventov

round ((AOP
439+447+462)/E127;2)

28314

27554

175

175

165

165

152

152

round (AOP 402/E132;2)

19503

6612

round (AOP 438/E132;2)

17618

8992

round ((AOP
439+447+462)/E132;2)

4207

3936

round (AOP 453/E132;2)

2813

2481

round (AOP 404/E134;2)

7798

5925

TABELA 28: KAZALCI BILANCE STANJA

Kazalec

Izračun

Tekoče leto

Predhodno leto

Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev (v %)

AOP
003/002*100

49,04

Stopnja odpisanosti nepremičnin (v %)

AOP
005/004*100

0,71

Stopnja odpisanosti opreme (v %)

AOP
007/006*100

39,41

34,13

Delež nepremičnin v sredstvih (v %)

AOP 004005/032*100

66,03

0

Delež opreme v sredstvih (v %)

AOP 006007/032*100

21,53

32,5

Indeks kratkoročnih obveznosti na
kratkoročna sredstva

AOP
034/012*100

102,46

118,63

Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

AOP
043/034*100

0,39

0,01

18,68
#DEL/0!
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TABELA 29: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12. 2014
NAZIV KONTA
Celotni prihodki na zaposlenega (v
EUR)
Celotni odhodki na zaposlenega (v
EUR)
Stroški dela na zaposlenega (v EUR)
Delež stroškov dela v celotnih
odhodkih - indeks (v %)
Število študentov 1. in 2. stopnje brez
absolventov **
Celotni prihodki na študenta 1. in 2.
stopnje brez absolventov** (v EUR)
Celotni odhodki na študenta 1. in 2.
stopnje brez absolventov** (v EUR)
Število vseh študentov brez
absolventov*
Celotni prihodki na študenta vsi brez
absolventov (v EUR)
Celotni odhodki na študenta vsi brez
absolventov (v EUR)

Oznaka za
AOP
AOP
870/894
AOP
887/894
AOP
875/894
AOP
875/887*100
LP-DTPrihOdh
E133/F133
AOP
870/D59 ali
E59
AOP
887/D59 ali
E59
LP-DTPrihOdh
E132/F132
AOP
870/D132
ali E132
AOP
887/D132
oz. E132

Predhodno
leto

Tekoče leto
49.574

54.904

46.725

53.391

28.379

29.913

61

56

165

165

7.812

8.319

7.363

8.090

175

175

7.365

7.843

6.942

7.627

Presežek prihodkov v celotnih
prihodkih (v %)

AOP
888/870*100

6

3

Presežek odhodkov v celotnih
prihodkih (v %)
Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka na študenta vsi brez
absolvetnov* (v EUR)
Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka na študenta vsi brez
absolvetnov* (v EUR)
Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka na zaposlenega (v EUR)
Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka na zaposlenega (v EUR)

AOP
889/870*100

0

0

AOP
891/D62
oz.E62

423

212

AOP
892/D62
oz.E62

0

0

AOP
891/894

2.845

1.481

AOP
892/894

0

0

100

9.6
9.6.1

Pojasnila Realizacije finančnega načrta
Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov FIŠ je pripravljen za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali realizacijo po denarnem toku,
torej izplačila v letu 2015.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek prihodkov nad
odhodki v višini 321.138 EUR, pri tem pa so prihodki iz poslovanja doseženi v višini
3.433.759EUR, odhodki pa v višini 3.112.621,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki
izvira iz plačil zahtevkov Kreativno jedro: Simulacije (šifra projekta: OP13.1.1.2.05.0003)
in predplačila za projekt COSMOS.

9.6.2

Opis prihodkov FIŠ iz naslova javnih sredstev

Za interesno dejavnost študentov je bilo namenjenih 140,89 EUR. Odhodki so bili
porabljeni za pogostitev študentov na delavnici Open Way.
Prihodki za študijsko dejavnost, na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) in na podlagi
Pogodbe št. 3330-15-500004, znašajo 460.504,44EUR. Na podlagi oddanih projektnih
prijav v letu 2013 smo pridobili nekaj razvojnih in raziskovalnih projektov, ki so financirani
v obsegu 15% iz državnega proračuna in v obsegu 85% iz evropskih strukturnih sredstev:
projekt Kreativno jedro: Simulacije, projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, ki sta se v
tem letu zaključila. Največji projekt, ki je bil pridobljen v letošnjem letu, je projekt
Pridobitev novih prostorov za FIŠ, v znesku 1.751.667,87 EUR.
V raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki je financirana delno iz EU in v katero sta vključena
projekta Kreativno jedro: Simulacije in projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, nastaja
presežek prihodkov nad odhodki, ker je bil zahtevek za projekt Kreativno jedro:
Simulacije izplačan v letu 2015, odhodki pa so bili že v letu 2014.
Na ARRS tečejo že zgoraj navedeni projekti. Skupaj je FIŠ pridobil 357.131,79EUR.
Pri viru druga ministrstva so vključeni prihodki projekta Po kreativni poti do praktičnega
znanja po razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij in
financiranje izobraževanja raziskovalca po pogodbi št. 11010-576/2015, skupaj v
znesku 35.888,00EUR.
Letos nam je uspelo pridobiti tudi sredstva iz občinskega proračuna. Uspešno se je FIŠ
prijavil s projektom Urbane mreže, v letu 2015 je bilo delno izplačilo, v znesku
4.000,00EUR.
Poleg projektov, ki so delno financirani – 85% iz sredstev državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU, sta tukaj vključena še projekta PRACE-4IIP in Noč raziskovalcev,
kjer sodelujemo.
Sredstva po ceniku fakultete vključujejo prilive iz naslova šolnin in ostalih prihodkov, ki
jih zaračunavamo študentom, v znesku 72.019,00EUR.
Ostala sredstva iz proračuna EU, pa vključujejo projekt COSMOS.
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9.6.3

Opis prihodkov FIŠ iz naslova tržnih dejavnosti

V sodelovanju s podjetjem Skubzi d.o.o. izvajamo projekt tržne dejavnosti, v znesku
15.300,00 €. Poleg tega nudimo IT podporo nekaterim drugim fakultetam, kar ustrezno
zaračunamo. FIŠ je organiziral konferenco ITIS 2015, katere kotizacije beležimo na tržno
dejavnost.

TABELA 30: PRIHODKI FIŠ PO VIRU

Vir
Javna
služba
skupaj
MIZS
ARRS,
SPIRIT, JAK
Druga
ministrstva
Občinski
proračunski
viri
Sredstva iz
državnega
proračuna
iz sredstev
proračuna
EU
Cenik
storitev
univerze:
sredstva
od prodaje
blaga in
storitev iz
naslova
izvajanja
javne
službe
Ostala
sredstva iz
proračuna
EU: 7. OP,
Cmepius in
drugi

Oznaka AOP
za prihodke

402
404

Prihodki

Razlika
Delež
med
odhodkov
prihodki
v
Sestava
Sestava
in
prihodkih prihodkov odhodkov
Odhodki odhodki (indeks)
(indeks)
(indeks)

3.413.040 2.983.009
813.859
780.277

430031
33.582

87,4
95,9

99,4
23,7

95,8
25,1

404

357.132

356.609

523

99,9

10,4

11,5

404

35.888

32.616

3272

90,9

1

1

407

4.000

0

4000

0

0,1

0

2.020.174 1.710.891

309283

84,7

58,8

55

419

421

67.398

67.626

-228

100,3

2

2,2

429

114.589

34.990

79599

30,5

3,3

1,1
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projekti iz
pror. EU
Drugi viri

410+413+418+
422 DO
428+430

Trg

431

Skupaj

401

9.6.4

0
20.719

0
0
129.612 -108893

3.433.759 3.112.621

321.138

625,6

0
0,6

0
4,2

90,6

100

100

Opis odhodkov FIŠ iz naslova javnih sredstev

Odlivi v letu 2015 znašajo skupno 3.112.620,77 €. Vključujejo odhodke iz naslova plač
in prispevkov, regresa, odhodkov zunanjih izvajalcev, odhodki iz naslova najemnin ter
ostalih odhodkov. Največji delež odhodkov predstavlja investicija Pridobitev novih
prostorov za FIŠ, šifra projekta: OP13.1.2.5.27.0001, št. pogodbe: 3330-15-249003), ki je
delno financirana iz MIZŠ – 15%, delno iz EU sredstev 85%, delno iz lastnih sredstev.
Pri odhodkih projektov so upoštevani dejanski odhodki, ki se vežejo na projekt. Tukaj so
vključeni odhodki plač s pripadajočimi prispevki in dodatki sodelujočih na projektih,
odhodki za kotizacije, seminarje in splošni odhodki.
Sredstva za študijsko dejavnost so bila porabljena za odhodke plač ter za materialne
odhodke pri izvajanju študijskega procesa.
Ključ za delitev odhodkov na študijski dejavnosti je število študentov na posamezni
stopnji. Do oktobra 2015 je FIŠ še vedno plačeval najemnino. S preselitvijo v nove
prostore, pa so nastali novi odhodki. Odhodki za upravljanje, vodo, elektriko, plin,
komunalo.
Največji del odhodkov na študijski dejavnosti so plače in pripadajoči prispevki in
dodatki ter odhodki avtorskih in podjemnih pogodb.
Pogodbe o sodelovanju z zunanjimi izvajalci študijske dejavnosti pa je FIŠ na podlagi
upoštevanja 63.čl. Zakona o Visokem šolstvu kril iz vira Trg in Cenik.
Interesne dejavnosti študentov
V letu 2015 je FIŠ organiziral strokovno ekskurzijo v Švico. Odhodki so znašali
10.034,00EUR, ki so bili kriti iz vira Cenik univerze.
Opis odhodkov FIŠ iz naslova tržnih dejavnosti
Presežek odhodkov nad prihodki iz naslova tržne dejavnosti je nastal, ker so pogodbe
o sodelovanju z zunanjimi izvajalci za študijsko dejavnost na podlagi upoštevanja 63.čl.
Zakona o visokem šolstvu kril delno iz vira Trg.

9.7

Zadolževanje FIŠ

V letu 2015 se je Fakulteta za informacijske študije zadolžila v znesku 4.668.750,00€. Od
tega 130.000,00€ dolgoročno. Kratkoročna posojila je FIŠ vrnil, tako Zakladnici RS, kot
Bankama Sparkasse in Deželni banki Slovenije. Zadolžitev je bila potrebna zaradi
vnaprejšnjega financiranja projekta Pridobitev novih prostorov za FIŠ, šifra projekta:
103

OP13.1.2.5.27.0001, št. pogodbe: 3330-15-249003 in financiranja lastnega vložka v
investicijo.

9.8

Obrazložitev rubrike investicij

Pri odhodkih investicije je na viru MIZŠ prikazan presežek odhodkov nad prihodki za
odhodke povezane s stavbo na Ulici talcev 3, NM. Pri viru ARRS so prihodki za opremo
prikazani v raziskovalni dejavnosti, odhodek pa je ločen – rubrika oprema. Na viru trga
je prikazan presežek odhodkov nad prihodki za del investicije, ki ga FIŠ krije iz lastnih
sredstev. Lastna sredstva pa predstavlja dolgoročno posojilo v znesku 130.000,00€.

10 RAČUNOVODSKI IZKAZI so priloga v Excelovi datoteki z
naslovom Računovodsko poročilo 2015:
Bilanca stanja z obveznimi prilogami (Excel)
Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami (Excel)
Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu (Excel)
Posebni del finančnega poročila (Excel)

11 Druge priloge - Excel datoteka Realizacija kadrovskega načrta
2015.
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