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SEZNAM OKRAJŠAV 
 
 

ARRS JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 
CEEPUS CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES 
CJMK UP CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP 
CRP CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM 
CRJM CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA 
CRPZ CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA 
CSG CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM 
CŠ UP CENTER ZA ŠPORT UP 
EEN ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
EHEA EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR 
EILC ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE 
ERA EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR 
ERC EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 
EUA EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ 
FTE FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE 
IBŠ INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS 
IDS INŠTITUT ZA DEDIŠCINO SREDOZEMLJA UP ZRS 
IJŠ INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS 
IKARUS INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS 
ISHDŠ INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTICNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS 
ISKO  INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS 
IZŠ INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS 
KIN UP KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP 
KMMS UP KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP 
KONZORCIJ NIT KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU NARAVOSLOVJA IN 

INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM 
KOST UP STATUTARNA KOMISIJA UP 
KP UP KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP 
KSSK UP KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA, 

RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP 
KŠTZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP 
KŠZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP 
KZRD UP KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP 
LLP LIFE LONG LEARNING PROGRAMME 
LPD LETNI PROGRAM DELA 
MF MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE 
MG MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
MKGP MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE 
MOK MESTNA OBCINA KOPER 
MIZŠ MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
MZZ MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE 
NFM NORVEŠKI FINANCNI MEHANIZEM 
OBV ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA 
RCRP REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT 
SZ UP SVET ZAUPNIKOV UP 
ŠOUP ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP 
ŠS UP 
SRS UP 2021-2027 

ŠTUDENTSKI SVET UP 
SREDNJEROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA OBDOBJE OD 
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LETA 2021 DO 2027 
UO UP UPRAVNI ODBOR UP 
UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O. 
UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
UP FGO UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE 
UP FAMNIT FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  
UP FHŠ FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE  
UP FM FAKULTETA ZA MANAGEMENT  
UP FTŠ Turistica FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica 
UP PEF PEDAGOŠKA FAKULTETA  
UP IAM INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ 
UP ŠD ŠTUDENTSKI DOMOVI UP 
UP FVZ FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
UP ZRS ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE  
UP UK UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 
UP FENIKS UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE 
ZSPDSLS ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 

SKUPNOSTI 
ZVKD ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
ZVIS 2006 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3) 
7. OP 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE 
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VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE  
 
 
VIZIJA  
 
UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na uspešnost 
gospodarstva in širšega družbenoekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne Evrope ter 
Sredozemlja. 
 
 
 
POSLANSTVO  
 
UP FM je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujemo, izobražujemo in svetujemo na področju družboslovja 
s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in 
vedenjske vede.  
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov UP FM razvija dodiplomske in podiplomske študijske programe 
ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov upošteva koncept 
vseživljenjskega učenja. 
V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražuje strokovnjake 
in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati 
trajnostni razvoj družbe. 
 
 
VREDNOTE  
 
Naše vrednote so: svoboda, družbena odgovornost, raznolikost, odprtost, odličnost. 
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UVOD 
 

 
 

PREDSTAVITEV ČLANICE  
 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT, članica Univerze na Primorskem (UP FM), je bila ustanovljena leta 1995 kot 
Visoka šola za management v Kopru. Je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na 
področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Je prva in edina fakulteta za 
management v Sloveniji. 
Sedež fakultete je v univerzitetnem mestu Koper. Z regionalno zastopanostjo je tako bolj dostopna vsem, ki si 
želijo dobiti ali nadgraditi znanje managementa. 
 
 
 

ORGANIZIRANOST  
 
Organiziranost članice določajo Pravila UP FM. Dostopna na povezavi: http://www.fm-
kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/PRAVILA_%20UP_FM-UPB-April2018.pdf  
 

Tabela 1: Vodstvo 

Vodstvo  

Dekan / Direktor  prof. dr. Matjaž Novak 

Prodekani / Pomočniki 
direktorja 

prof. dr. Roberto Biloslavo, doc. dr. Borut Kodrič, izr. prof. dr. Igor Rižnar, izr. 
prof. dr. Igor Stubelj, doc. dr. Jana Hojnik 

Tajnik / Pomočnik dekana Staša Ferjančič Rosso 

 

Tabela 2: Organi 

Organi 

Dekan / Direktor  prof. dr. Matjaž Novak 

Senat / Znanstveni svet / 
Svet študentskih domov / 
Strokovni svet 
Univerzitetne knjižnice 

Visokošolski učitelji in raziskovalci:  
‐ prof. dr. Štefan Bojnec (Katedra za ekonomijo) 
‐ izr. prof. dr. Igor Stubelj (Katedra za finance) 
‐ izr. prof. dr. Aleksander Janeš (Katedra za management) 
‐ prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (Katedra za podjetništvo) 
‐ doc. dr. Primož Šterbenc (Katedra za politologijo, sociologijo, 

komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu) 
‐ izr. prof. dr. Viktorija Florjančič (Katedra za poslovno informatiko) 
‐ izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein (Katedra za pravo) 
‐ izr. prof. dr. Franko Milost (Katedra za računovodstvo in revizijo) 
‐ doc. dr. Borut Kodrič (Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju) 
‐ doc. dr. Armand Faganel (Katedra za marketing) 
‐ izr. prof. dr. Igor Rižnar (Katedra za tuje poslovne jezike) 
‐ prof. dr. Matjaž Novak, dekan UP FM 
Predstavniki študentov: 
‐ Gregor Gulič 
‐ Matej Kekič 
‐ Admir Preradović Nasufović 

Akademski zbor / Zbor 
raziskovalcev / Študentski 

Predsednik: prof. dr. Borut Likar  
Namestnik predsednika: prof. dr. Štefan Bojnec 

http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/PRAVILA_%20UP_FM-UPB-April2018.pdf
http://www.fm-kp.si/Media/Default/predstavitev/Interni_akti/PRAVILA_%20UP_FM-UPB-April2018.pdf
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Organi 

svet stanovalcev / Svet 
uporabnikov Univerzitetne 
knjižnice 

Člani: AZ UP FM sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter predstavniki 
študentov.  

Študentski svet Predsednik:  Adimir Preradović Nusufović 
Podpredsednica Una Stojković 
Tajnica: Janja Klančar 
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
‐ Veronika Žarkovič 
‐ Una Stojković 
‐ Benjamin Kralj 
‐ Alen Jazbec 
‐ Vitjan Robi Bužan 
‐ Gregor Gulič 
‐ Adimir Preradović  
‐ Janja Klančar 
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
‐ Jan Šahbaz Pergar 
‐ David Knez 
‐ Matej Kekič 
‐ Andrej Gobina 

 

Tabela 3: Posvetovalna telesa dekana / direktorja 

Člani [kolegija] dekana / direktorja Funkcija 

prof. dr. Matjaž Novak dekan UP FM 

prof. dr. Roberto Biloslavo prodekan za izobraževalno dejavnost 

izr. prof. dr. Igor Stubelj prodekan za finance 

doc. dr. Borut Kodrič   prodekan za razvojne naloge 

izr. prof. dr. Igor Rižnar prodekan za mednarodno sodelovanje 

doc. dr. Jana Hojnik prodekanja za raziskovanje 

Staša Ferjančič Rosso tajnik 

Tabela 4: Delovna telesa Senata / Znanstvenega sveta / Sveta študentskih domov / Strokovnega sveta 
univerzitetne knjižnice 

Komisije Senata / Znanstvenega sveta / Sveta študenstkih domov / 
Strokovnega sveta Univerzitetne knjižnice 

Predsednik 

Komisija za študijske zadeve izr. prof. dr. Viktorija Florjančič 

Komisija za študentske zadeve – študijski programi 1. stopnje in 2. 
stopnje 

prof. dr. Ajda Fošner 

Komisija za študentske zadeve – študijski programi 3. stopnje prof. dr. Anita Trnavčević 

Komisija za priznavanje izobraževanja izr. prof. dr. Igor Rižnar 

Komisija za priznavanje znanja in spretnosti izr. prof. dr. Armand Faganel 

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo študentov prof. dr. Doris Gomezelj Omrzel 

Komisij za strokovno raziskovalno delo študentov doc. dr. Borut Kodrič 

Komisija za izvolitve v nazive prof. dr. Borut Likar 

Svet za kakovost izr. prof. dr. Igor Rižnar 

Disciplinska komisija doc. dr. Katarina Krapež 

Tabela 5: Organizacijske / infrastrukturne enote 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik / Vodja 

Katedra za ekonomijo prof. dr. Štefan Bojnec 
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Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik / Vodja 

Katedra za finance izr. prof. dr. Suzana Laporšek 

Katedra za management prof. dr. Mirko Markič  

Katedra za marketing izr. prof. dr. Armand Faganel 

Katedra za podjetništvo prof. dr. Mitja Ruzzier 

Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v 
managementu 

doc. dr. Ana Arzenšek 

Katedra za poslovno informatiko izr. prof. dr. Viktorija Florjančič 

Katedra za pravo izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein 

Katedra za računovodstvo in revizijo izr. prof. dr. Franko Milost 

Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju doc. dr. Borut Kodrič 

Katedra za tuje poslovne jezike viš. pred. dr. Dubravka Celinšek 

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu prof. dr. Štefan Bojnec 

 
Opomba: * Pod organizacijske / infrastrukturne enote so navedeni oddelki, centri, knjižnice, inštituti, katedre, 
itd., ki delujejo v okviru članice. 

 
 

OSNOVI PODATKI O DEJAVNOSTI  
 
UP FM izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-razvojni program v okviru 
UP, torej v imenu in za račun UP. Skladno s 24. členom Statuta UP opravlja UP FM tudi izobraževalno, 
raziskovalno, strokovno, razvojno in svetovalno dejavnost ter druge s tem povezane in registrirane 
dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Tabela 6: Študijska področja 

Članica Študijsko področje po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti/izidov 2016 
(KLASIUS-P-16) 

UP FM 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 Poslovne in upravne vede, pravo 

 
Tabela 7: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2020 
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Skupaj 1 1 1 1 2 2 

 
Tabela 8: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2020 
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UP FM 6 4 1 1 7 5 

Skupaj 6 4 1 1 7 5 
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Na dan 31. 12. 2021 je na UP FM načrtovanih skupno 71 (66,50 FTE) visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev (skupina D), raziskovalcev (skupina H), strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev 
(skupina J) ter dekan UP FM. Od tega bo 46 visokošolskih učiteljev in sodelavcev (41,35 FTE), 3 
raziskovalcev (2,80 FTE), 20 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev (20,65 FTE), 1 tajnik 
članice (1 FTE) ter dekan (0,7 FTE). 
 

OPIS OKOLJA  
 

UP FM si vseskozi prizadeva za uspešno sodelovanje in komunikacijo z vsemi relevantnimi javnostmi 
fakultete, tako v regionalnem prostoru kot na državni in mednarodni ravni. Nenehno gradi in krepi 
odnose s poslovno, strokovno in širšo javnostjo v regiji, v kateri deluje in v sodelovanju z 
gospodarstvom in poslovnimi partnerji s celotne Slovenije od koder prihajajo tudi študenti. 
Sodelovanje se kaže v okviru projektov (PKP, ŠIPK, Mladinsko raziskovanje) kot tudi prek organizacije 
strokovnih dogodkov in vključevanja strokovnjakov iz gospodarstva v pedagoški proces, obiskov 
podjetij, podjetniških forumov in nenazadnje v obliki praktičnega usposabljanja študentov v podjetjih 
in organizacijah. Tako uresničujemo povezovanje teorije s prakso, kar še posebej bogati izvedbo 
študijskih programov in študijsko izkušnjo. 
 
UP FM se zaveda vedno večjega pomena sodelovanja institucij na mednarodni ravni na področju 
izobraževanja, raziskovanja in v poslovnem okolju. Profesorji in raziskovalci UP FM so vključeni v 
različne raziskovalne in aplikativne projekte ter sodelujejo kot gostujoči profesorji in raziskovalci na 
tujih univerzah. Vsako leto več študentov prihaja iz tujine, vedno več programov pa izvajamo v 
angleškem jeziku kar bogati tako izvedbo programov kot študijsko okolje na FM. 
  
Uspešno sodelujemo z Ekonomsko fakulteto Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov, s katero 
smo oblikovali program dvojne diplome na magistrskem programu Ekonomija in finance. V naslednjem 
študijskem letu smo si zastavili za cilj tudi izvedbo magistrskega programa Politologija v sodelovanju z 
državno univerzo M. V. Lomonosov, predvidoma pa bo steklo tudi sodelovanje z Univerzo v Padovi na 
področju doktorske študija. V soorganizaciji z domačimi in tujimi partnerskimi institucijami izvajamo 
mednarodno znanstveno konferenco Management International Conference (MIC) in EMAN. Izdajamo 
dve znanstveni reviji v angleškem jeziku. 
V partnerstvu s tujimi univerzami in raziskovalnimi inštituti se prijavljamo na razpise za raziskovalne 
projekte v okviru EU in drugih programov financiranja. Pridobljene projekte pa tudi uspešno izvajamo. 
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POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2021  
 
 
Osrednje aktivnosti v letu 2021 bodo usmerjene v uresničevanje naslednjih prioritetnih ciljev. 
 
Na področju izobraževanja financiranega iz vira MIZŠ: 

• Nadaljevanje implementacije izvedbe prenovljenih dodiplomskih programov B1 Management (VS in UNI, 
tudi v angleščini) in uresničitev prvih primerov zaključevanja dodiplomske šole glede na alternative, ki 
smo jih predvideli v okviru prenove dodiplomske šole v letu 2020.  

• Nadaljevanje Implementacija prenovljenih programov v okviru podiplomske šole B2: 
o program Management smo začeli po prenovi izvajati v akademskem letu 20/21;  
o Ekonomija in finance (Koper, tudi v angleščini po sistemu dveh diplom skupaj z Moskovsko 

državno univerzo M. V. Lomonosov – načrtujemo začetek akreditacije tega programa kot 
skupnega programa z Moskovsko šolo ekonomike Moskovske državne univerze M. V. 
Lomonosova; 

o Management trajnostnega razvoja (Koper) ne bo več medfakultetni program, ampak program 
UP FM, ki ohranja interdisciplinarnost.  

o Program Pravo za management (Koper) nadaljujemo z implementacijo prenove, ki je bila 
sprejeta za akademsko leto 20/21;. 

• Implementacija prenova doktorskega programa B3 Management.  
 
Na področju izobraževanja financiranega izven vira MIZŠ: 

• Načrtujemo ponoven vpis v prvi letnik izrednega študija za VS program Management (vpis druge 
generacije).  

• Načrtujemo prvič vpis v B2 program Politologije kot izredni študij, ki bo omogočal dve diplomi  - UP in M. 
V. Lomonosov. 

• Načrtujemo obnovitev vpisa po merilih za prehode – naslavljamo 2. člen Meril za prehode med 
študijskimi programi, z dne 21. 2. 2019. Ciljna skupina so visokošolski diplomanti, ki se želijo vpisati na 
nov študijski program na isti stopnji.  

 
Na področju izvajanja ukrepov kakovosti: 

• Načrtujemo uspešno reakreditacijo s strani FIBE – zaradi epidemioloških razmer se je ta cilj premaknil iz 
leta 2020 v leto 2021.  

• Vpeljavo instituta programskih direktorjev študijskih programov 

• Digitalizacija poslovanja in delovanja fakultete 
 
Na področju raziskovalne dejavnosti: 

• Nov dogovor v zvezi umestitev fakultete v segmentu uspešnosti na področju objav rezultatov znanstveno 
raziskovalnega dela v najuglednejših mednarodnih revijah. 

• Okrepitev aktivnosti v segmentu prijav na raziskovalne projekte, kar je zlasti izpostavljeno zaradi 
iztekajočega se cikla zaključevanja pridobljenih projektov.  

 
Na področju organiziranosti delovanja fakultete: 

• Izpeljava selitve fakultete v prenovljene prostore t.i. STŠ vključno z zagotovitvijo sodobne IKT opreme  

• Dogovor na ravni kolegija predstojnikov kateder o uskladitvi kriterijev ocenjevanja delovne uspešnosti 
zaposlenih in redne delovne uspešnosti.  

 
Na področju finančnega poslovanja fakultete: 

• Ohranjanje uravnoteženosti finančnega poslovanja, ki se je v zadnjih letih stabiliziralo, vendar pa ostaja 
zaradi t.i. internega dolga do rektorata še vedno izpostavljeno področje operativnega dela, ki mu 
moramo posvečati posebno pozornost.  
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DOLGOROČNI OZ. STRATEŠKI CILJI  
 

 
 
Poleg ciljev iz SRS UP 2021-2027 zasleduje članica tudi naslednje dolgoročne cilje: 

• postati mednarodno prepoznavna poslovna fakulteta na stičišču zahodne in vzhodne Evrope 

• sodelovati pri razvoju širšega družbenega okolja in se odzivati na njegove potrebe z izvajanjem 
raziskav ter prilagajanjem študijskih programov, 

• zagotavljati odličnost v poučevanju in raziskovanju 

• zagotavljati zaposljivost svojih diplomantov.  
 
 
 

RAZVOJNI CILJI 
 
Razvojni cilji (RSF) se bo vključilo v poglavje po zaključku pogajanj z MIZŠ. 
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KRATKOROČNI LETNI CILJI V LETU 2021 
 
 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
1.1. Načrt priprave novih študijskih programov v letu 2021  
 
UP FM v letu 2021 ne načrtuje akreditacije novih študijskih programov. Osredotočili se bomo na 
razširitev ponudbe in povečanje promocije že obstoječih programov v angleškem jeziku. 
 
1.2. Načrt izvedbe študijskih programov v študijskem letu 2020/2021 
 
UP FM v študijskem letu 2020/2021 izvaja skupaj 7 študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje: 
- 1. stopnja 

- Visokošolski strokovni program Management v slovenskem jeziku (redni in izredni študij) 
- Univerzitetni program  Management v slovenskem in angleškem jeziku (redni študij) 

- 2. stopnja 
- magistrski program Management v slovenskem in angleškem jeziku (redni študij) 
- magistrski program Ekonomija in finance v slovenskem in angleškem jeziku (redni in izredni 

študij) 
- magistrski program Pravo za management v slovenskem jeziku (redni študij) 
- magistrski program Management trajnostnega razvoja v slovenskem jeziku (redni študij), ki se 

izvaja kot skupni program štirih članic UP 
- 3. stopnja 

- doktorski program Management (izredni študij) 
 

        V študijskem letu 2020/2021 smo na poziv MiZŠ načrtovali izvedbo pedagoškega dela na vseh 
študijskih programih v slovenskem jeziku kombinirano, predavanja naj bi v večini potekala na 
daljavo prek Zoom, vaje pa v manjših skupinah v živo, kar je bilo v prvih treh tednih študijskega 
leta tudi možno zagotoviti. Vse organizirane oblike pedagoškega dela na programih, ki potekajo v 
angleškem jeziku pa smo načrtovali v celoti v online okolju. 

- Zaradi poslabšanja epidemiološke slike pa se je pedagoško delo konec oktobra v celoti preselilo v 
online (Zoom) okolje tudi v programih, ki se izvajajo v slovenskem jeziku. Prav tako smo v 
virtualnem okolju izvedli preverjanje znanja v prvem kvartalnem izpitnem obdobju.  Izvedba vseh 
predmetov so se ali se še bodo prilagodile za izvedbo v online okolju, prav tako bo potekalo 
preverjanje znanja v online okolju (e-učilnica, exam.net), če ne bo možna izvedba v predavalnicah. 
Izvedbo v online okolju smo postopoma prilagajali že tekom spomladanskega obdobja in tudi v 
poletnem in zgodnjem jesenskem času, ko smo izvedli več delavnic uporabe Zoom in exam.net ter 
dela v e-učilnici za visokošolske učitelje. 

 
 
1. 3. Načrtovane nove dislocirane enote 
 
V letu 2020 smo dokončno zaprli dislocirani enoti v Celju in Škofji Loki in ne načrtujemo odpiranja 

novih dislociranih enot. 
 

1.4. Načrt razpisa za vpis in vpisa v študijskem letu 2021/2022 
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UP FM bo v študijskem letu 2021/2022 na študijskih program 1. stopnje razpisala primerljivo število 
vpisnih mest kot v letu 2020/2021. Novost predstavlja razpis mest za izredni študij na UN programu v 
angleškem jeziku. Na visokošolskem strokovnem programu Management bomo ponovno razpisali 
izredni študij. Na podlagi realizacije vpisa v študijsko leto 2020/21 načrtujemo, da bomo na rednem 
študiju zapolnili večino mest. Nekoliko manjši od pričakovanega in negotov je le vpis v izredni študij, saj 
je ponudbe študijskih programov na področju družboslovja v Sloveniji veliko. Še posebej bomo aktivni 
pri promociji izrednega študija v angleškem jeziku, ki ga letos razpisujemo prvič. 
 
 
UP FM bo v študijskem letu 2021/2022 razpisala 5 študijskih programov 2. stopnje, tri tudi v 
angleškem jeziku. Novost je ponovni razpis programa Politologija, ki bo razpisan kot izredni študij v 
slovenskem in angleškem jeziku. 
V študijskem letu 2021/2022 bomo na magistrskih programih nekoliko zmanjšali število vpisnih mest 
na rednem študiju in povečali število vpisnih mest na izrednem študiju. Skupno število vpisnih mest bo 
v študijskem letu 2021/2022 243, kar je 33 vpisnih mest več kot v študijskem letu 2020/2021. Na 
rednem študiju razpisujemo 9 mest manj, na izrednem študiju pa 42 mest več kot v študijskem letu 
prej.  
Načrtujemo, da bomo v magistrskih programih zapolnili približno enak odstotek mest kot v preteklem 
študijskem letu, pri tem pa načrtujemo nekoliko višji odstotek zapolnitve mest na rednem študiju kot 
na izrednem študiju.  
 
Na doktorskem programu smo razpisali enako število vpisnih mest kot v preteklem študijskem letu. 
Načrtujemo enak vpis kot v preteklem letu. 
 
Natančnejši načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2021/2022 
v primerjavi s študijskim letom 2020/2021 predstavljamo v spodnjih preglednicah.  
 
 

Tabela 9 Realizacija vpisa za študijsko leto 2020/2021 

 

Redni Izredni Skupaj 

Razpis 
Vpis v 

1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 

letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 

letnik 

% 

SKUPAJ VPISANI 360 270 75 82 17 21 442 297 67 

Dodiplomski študijski programi 1. 
stopnje 

190 174 92 30 13 43 220 187 85 

- visokošolski strokovni 
študijski programi 105 103 98 30 13 43 135 116 86 

- univerzitetni študijski 

programi 
85 71 

84 
  

 
85 71 

84 

Magistrski študijski programi 2. 
stopnje 170 96 56 40 4 10 210 100 48 

Doktorski študijski programi 3. 

stopnje 
  

 
12 10 

83 
12 10 

83 

* vpis v 1. letnik – prvič vpisani v študijski program  
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Tabela 10 Načrt vpisa za študijsko leto 2021/2022 

 

Redni Izredni Skupaj 

Razpis 
Vpis v 

1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 

letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 

letnik 

% 

SKUPAJ VPISANI 351 179 51 144 40 28 495 219 44 

Dodiplomski študijski programi 1. 
stopnje 

190 180 95 50 15 30 240 195 81 

- visokošolski strokovni 
študijski programi 

105 100 95 30 10 33 135 110 81 

- univerzitetni študijski 

programi 
85 80 

94 
20 5 

25 
105 85 

81 

Magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

161 99 61 82 15 18 243 114 47 

Doktorski študijski programi 3. 

stopnje 
  

 
12 10 

83 
12 10 

83 

 
1.5. Načrt posodabljanja študijskih programov    
 
V študijskem letu 2020/21 načrtujemo posodobitev in spremembe magistrskih študijskih programov 
Ekonomija in finance, Politologija in Management trajnostnega razvoja ter doktorskega programa 
Management. Spremembe bodo stopile v veljavo že z razpisom za vpis v študijsko leto 2021/2022. 
 
Spremembe programa Ekonomija in finance bodo predvsem osredotočene na zmanjšanje izvedbe 
kontaktnih ur, saj je število zaradi skupnega programa z univerzo Lomonosov zelo visoko, in pomeni 
preveliko obremenitev za študente. 
Spremembe programa Management trajnostnega razvoja bodo tako predmetno strukturne kot tudi 
vsebinske, saj se iz programa v celoti umikata dve članice, UP FM pa bo v celoti prevzela izvedbo z 
izjemo nekaterih predmetov, ki ostanejo v izvajanju UP FHŠ, ki pa ne bo več akreditirana kot 
soizvajalka programa. 
Program Politologija kot skupni program v izvedbi z univerzo Lomonosov ustrezno spremenjen in 
razpisan kot izredni študij. Podobno kot program Ekonomija in finance bo izveden deloma v Kopru in v 
Moskvi, izvedba pa bo v obliki izrednega študija. 
Doktorski program Management bo spremenjen v štiriletni program, načrtovana je tako strukturna kot 
vsebinska sprememba programa. 
 
Pri spremembah učnih načrtov predmetov načrtujemo prenovo metod poučevanja ter metod 
preverjanja znanja in učnih izidov podobno kot v preteklem letu pri prenovah programa Management 
in Pravo za management. 
 
 
1.6. Aktivnosti za zapolnitev razpisanih vpisnih mest v 1. letnike magistrskih študijskih programov 2. 
stopnje 
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UP FM bo tudi v letu 2021 zelo aktivna v smislu promocije in širjenja prepoznavnosti ponudbe 
programov za izobraževanje, večina aktivnosti pa se bo preselila na splet in družbena omrežja. Za ta 
namen bo organizirala dogodke, prek katerih bo promovirala študijske programe, ki jih izvaja (virtualne 
predstavitve, intervjuje, tekmovanja, dneve FM, ipd.) in nadaljevala s sistematičnim promoviranjem 
svojega delovanja predvsem na multimedijskih portalih.  
Z namenom povečanja vpisa v magistrske programe smo zasnovali serijo virtualnih klepetov, izvedli 
bomo tekmovanje študentov z namenom promocije študijskih programov, prav tako pa pripravili že 
dobro sprejete informativne dneve v angleškem in slovenskem jeziku ter predstavili nove prostore 
fakultete. Prav tako bomo obširno medijsko pokrili festival Festinno, ki je v promocijskem smislu 
pomemben dogodek. Tako kot v preteklih letih UP FM še naprej krepi sodelovanje s srednjimi šolami, 
sodelujemo na kariernih sejmih, Informativi in podobnih prireditvah kjer bomo še intenzivneje 
poskrbeli za promocijo študijskih programov.  
 
 
1.7. Promocija izobraževalne dejavnosti 
 
Načrt promocije študijskih programov UP FM okvirno obsega naslednje aktivnosti po študijskih 
stopnjah: 
Za programe 1. stopnje: 
- Sodelovanje na eInformativi 2021 (22. in 23. januar) 
- Organizacija Informativni dni (12. in 13. februar 2021) 
- Serija virtualnih predstavitev programov in klepetov s študenti v slovenskem jeziku (5 dogodkov 

med 7. 1. in 18. 3. 2021, nato 1x mesečno v primeru podaljšanja roka za vpis) 
- Serija virtualnih predstavitev programov in klepetov s študenti v angleškem jeziku (5 dogodkov 

med 13. 1. in 1. 4. 2021, nato 1x mesečno v primeru podaljšanja roka za vpis) 
- Udeležba na kariernih sejmih – jesen 2021 
- Promocija programov po srednjih šolah – jesen 2021 
- Promocija študijskih programov na portalu Študentski.net 
- Aktivacija mesečnega e-novičnika za zainteresirane dijake 
- Objava spletnih pasic na RegionalObala.si 
- Promocija programov na družbenih omrežjih Facebook in Instagram 
 
Za programe 2. stopnje: 
- Serija predstavitev programov in klepetov s študenti v slovenskem in angleškem jeziku (2x 

mesečno med marcem in junijem 2021) 
- Organizacija informativnih dni v slovenskem jeziku (5 terminov med 1. 6. in 15. 9.) 
- Organizacija informativnih dni v angleškem jeziku (5 terminov med 1. 6. in 15. 9.) 
- Objava spletnih pasic na RegionalObala.si 
- Promocija programov na družbenih omrežjih Facebook in Instragram 
- Aktivacija mesečnega e-novičnika za zainteresirane študente 
 
Splošna promocija blagovne znamke in skrb za odnose z javnostmi 
- Serija pogovorov FM ZVEZDE – pogovori s študenti UP FM, ki so uspešno stopili na pot 

podjetništva ali so izjemno uspešni na svojem področju 
- Serija pogovorov OBRAZI FM – pogovori z zaposlenimi na UP FM 
- Organizacija srednješolskega tekmovanja v reševanju izzivov FM IZZIV 
- Organizacija študentskega tekmovanja v kreativnem reševanju konkretnih izzivov  - FM HECKATON 
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1.8. Drugi načrti na področju izobraževalne dejavnosti 
 
UP FM bo tudi v letu 2021 nadaljevala aktivnosti v okviru projektov, ki se že izvajajo na področju 
izobraževalne in mednarodne dejavnosti (INOVUP, Mobilni učitelji, GOST-UP), koliko bo to mogoče 
glede na epidemiološke razmere v Sloveniji in  EU.  
 
Na ravni doktorskega programa načrtujemo spostavitev sodelovanja z Univerzo v Udinah, v okviru 
izvajanja magistrskega programa Politologija pa v večji meri vključevanja tujih strokovnjakov iz 
Univerze Lomonosov. 
 
V letu 2021 bomo zaključili, v letu 2020 začeto, ponovno evalvacijo magistrskega programa 
Management pri agenciji FIBAA. 
 
 

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 

2.1. Načrt znanstvene produkcije   
 
Na področju znanstvenih objav UP FM načrtuje rahlo povečanje vseh kazalnikov kakovosti v letu 2021. 
V letu 2020 je UP FM zabeležila dobre rezultate pri vseh kazalnikih kakovosti znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti. Pri povečanju števila znanstvenih objav s podpisom WoS (37 objav) in Scopus (40 objav), 
pri številu čistih citatov (4449).  Vseh objavljenih znanstvenih člankov v letu 2020 je bilo 70, od tega pa 
7 člankov SSCI. Objavljene so bile tri znanstvene monografije in 17 samostojnih znanstvenih sestavkov 
ali poglavij v monografski publikaciji. Podatki so predstavljeni v spodnji tabeli. 
 
Tabela 11: Kazalniki kakovosti pri znanstvenih objavah UP FM od realizacije 2019 do načrta 2021 
 

 

Delež visokošolskih učiteljev z nazivom znanstveni sodelavec in višje, ki v letu 2020 izkazuje znanstveno 
objavo v WoS-u je 14,81%, v SCOPUS-u je 29,63% in v drugih zbirkah je 22,22%. Načrtovan delež za 
leto 2021 v WoS-u je 18,52%, v SCOPUS-u je 33,33% in v drugih zbirkah je 25,93%. 
 
Tabela 12: Delež izkazane znanstvene objave 2020 in načrt 2021 
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2.2. Načrt izvajanja raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov, financiranih s strani ARRS  
 
UP FM bo v letu 2021 izvajala dva raziskovalna programa. Nosilni program je bil odobren za šestletno 
programsko obdobje s povečanim obsegom financiranja, do konca leta 2024. Partnerski program se bo 
izvajal z enakim obsegom financiranja kot v letu 2020 do konca leta 2021. V letu 2021 bo nosilec 
partnerskega programa oddal prijavo za nadaljevanje izvajanja le-tega za nadaljnje šestletno obdobje. 

   
Na področju nacionalnih raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih) in projektov 
ciljno-raziskovalnega programa bo UP Fakulteta za management v letu 2021 nadaljevala z izvajanjem 
enega izvajalskega temeljnega raziskovalnega projekta in enega izvajalskega madžarsko-slovenskega 
projekta mednarodnega sodelovanja, kjer je Madžarski nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije 
– NKFIH deloval kot vodilna agencija ter enega soizvajalskega temeljnega projekta. V letu 2021 bodo 
aktivnosti usmerjene v oddajo štirih prijav temeljnih raziskovalnih projektov za leto 2021. Poleg tega 
bosta oddani dve prijavi skupnih raziskovalnih projektov Weave kjer je v vlogi vodilne agencije GACR 
(Češka) in eno prijavo skupnega raziskovalnega projekta Weave kjer je v vlogi vodilne agencije SNSF 
(Švica) na ARRS razpis za leto 2021. 

 
UP Fakulteta za management je bila uspešna na javnem razpisu za projekte ciljno-raziskovalnega 
programa iz leta 2020, saj je bil odobren eden soizvajalski projekt. Zato se bodo aktivnosti v letu 2021 
nadaljevale pri treh soizvajalskih projektih. V letu 2021 UP Fakulteta za management načrtuje oddajo 
dveh prijav na javni razpis za projekte ciljno-raziskovalnega programa in na javni razpis za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«. V letu 
2021 bo UP FM v okviru projekta CRP V5-1936 oblikovala osnutek predlogov modelov prijavno-izbirnih 
postopkov. Podlaga za oblikovanje predlogov modelov bodo pridobljeni podatki in ugotovitve iz 
predhodnih faz projekta. Poleg tega  bo predstavila preliminarne ugotovitve, ki bodo nudili podlago za 
strokovne diskusije na temo prijavno-izbirnih postopkov. Na podlagi teh spoznanj in povratne 
informacije naročnika bo oblikovala končno besedilo pisnega elaborata in dokončno oblikovala predlog 
modelov prijavno- postopka. 
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2.3. Načrt izvajanja drugih nacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektov1 
 

V letu 2020 smo izvajali naslednje nacionalne projekte in sodelovanje z okoljem: Pogodba o 
sodelovanju z Ljudsko Univerzo Koper, Pogodba o sodelovanju s podjetjem Dinit d. o. o., Pogodba o 
sodelovanju s podjetjem aTech d. o. o., Pogodba o sodelovanju z Banko Koper (Intesa San Paolo) d. d., 
Pogodba o sodelovanju s Središčem Rotunda, Pogodba o sodelovanju z Bolnišnico za ženske bolezni 
Postojna, Pogodba o sodelovanju z Optiweb d. o. o., Pogodba o sodelovanju z KZ Agraria Koper z. o. o., 
Pogodba o sodelovanju s Sinter d. o. o., Pogodba o sodelovanju z Mercator IP d. o. o., Pogodba o 
sodelovanju z RTV Slovenija, Pogodba o sodelovanju z Incom d. o. o., Mladinsko raziskovanje 
2019/2020, sofinancirano s strani Mestne občine Koper, Sporazum o sodelovanju Zavod za razvoj 
zdravstvenega managementa. 
V letu 2021 se bo tradicionalno izvajanje mladinskega raziskovanja nadaljevalo. Pregledati in 
redefinirati pa bo potrebno sodelovanje z okoljem, predvsem v luči povečanja le-tega in vsebin, ki jih 
lahko fakulteta ponudi. Fakulteta tako načrtuje okrepitev sodelovanja in vzpostavitev novih 
partnerstev z gospodarstvom in uporabniki znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.  

 

 
2. 4. Načrt izvajanja mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov2 
 
Na področju mednarodnih projektov bo UP Fakulteta za management nadaljevala aktivnosti za dosego 
nemotenega vsebinskega, finančnega in administrativnega izvajanja enega projekta v okviru European 
Commission - DG Employment, Social Affairs and Inclusion (POW BRIDGE), enega projekta v okviru  
EEA & Norway Grants (SOCIALNEET) treh projektov v okviru programa Erasmus + (E.A.S.I.P. COMP, 
AIMED in INSHIP) in enega projekta v okviru Regije Veneto (LOVELY). 
Pri projektu SOCIALNEET se bodo nadaljevale aktivnosti s svetovalnimi storitvami na področju 
socialnega podjetništva za mlade brezposelne. 
Na projektu AIMED se je izvedlo testiranje nove platforme, ki je bila ustvarjena za primerjavo učnih 
načrtov v okviru projekta. V letu 2021 bodo vsi partnerji vnašali učne načrte v platformo. 
Na podlagi rezultatov analize razvitosti podjetniških kompetenc med evropskimi študenti bodo 
projektni partnerji na projektu E.A.S.I.P. COMP razvili vsebine za podjetniški predmet, ki se bo izvajal v 
e-okolju in spremljajočo programsko opremo (software). Z namenom zagotavljanja izkustvenega 
učenja bo oblikovan nabor različnih orodij, iger in aktivnosti za študente ter navodila za učitelje. 
 
Obenem so bile aktivnosti na UP Fakulteti za management usmerjene v prijave na mednarodne 
programe financiranja. V letu 2020 se je fokusirano delo obrestovalo, saj so bili odobreni trije projekti 
v okviru programa Erasmus +: VETWork, I-THEN in S.Ma.R.T. katerih aktivnosti se bodo pričele v letu 
2021. UP FM pričakuje rezultate ocenjevanja še za dve prijavi projektov v omenjenem programu. 
 
UP FM bo v letu 2021 prav tako nadaljevala z aktivnostmi na že zaključenih projektih (kot so oddaja 
poročil po koncu projekta, dopolnitve oddanih poročil, dopolnitve vsebinskih rezultatov projekta, 
dopolnitve dokumentacije, poročanje). 
 
Leto 2021 se prične novo programsko obdobje Horizon Europa za obdobje 2021 – 2027. UP FM 
načrtuje eno prijavo na razpise Horizon Europe in tri prijave na razpise Erasmus+ KA2 programa. Večje 

 
1 Nacionalni projekti – se pretežno financirajo iz nacionalnih virov, imajo nacionalni konzorcij in aktivnosti se izvajajo pretežno na območju 
Republike Slovenije. Projekti, ki so sicer sofinancirani iz EU sredstev, vendar pa se izvajajo pretežno na območju Republike Slovenije v 
nacionalnem konzorciju, se evidentirajo kot nacionalni projekti. Rezultati projekta so v splošnem javnem interesu. 
2 Mednarodni projekt – se pretežno financira iz virov izven Republike Slovenije (npr. EU sredstva oziroma drugi mednarodni viri) in / ali ima 
mednarodni konzorcij in aktivnosti se ne izvajajo zgolj na območju Republike Slovenije.  
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število prijav ni mogoče načrtovati, saj po podatkih s katerimi razpolagamo razpisi za Interreg 
programe v letu 2021 še ne bodo objavljeni. 
 
Center za razvoj in prenos znanj (CRPZ), ki deluje pod okriljem Fakultete za management bo v letu 
2021 nadaljeval z izvajanjem dvoletnega H2020 projekta “WE4SMESLO5 – Enhancing the Innovation 
Management Capacities of SMEs”. Projekt je namenjen spodbujanju dviga kompetenc za upravljanje z 
inovacijami v mikro, malih in srednjih podjetjih s ciljem, da se MSP-jem omogoči premostitev vrzeli v 
znanju pri upravljanju inovacij in da izboljšajo svoj notranji sistem upravljanja inovacij ter se 
osredotočijo na doseganje višje tržne vrednosti z inovacijami. V letu 2021 načrtujemo izvedbo 6 
tovrstnih podpornih storitev za 6 podjetij na Primorskem. Podjetja bodo kot rezultat podporne storitve 
prejela diagnostično poročilo, ki ocenjuje kakovost njihovega sistema upravljanja z inovacijami v 
podjetju, na podlagi uporabe enega izmed standardiziranih orodij za ocenjevanje upravljanja z 
inovacijami (IMP³rove/smEMPOWER/INNOVATION HEALTH CHECK). Na podlagi poročila lahko podjetja 
izdelajo ali prilagodijo akcijski načrt za izboljšanje zmogljivosti za boljše upravljanje z inovacijami v 
podjetju. 
CRPZ je  vključen v evropsko podjetniško podporno mrežo Enterprise Europe Network (EEN). V letu 
2021 bo nadaljeval z izvajanjem dvoletnega projekta “EEN Slovenia 4 - EEN Services in support of 
business and innovation in Slovenia”, ki je sofinanciran iz evropskega programa COSME. Projekt je 
usmerjen v izvajanje podjetniških podpornih aktivnosti in storitev za mikro, mala in srednja podjetja 
ter raziskovalce na Primorskem s ciljem internacionalizacije poslovanja podjetij, prenosa inovacij, znanj 
in tehnologij podjetij/raziskovalcev ter vključevanja le-teh v raziskovalno-razvojne projekte 
sofinancirane iz programov EU (Horizon 2020, COSME , EUREKA/EUROSTARS ipd.) V letu 2021 
načrtujemo izvedbo večjega virtualnega B2B dogodka v okviru EUSAIR foruma 2021, organizacijo 2-4 
poslovnih dogodkov za podjetnike/raziskovalce, obisk in vključitev 15-20 podjetij v podjetniške 
podporne storitve, objavo 15-20 poslovnih, tehnoloških ali projektnih ponudb/povpraševanj za 
podjetja/raziskovalce ter sklenitev 9 poslovnih/tehnoloških ali projektnih sodelovanj med slovenskimi 
in tujimi podjetniki/raziskovalci. 
 
CRPZ je že več kot desetletje prav tako vključen tudi v evropski program Erasmus za mlade podjetnike 
kot lokalna Erasmus posredniška organizacija.  V letu 2021 bo nadaljeval z izvajanjem triletnega 
projekta “OPEN EYE 11 - Organisation and Promotion of European Networking in the framework of 
ERASMUS for young entrepreneurs - Cycle 11”, ki je sofinanciran iz evropskega programa COSME. 
Projekt je usmerjen v spodbujanje podjetništva med mladimi ter dvig podjetniških kompetenc bodočih 
in mladih podjetnikov iz vrst študentov UP in ostalih s pomočjo sofinanciranja 1 do 6-mesečnih 
podjetniških izmenjav pri izkušenih podjetnikih v tujini. V preteklih dveh letih je CRPZ uspešno izvedel 
31 podjetniških usposabljanj. V letu 2021 načrtujemo rekrutacijo 5 mladih in 5 izkušenih slovenskih 
podjetnikov v program ter izvedbo 5 “outgoing” in 5 “incoming” podjetniških usposabljanj. 
 
V letu 2021 CRPZ načrtuje v sodelovanju z ostalimi partnerskimi organizacijami prijaviti nov projektni 
predlog v okviru mreže Enterprise Europe Network, ki bo omogočal nadaljevanje izvajanja podpornih 
aktivnosti za podjetja in raziskovalce v letih 2022-2025. Prav tako CRPZ načrtuje v sodelovanju z 
sodelujočimi partnerskimi organizacijami pripraviti in prijaviti nov projektni predlog na razpis programa 
Erasmus za mlade podjetnike, ki bo omogočal izvajanje podjetniških izmenjav slovenskim bodočim in 
mladim podjetnikom v letih 2022-2025. 
 
UP Fakulteta za management  v letu 2021 načrtuje prijavo na akcijo COST. 
 
 
2.5. Načrt izvajanja strukturnih projektov 



Obrazec-LPD-2021  

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2021 
Stran | 16 

 
 

 

V okviru projekta STAR-VITAL, ki ga financira MDDSZ preko Evropskega socialnega sklada, bo UP FM še 
naprej izvajala delavnice iz področja Stresa na delovnem mestu. Pripravljala bo poljudne in znanstvene 
objave na teme, povezane s psihološkim zdravjem zaposlenih in sodelovala bo pri promociji projekta 
ter pri organizaciji dela.  
Center za razvoj in prenos znanj (CRPZ), ki deluje pod okriljem Fakultete za management bo v letu 
2021 nadaljeval z izvajanjem večletnega projekta KTT 2.0 – Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v 
gospodarstvo KTT2.0. Projekt je namenjen spodbujanju prenosa inovacij in tehnologij iz javnih 
raziskovalnih zavodov v slovensko gospodarstvo. CRPZ želi v tem kontekstu identificirati tehnološke in 
netehnološke inovacije/izume raziskovalcev UP, ki nastajajo v okviru raziskovalnih projektov in 
raziskovalce spodbuditi k postopku zaščite IL (patentne prijave, idr.) ter v kasnejši fazi spodbuditi 
možnost komercializacije zaščitenih izumov. V letu 2021 bomo nadaljevali aktivnost priprave popisa 
tehnološke opreme, znanj in kompetenc raziskovalcev in raziskovalnih skupin po članicah UP in na ta 
način prispevali k uresničevanju srednjeročne strategije UP 2021-2027 na področju sodelovanja z 
okoljem, ki predvideva vzpostavitev preglednega portala raziskovalnih kompetenc in opreme za lažjo 
identifikacijo področij sodelovanja z zunanjimi deležniki. Na področju upravljanja s pravicami 
intelektualne lastnine (IL) bomo izvedli postopek za zaščito patentne prijave ter izvedbo svetovanj 
raziskovalcem UP, ki bodo prijavili inovacijo na interni natečaj UP CRPZ. S tem želimo, v okviru ukrepov 
in ciljev srednjeročne strategije UP 2021-2027, prispevati k vzpostavitvi notranjega registra inovacij ter 
spodbujati inovacijske dejavnosti in zaščito intelektualne lastnine. Z oblikovanjem novih poslovnih in 
tehnoloških ponudb bo CRPZ nadaljeval z aktivno promocijo za trženje znanj in opreme do slovenskih 
podjetij. Cilj projekta v letu 2021 je izvedba 1 patentne prijave s popolnim preizkusom ter nudenje 
celovite podpore raziskovalcem in podpornim službam članic pri sklepanju licenčnih in RR pogodb z 
gospodarstvom.   
 
2.6. Načrt izvajanja bilateralnih projektov, financiranih s strani ARRS   
 
UP FM bo nadaljevala z izvajanjem aktivnosti na obstoječih osem bilateralnih projektih, ki so navedeni 
v Prilogi C,_Projekti_FM. Za eno že oddano prijavo bilateralnega projekta za sodelovanje z Ljudsko 
republiko Kitajsko UP FM pričakuje še rezultate evalvacije. 
Namen v letu 2021 je izvesti tudi obisk prof dr Tatiane S Manolove (Bentley University) in določiti 
smernice nadaljnjega skupnega sodelovanja in raziskovanja. 
Za bilateralni projekt s Črno goro fakulteta v letu 2021 načrtuje uspešen zaključek projekta z obiskom 
partnerjev v Sloveniji in obratno, z namenom, da se predstavijo rezultati celotnega dela na projektu.  
Za bilateralni projekt s Hrvaško pa načrtuje pridobitev čim več odgovorov na anketne vprašalnike, da 
lahko opravi raziskavo.  
V letu 2021 se načrtuje tudi ena prijava bilateralnega projekta na razpis za sodelovanje z Madžarsko, 
ena prijava bilateralnega projekta na razpis za sodelovanje z ZDA in dve prijavi bilateralnega projekta 
na razpis za sodelovanje s Hrvaško. 
 
Tabela 13: Število bilateralnih projaktov ARRS 
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2.7. Načrt usposabljanja mladih raziskovalcev 
 
UP FM bo v letu 2021 usposabljala enega mladega raziskovalca. Poleg tega bo en mladi raziskovalec 
zaključil doktorski študij. UP FM načrtuje eno prijavo za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem 
na ARRS razpis za leto 2021 in eno prijavo za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem - pilotni 
razpis MR+ na ARRS razpis za leto 2021. 

 
2.8. Načrt raziskovalne infrastrukture 
 
UP FM bo v sklopu nabave IKT opreme za potrebe novih prostorov fakultete hkrati poskrbela tudi za 
nabavo raziskovalne opreme kot so prenosni računalniki, tiskalniki in licence programov, ki jih 
raziskovalci potrebujejo za nemoteno znanstveno-raziskovalno delo. 
 
2.9. Načrt interdisciplinarnega in medsektorskega povezovanja 
 
UP FM bo sodelovala pri interdisciplinarnem delu programske skupine P2-0266, ki ga vodi UL Fakulteta 
za strojništvo (srečanja, izobraževanje, delo s podjetji ipd.). Nadaljevale se bodo aktivnosti z nedavno 
ustanovljenem EIT Manufacturing HUB, ki ga vodi vodja naše programske skupine dr. Pušavec in 
predstojnik laboratorija LABOD. Načrtovana je tudi skupna izdaja slovenske monografije na podlagi 
projekta SMeART, ki se vsebinsko dopolnjuje z vsebino programske skupine. 
 
Fakulteta že vrsto let sodeluje pri pripravi prijav interdisciplinarnih projektov, saj je to ena od poti k 
povečevanju sodelovanja med članicami Univerze in širi znanstveno-raziskovalni potencial zaposlenih. 
Interdisciplinarno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi organizacijami. 
 
 
2.10. Načrt na področju intelektualne lastnine, širjenja in izkoriščanja 3raziskovalnih rezultatov 
 
V letu 2021 bo CRPZ zvedel že tretji natečaj “Naj inovacija UP”, s katerim želimo študente, raziskovalce 
in ostale zaposlene spodbuditi k prijavi tehnoloških in netehnoloških inovacij ter omogočiti njihov 

 
3 Razširjanje (dissemination) pomeni delitev rezultatov raziskav s potencialnimi uporabniki - raziskovalci,  komercialnimi akterji in oblikovalci 
politike. Izkoriščanje (exploitation) pa pomeni uporabo rezultatov v komercialne namene ali za oblikovanje javne politike. 
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vstop na trg. Po razglasitvi rezultatov bo ocenjen tržni potencial zmagovalne inovacije ter podpisan 
dogovor o kritju morebitnih stroškov zaščite intelektualne lastnine. 
V letu 2021 bo CRPZ s sodelovanjem članic univerze oblikoval in objavil ponudbo raziskovalne opreme 
in raziskovalnih kompetenc UP, v obliki javno dostopne baze in poslovnih ponudb za podjetja. S tem bo 
center pomagal članicam UP tržiti svoje znanje, kompetence in raziskovalno opremo. Obenem je to 
priložnost za širjenje in koriščenje raziskovalnih rezultatov ter same prepoznavnosti univerze v našem 
prostoru. Prav tako CRPZ želi še naprej osveščati raziskovalce o pomenu zaščite intelektualne lastnine 
in bo s tem namenom tudi v letu 2021 izvedel nekaj dogodkov na to temo. Člani CRPZ-ja pa se bodo 
tudi udeleževali izobraževanj in seminarjev za dodatno krepitev znanj, z namenom, da bodo 
informacije čim bolj ažurne in celovite. 
 
2.11. Načrt promocije in popularizacije znanosti 
 
Znotraj Fakultete za management se informacije širi preko: 
- Spletne strani www.fm-kp.si  
- Informacije kolegija dekana (redni interni komunikacijski kanal, ki poteka preko elektronske 
pošte) 
- Profili Fakultete na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIN in Twitter) 

 
V veliko pomoč so kanali Univerze na Primorskem: 
- UPogled (tedenski novičnik celotne univerze) 
- Spletna stran univerze www.upr.si  
- Profili Univerze na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIN in Twitter) 

 
Tako Univerza kot Fakulteta sodelujeta tudi s številnimi medijskimi hišami v regionalnem in 
nacionalnem okvirju. Splošno javnost dosegamo s posredovanjem sporočil za javnost, ki so spisane bolj 
poljudno, vendar še vedno izjemno informativno. V ta namen bomo v letu 2021 postopno pričeli tudi 
objavljati poljudne vsebine s področja managementa za širšo javnost, predvsem gospodarstvo. 

 
Sodelovanje na dogodkih, kot je Evropska noč raziskovalcev pozitivno vpliva na širjenje znanja in 
raziskovalnih vsebin v lokalnem okolju, s projektom ''Mladinsko raziskovanje'' pa želimo to panogo 
čimbolj približati tudi mladim osnovnošolcem in srednješolcem. V tem projektu skupine učencev in 
dijakov tako raziskujejo izbrano področje ter se srečujejo z različnimi vidiki naravoslovnega in 
družboslovnega raziskovanja, zato bo izveden tudi v letu 2021. 
 
Vključevanje študentov v aktivnosti projektov, še posebno pri projektih programa Erasmus+ ima 
pozitivne učinke na širjenje znanja in razvijanje raziskovalnih veščin pri študentih. Prav tako širi nabor 
vsebin in nudi raznolikost študijskega programa, kar je dobrodošla popestritev in veča uporabnost 
pridobljenega znanja študentov. 
 
Fakulteti za management je s preteklimi dosežki in odlično izvedbo projektov čezmejnega sodelovanja 
na programu Interreg ITA - SLO s projekti Novolak in Nuvolak2 uspeli izboriti edinstveno izhodišče in 
elitno pozicijo, da so jo povabili kot soorganizatorja letnega komunikacijskega dogodka ob zaključku 
programa Interreg 2013-2020 na osi 1b – Inovativnosti. Dogodek soorganiziramo skupaj s pisarno v 
Štanjelu in MA v Trstu. Na dogodku bo fakulteta med drugim prispevala k oblikovanju programskih 
izhodišč novega programskega obdobja. 
 

2.12. Drugi načrti na področju raziskovalne dejavnosti 
 

http://www.fm-kp.si/
http://www.upr.si/
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UP Fakulteta za management izdaja znanstveni reviji Management in Managing Global Transitions. V 
letu 2021 bo fakulteta izdala 8 izdaj revij. 
 
 

3. UMETNIŠKA DEJAVNOST  
 
UP FM ne načrtuje umetniške dejavnosti. 
 
 

4. INTERNACIONALIZACIJA  
 
4.1. Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku  
 
V angleškem jeziku se v študijskem letu 2020/2021 izvajajo trije študijski programi. Univerzitetni 
program Management se izvaja v celoti v angleškem jeziku, v tem programu imamo tudi že prve 
diplomante. Študentom na tem programu se v velikem številu priključijo tudi študenti v programih 
mobilnosti. Na prenovljenem magistrskem programu Management izvajamo v 2020/2021 v angleškem 
jeziku prvi letnik študija. Na magistrskem programu Ekonomija in finance se v angleškem jeziku izvaja 
izredni študij v 1. letniku v povezavi z Ekonomsko fakulteto Moskovske državne univerze M. V. 
Lomonosov kjer študenti nadaljujejo študij v 2. letniku. Na skupnem programu je v letu 2020 zaključila 
študij 2. generacija študentov. 
 
V študijskem letu 2021/2021 načrtujemo v angleškem jeziku tudi razpis programa Politologija v skupni 
izvedbi z Fakultet za politologijo Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov. Program bomo 
razpisali kot izredni študij.  
 
Poleg vpisanih študentov se lahko v posamezne predmete programov v angleškem jeziku vključijo tudi 
študenti v okviru programov mobilnosti. 
Število predmetov po posameznem programu, ki se izvajajo v angleškem jeziku je razvidno iz priloge 
A1. 
 
4.2. Tuji vpisani študenti   
 
V študijskem letu 2020/21 smo vpisali skupaj 152 tujih študentov, 113 na dodiplomskih programih in 
39 na podiplomskih programih, kar predstavlja 19% vseh vpisanih študentov. V študijskem letu 
načrtujemo ponovno povečanje števila tujih študentov na 166, zaradi razpisa dodatnega magistrskega 
programa v angleškem jeziku. 
 
Naraščanje števila tujih študentov v zadnjih treh letih in načrt za 2021/22 je razvidno iz spodnjega 
grafa.  
 



Obrazec-LPD-2021  

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2021 
Stran | 20 

 
 

 

 
 
4.3. Načrt zaposlovanja  strokovnjakov iz tujine    
 
V študijskem letu 2021/2022 ne načrtujemo zaposlovanja tujih strokovnjakov, bomo pa v večji meri 
vključili tuje strokovnjake v izvedbo študijskih programov prek programov mobilnosti, projekta GOST-
UP in drugih projektov ter bilateralnih sporazumov. Možno je tudi vključevanje strokovnjakov prek  
 
4.4. Načrt mobilnosti študentov in osebja   
 
V študijskem letu 2019/20 smo realizirali skupaj 42 dohodnih mobilnosti študentov in 12 odhodnih 
mobilnosti. Zaradi COVID 19 in omejene možnosti gibanja po EU je načrtovana mobilnost v 2020/21 
mnogo nižja kot pretekla leta, predvidoma bomo gostili 21 študentov, 8 študentov UP FM pa bo 
opravilo mobilnost drugje. Vzrok za nižjo mobilnost je vsekakor izvajanje študija online saj študenti 
mobilnost povezujejo z študijsko in kulturno izkušnjo v drugi državi ne s študijem prek spletnih 
platform. 
 
Tudi mobilnost osebja smo že v študijskem letu 2019/20, zaradi COVID situacije bili primorani 
drastično zmanjšati. Realizirani so bili tisti prihodi in odhodi, ki so se pričeli že v 1. semestru študijskega 
leta, vse mobilnosti v 2. semestru pa so bile odpovedane in prestavljene na čas, ko bo epidemiološka 
slika to ponovno omogočila. Tako smo realizirali 3 prihode tujcev in 6 odhodov osebja UP FM. V 
študijskem letu 2020/21 iz enakih razlogov načrtujemo je 2 prihoda tujcev in 2 odhodne mobilnosti, 
seveda ob upoštevanju možnosti potovanj v posamezne države. 
 
4.5. Načrt izvedbe mednarodnih konferenc, znanstvenih delavnic in poletnih šol 
 
V mesecu novembru 2020 smo izvedli 20. mednarodno MIC konferenco online, ki je bila v 
spomladanskem času, zaradi epidemije prestavljena. 
V letu 2021 ponovno načrtujemo izvedbo MIC, vendar pa zaradi epidemije točen termin izvedbe še ni 
določen. 
Izvedbe znanstvenih delavnic in poletnih šol ne načrtujemo. 
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4.6. Mednarodni sporazumi in načrt njihovega izvajanja  
 
Nadaljevali bomo z izvajanjem mednarodnih sporazumov, ki so že v teku. Trenutno pripravljamo 
ponovno sodelovanje za izvedbo magistrskega programa Politologija z Univerzo Lomonosov, ki je bilo 
zadnji dve leti v mirovanju. Načrtujemo sodelovanje z Univerzo v Udinah na področju izvajanja 
doktorskega študija. 

 

4.7. Načrt sodelovanja s tujimi institucijam 

Nadaljevali bomo sodelovanje s tujimi institucijami, ki je že utečeno. 

 

5. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA  
 

5.1. Načrtovani študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov 
 
Na UP FM nimamo akreditiranih študijskih programov za izpopolnjevanje in delov študijskih 
programov. 
 
5.2. Načrtovana ponudba vseživljenjskega učenja za različne ciljne skupine  
 
V letu 2021 bomo na UP FM organizirali in izvedli konferenco MIC 2021 in soorganizirali konferenco 
EMAN 2021, tudi v letu 2021 bomo izvedli že tradicionalni podjetniški dogodek FestINNO, ki se je že v 
letu 2020 preselil na splet, dogodke v okviru tedna UP in dnevov FM, dogodke v okviru Evropskega 
tedna trajnostnega razvoja, gostujoča predavanja v okviru predmetov študijskih programov in razne 
dogodke v okviru raziskovalnih projektov. 
 
Zaradi epidemije COVID bomo večino načrtovanih aktivnosti izvedli prek spletnih portalov, ko bo to 
omogočeno pa ponovno v prostorih UP FM. 
   
 
5.3. Alumni klub za krepitev mreženja diplomantov   
 

Na vse dogodke in aktivnost, ki jih organiziramo na UP FM še posebej toplo vabimo naše diplomante. 
Odzivnost je velika še posebej pri gostujočih strokovnjakih iz prakse, ki so pogosto naši diplomanti in z 
velikim veseljem posredujejo mlajšim kolegom svoje izkušnje iz prakse. Veliko diplomantov sprejme 
tudi študente FM na strokovno prakso v svoja podjetja, saj se zavedajo pomembnosti pridobivanja 
izkušenj. 
 
V letu 2021 bomo sicer ne načrtujemo posebnih srečanj za diplomante, saj nam to trenutna situacija 
ne omogoča, bomo pa vzpostavili bazo diplomantov, ki nam bo omogočila bolj sistematično 
nagovarjanje in vabljenje diplomantov k različnim njim namenjenim aktivnostim in mreženju. 
Nadejamo se, da bomo tudi z začetkom delovanja v novih prostorih UP FM privabili še več naših 
diplomantov k sodelovanju s fakulteto. 
 

5.4. Drugi načrti na področju VŽU 

UP FM bo tudi v letu 2021 skupaj s kariernim centrom organizirala in izvedla delavnice namenjene 
študentom pri načrtovanju karierne poti. 
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6. KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  
 
6.1. Knjižnična dejavnost 

Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF deluje na članici, njeno delovanje pa je delno usklajeno 
v okviru Univerze na Primorskem Univerzitetne knjižnice (v nadaljevanju UP UK).  

Knjižnična dejavnost Skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF obsega nabavo, obdelavo in 
izposojo knjižničnega gradiva. Knjižnica UP FM in UP PEF podpira študijski in raziskovalni proces 
fakultete, vodi bibliografije zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano 
in / ali individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo knjižnice, 
informacijskih virov. Svoje storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom. 

Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, prav tako je 
dostop s prijavo Arnes AAI/Shibboleth omogočen tudi oddaljeno izven prostorov knjižnice. Nabavo 
knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov knjižnica 
načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa, pri tem se osredotoča na gradivo, ki podpira učni 
in raziskovalni proces. 

Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF bo usklajeno z UP UK v letu 2021 sodelovala pri 
izvajanju potrebnih aktivnosti za nadaljevanje opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Strokovnimi 
standardi in priporočili za visokošolske knjižnice in sodelovala v aktivnostih krovne UP UK pri 
načrtovanju možnosti zagotavljanja čitalniških mest za uporabnike. Posebno skrb bo Knjižnica UP FM 
IN UP PEF namenila izobraževanju uporabnikov za uporabo knjižničnega sistema, iskanje in 
prepoznavanje kakovostne literature ter elektronskih virov. Knjižnica UP FM IN UP PEF bo v letu 2021 
še naprej izvajala dejavnost skladno z upoštevanjem ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19, vendar z 
nenehnim prilagajanjem in iskanjem trajnostnih kot tudi trenutnih rešitev za zadovoljevanje potreb 
uporabnikov in nemoteno izvajanje študijskega procesa.  

 
6.2. Založniška dejavnost 
 
UP FM izvaja založniško dejavnost prek Založbe UP. V okviru te izhajata dve mednarodni znanstveni 
reviji Management Global Transitions in Management. V letu 2021 načrtujemo korenitejšo 
spremembo revije Management, ki bi naj postala strokovna revija, revijo MGT pa želimo preseliti pod 
okrilje neke mednardone založbe. 
 

7. DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV  
 
UP FM ne izvaja dejavnosti Študentskih domov.  
 

8. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ KAKOVOSTI  
 
 
Na UP FM v študijskem letu 2020/21 uvajamo nekaj sistemskih novosti na področju izboljšanja 
zagotavljanja kakovosti, in sicer: 
- Uvajamo institut programskih direktorjev s ciljem, da se zagotovi učinkovit in uspešen krogotok 

kakovosti z izhodiščem v trajnem razvoju študijskih programov ter ob skrbi za njihovo aktualnost, 
promocijo, izvajanje in učno izkušnjo študentov. Programski direktorji sodelujejo pri analizi 
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samoevalvacijskih poročil in pripravi ukrepov, spremljajo izvedbo in podajajo predloge ukrepov v 
primeru zaznanih težav ter predlagajo spremembe študijskih programov, izvajajo fokusne skupine 
ipd. 

- Prenovila se je sestava Sveta za kakovost, ki ga sestavlja 15 članov, in sicer: enajst predstojnikov 
kateder, en predstavnik strokovnih služb, ki ga predlaga tajnik fakultete in trije predstavniki 
študentov, ki jih predlaga Študentski svet UP FM, tako da so zastopane vse tri stopnje študija. 

Svet za kakovost enkrat letno opravi SWOT analizo za vsa področja dejavnosti UP FM na podlagi 
poročil o spremljanju in zagotavljanju kakovosti in predlaga ukrepe. 
 
Poročanje 
Vsakoletno poročanje tudi letos obsega nekatera že utečena poročila: 
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2019/2020 
- Poročilo o analizi mnenjskega anketiranja študentov 
- Poročilo o samoevalvaciji študijskega programa 
 
Poročila obravnavajo katedre, komisije in vodstvo UP FM, sprejme pa jih senat. 
Poročila, ki se nanašajo na izobraževanje, kakovost in mnenjsko anketiranje študentov in diplomantov 
so  javno objavljena na spletni strani fakultete. 
 
Obveščanje deležnikov 
Že v času prvega dela epidemije je kolegij dekana uvedel redna mesečna online srečanja vodstva in 
članov študentskega sveta s študenti z namenom obveščanja, izmenjave mnenj in sprotnega 
razreševanja morebitnih dilem.  
 
Kljub prenosu vseh aktivnosti v online okolje vse aktivnosti obveščanja zaposlenih potekajo nemoteno, 
redno se sestaja kolegij dekana in kolegij predstojnikov kateder. Zaposleni tedensko prejmejo 
informacijo kolegija dekana. Tudi izmenjava in prenos dobrih praks poučevanja poteka v trenutnih 
razmerah še bolj intenzivno prek online okolju na vsakokratno pobudo učiteljev. Vsakoletne pedagoške 
posvete pa smo se odločili prestaviti v obdobje, ko bo to mogoče izvesti v živo.  
 
Anketiranje in pridobivanje mnenj 
Letno pridobivanje mnenj deležnikov poteka tudi v tem študijskem letu na že utečene načine: 
- Nadaljujemo z izvedbo anketiranja študentov ob koncu predavanj z predmetnimi anketami s ciljem 

takojšnje povratne informacije učitelju in načrtovanja izboljšanja izvedbe predmeta. Anketa poteka 
prek portala 1ka že drugo leto zapored, izvede pa se v zadnjem tednu predavanj in prvem tednu 
izpitnega obdobja. Učitelji prejmejo poročilo o anketiranju takoj po zaključku anketiranja. 

 
- Poleg ankete FM izvajamo tudi študentsko anketo, ki poteka na ravni univerze prek 

informacijskega sistema ŠIS, čeprav je zanimanje za to anketo čedalje manjše in je odzivnost zelo 
nizka.  

 
- V mesecu maju potekajo vsakoletne fokusne skupine s študenti po študijskih programih. 
 
- Anketa o zadovoljstvu zaposlenih se izvede vsako leto v jesenskem obdobju in služi vodstvu kot 

priprava na letne razgovore. 
 
 

9. NACIONALNO POMEMBNE NALOGE  
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9.1. Skrb za razvoj in učenje slovenščine  
 
UP FM se zaveda pomena razvoja slovenskega jezika v terminološkem smislu. Proti koncu 2020 se je 
na UP FM oblikovala delovna skupina, ki bo v letu 2021 oblikovala pojmovnik/slovar strokovnih izrazov 
s področja managementa.  
 

10. OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST  
 
10.1. Interesna dejavnost 
Priloga je sprejet letni program dela interesne dejavnosti študentov UP FM. 
 
 

11. UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE 
 

11.1. Vodenje in upravljanje  
 
Vsled izbolljšanja zagotavljanja in spremljanja kakovosti na UP FM v letu 2021 UP FM uvaja nov 
organizacijski institut. V letu 2021 bodo imenovani programski direktrji študijskih programov, ki bodo 
imeli naslednje naloge: 

▪ Poznavanje in spremljanje karierne poti diplomantov (ustrezna poročila in druga gradiva, 
ki dokumentirajo karierne poti diplomantov pripravi strokovna služba fakultete – 
programski direktor se z njimi seznani in spremlja te podatke).  

▪ Podajanje predlogov sprememb ali dopolnitev vsebin študijskega programa s ciljem 
zagotavljanja njegove aktualnosti glede na izražene potrebe trga dela in razvoj stroke.  

▪ Sodelovanje s PR službo pri pripravi promocijskih aktivnosti (poda vsebinske predloge, 
katera vsebinska razsežnost programa naj se pri promociji bolj poudari itd.)  

▪ Aktivno zbiranje informacij od različnih deležnikov v času izvajana študijskega programa in 
podajanje predlogov ukrepov v primeru zaznanih težav (predvsem od strokovnih služb, pa 
tudi od učiteljev in študentov ter drugih zunanjih deležnikov).  

▪ Podajanje odziva (refleksija) na ciljne vrednosti kazalnikov kakovosti, ki jih postavijo organi 
upravljanja.  

▪ Izvedba fokusne skupine za študijski program s sodelovanjem strokovne službe.  
▪ Priprava delov samoevalvacijskih poročil, ki zahtevajo analizo in predloge ukrepov na 

programu.  
▪ Spremljanje delovanja tutorskega sistema v okviru študijskega programa. 

 
Sočasno s to spremembo se bo spremenila tudi sestava Sveta za kakovost UP FM, komisije Senata UP 
FM, ki je zadolžena za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na UP FM. Svet za kakovost UP FM bo 
odslej sestavljen iz predstojnikov vseh kateder, predstavnika strokovnih služb (na predlog tajnika) in 
treh predstavnikov študentov (na predlog študentskega sveta).  
 
Naloge sveta za kakovost ostajajo povečini enake, bolj podrobneje je opredeljena le druga alineja v 
Pravilih UP FM, in sicer ta, da enkrat letno izvede SWOT analizo organiziranosti in delovanja zavoda kot 
celote ter izvedbo procesov na področju izobraževanja in raziskovanja. Podlaga za izvedbo SWOT 
analize so informacije zbrane v okviru anket o izvedbi posameznih predmetov ter vsakoletnih fokusnih 
skupin. Na podlagi ugotovitev vsakokratne SWOT analize svet za kakovost predlaga ukrepe ter 
spremlja njihovo izvajanje. 
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V letu 2021 se načrtuje tudi sprememba Pravil o notranji organiziranosti članice, saj jih je potrebno 
uskladiti z Pravili o normativih za opravljanje upravno adiminsitrativnih in strokovno-tehničnih nalog na 
Univerzi na Primorskem, ki so bila sprejeta 2. 12. 2020.  
 
11.2. Kadrovski razvoj  
 
Da pa bi UP FM ostala konkurenčna tako na domačem kot tujem trgu, je potrebno skrbeti za stalen 
razvoj notranjih kadrov. Tako na eni strani UP FM stremi k izobraževanju vseh svojih zaposlenih. V 
prihajajočih letih, predvsem pa v letu 2021 UP FM načrtuje izobraževanje na področju: 

• redno izobraževanje zaposlenih, ki so v postopku pridobivanja formalne izobrazbe, npr. mladi 
raziskovalci in drugi zaposleni, ki so vpisani na doktorski/magistrski študij,  

• odpiranje možnosti za podoktorski študij na različnih področjih in obiski poletnih šol ter drugih 
izobraževanj za visokošolske učitelje doma in v tujini,  

• možnost izvedbe gostovanj v tujini zaradi zagotavljanja napredovanja v nazive,  

• izobraževanja strokovnih sodelavcev na področju upravnih postopkov, tu so mišljeni predvsem 
t.i. »osvežitveni« tečaji, izobraževanja za strokovno osebje na področju izvajanja Zakona o 
upravnih postopkih, tovrstno izobraževanje je predvideno v sodelovanju z Univerzo na 
Primorskem in se izvede praviloma vsako leto, 

• periodična izobraževanja iz področja varstva pri delu in požarne varnosti, kot so različne vaje 
evakuacije, ki jih je ustanova dožna izvajati vsako leto, usposabljanja iz požarne varnosti, 
usposabljanja zaposlenih iz varstva pri delu (tu načrtuje UP FM večje usposabljanje v začetku 
leta 2021 v soodvisnosti glede na trenutne razmere epidemiološke slike Covida-19), 
usposabljanja iz prve pomoči, usposabljanja za gašenje požarov ipd. 

• v letu 2021 bo morala UP FM zaradi selitve na novo lokacijo na novo postaviti cel sistem 
izobraževanja iz področja varnosti pri delu ter na novo usposobiti kader skladno z veljavno 
zakonodajo zaradi spremembe lokacije, 

• izobraževanje za vse zaposlene s področja varovanja osebnih podatkov (UP FM načrtuje po 
posameznih področjih usposabljanja za zaposlene v letu 2021) v sodelovanju z Univerzo na 
 Primorskem in 

• strokovna usposabljanja iz javnih naročil, kadrovske politike, vsakoletnih napredovanj, 
raziskovalnih projektov , Erasmus izmenjav ipd. 

 
 
UP FM namerava v letu 2021 zaposliti eno osebo v Centru za razvoj in prenos znanja, zagotovo pa bo 
UP FM med drugim v letu 2021 stremela k povečanju raziskovalnega kadra. UP FM svoje zaposlene 
spodbuja tudi k formalnemu izobraževanju, tako sta dve zaposleni v letu 2020 pristopili k formalnemu 
izobraževanju v okviru 2. in 3. bolonjske stopnje na UP FM, mladi raziskovalec pa nadaljuje 
izobraževanje in zaključuje doktorsko izobraževanje.  
 
V letu 2021 UP FM načrtuje nekaj kadrovskih razpisov skladno z letnim programom dela UP FM. 
Mednarodnih kadrovskih razpisov pa UP FM  zaenkrat ne načrtuje.  
 
11.3. Informatizacija članice  
 
Informatizacija članice se na novo uredi s prehodom na novo lokacijo, kjer je predvidena nova IKT 
infrastruktura, interaktivni zasloni in multimedijski pripomočki. Aktivnosti na tem področju zajemajo 
sodobne posodobljene IKT infrastrukturne rešitve, računalniške učilnice ter informacijske točke, ki so 
kos naši informacijski dobi in so pripravljene na vsakodnevnem brezhibnem delovanju (oz. 
predavanju).  
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Večje učilnice bodo pripravljene z “live streaming” tehnologijo in bodo omogočile istočasno  
predavanje na daljavo. Uporabljene tehnologije so smiselno načrtovane, da uporabniku ponujajo čim 
lažje delo.  
  
Študentom so omogočena brezplačna programska orodja, oprema in aplikacije, ki so potrebne za 
izvedbo študijskega procesa. V ta namen in v luči prilagoditve epidemioloških razmer Covid-19  je 
zagotovljena celotna platforma uporabe ZOOM okolja za celotno univerzo in fakulteto. 
 
 
11.4. Upravljanje s stvarnim premoženjem   
 
UP FM bo v letu 2021 pridobila v uporabo stavbo nekdanje Srednje tehnične šole Koper (v 
nadaljevanju STŠ), stavbno zemljišče na naslovu Izolska vrata 2, Koper.  V začetku leta 2021 
(predvidoma do konca meseca februarja oz. marca) se načrtuje preselitev UP FM iz trenutne lokacije 
na Cankarjevi 5 in Brolo 12 v novo stavbo. S tem bo UP FM pridobila lastne prostore in  stavbno 
zemljišče na novi lokaciji, Izolska vrata 2. UP FM se bo s selitvijo v nove prostore razbremenila najemne 
pogodbe za prostore na lokaciji Brolu 12 v obsegu 801,70m², prostore bo do izteka pogodbe 
uporabljala Univerza na Primorskem, saj je pogodba za predmetne prostore, sklenjena med lastnikom 
in Univerzo na Primorskem do 1. 4. 2030. Prav tako pa se bo UP FM izselila iz obstoječe lokacije na 
Cankarjevi 5. 
 
 
Upravljanje nepremičnin 
 
V letu 2021 bo UP FM pridobila v upravljanje novo stavbo, lastno stavbno zemljišče, na naslovu Izolska 
vrata 2, Koper v skupnem obsegu 2. 659,00 m². UP FM bo na novi navedeni lokaciji vse svoje 
dejavnosti. UP FM v letu 2021 ne načrtuje nakupa ali odprodaje nepremičnin. UP FM v letu 2021 ne 
načrtuje sanacij objektov, saj se seli v nov objekt, razen v primeru izjemnih okoliščin kot so naravne in 
ostale višje sile. 
 
 
Investicijski projekti – gradnja, obnova in rekonstrukcija 
V letu 2021 se bo zaključila obnova oz. rekonstrukcija stavbe nekdanje Srednje tehnične šole Koper, ki 
jo je vodila UP za potrebe UP FM s pripadajočo telovadnico. Ostalih obnov, gradenj ali rekonstrukcij UP 
FM v letu 2021 ne načrtuje. 
 
Investicijsko vzdrževanje (IVD) in vlaganje v nakup opreme 
 
V letu 2021 UP FM ne načrtuje investicijskega vzdrževanja in večjih vlaganj v nakup opreme, saj kot 
navedeno UP FM pridobi novo stavbo. Nakup opreme (pohištvene opreme) za novo stavno UP FM na 
lokaciji Izolska vrata 2 je predviden že z investicijskim načrtom prenove stavbe in se bo realiziral v letu 
2020/2021. Dodatnih nakupov opreme v letu 2021 ni predvidenih, razen manjšega nakupa 
računalniške opreme (laserski dvostranski tiskalnik) iz proračuna EU oz. iz projekta POW BRIDGE. V letu 
2021 se načrtuje nekaj manjših nakupov opreme iz naslova projektov CRPZ  UP FM in nabave 
morebitne dodatne, manjkajoče šolske in ostale opreme v višini 10.000 EUR iz drugih virov. 
 
 

12. FINANČNI NAČRT 
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Finančni načrt članice za leto 2021 je sestavni del skupnega finančnega načrt Univerze na Primorskem. 
 
 

13. COVID-19 PRILAGODITVE  
 

V študijskem letu 2020/2021 smo pedagoški proces načrtovali v kombinirani izvedbi, delno v živo in na 
daljavo. V zadnjem tednu meseca oktobra pa smo zaradi poslabšanja epidemiološke slike prešli v 
izključno online izvedbo. Prehod na izvedbo on-line ni predtavljal večjih težav. V 1. semestru se tako 
vse pedagoške aktivnosti nemoteno izvajajo tudi online. 
 
Učitelji pri svojem online pedagoške delu uporabljajo Zoom platformo, za katero je univerza v celoti 
zagotovila licenčni dostop vsakemu učitelju. Poleg tega pa učitelji pri svojem delu uporabljajo tudi 
druge možnosti online dela v okviru že vzpostavljene in utečene e-učilnice in prek MS Teams. 
 
Za preverjanje znanja smo v letu 2020 že pričeli z uporabo Exam.net, ki je bil v tem letu na voljo 
brezplačno, za leto 2021 pa je UP FM pridobila licenčni dostop. Preverjanje znanja je tako že po prvem 
kvartalu potekalo online prek različnih portalov v okviru e-učilnice in prek Exam.net, tako izvedbo pa 
načrtujemo tudi za zimsko izpitno obdobje in v spomladanskem semestru, če ne bodo možne izvedbe 
izpitov v predavalnica.  
 
Do spremembe programov oziroma posameznih predmetov je prišlo, zaradi COVID-19, le v manjši 
meri v smislu prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih, kjer so ocenili, 
da je potrebna prilagoditev zaradi online izvajanja. Trenutno pa proučujemo možnost prilagoditve 
izvedbe strokovne prakse za študente visokošolskega programa Management, ki smo jim že v lanskem 
letu omogočili napredovanje v višji letnik brez opravljene obveznosti. 
Podpora študentom poteka kot običajno prek referata in tutorskega sistema. Vodstvo UP FM pa je že v 
spomladanskem času 2020 uvedlo redna mesečna online srečanja s študenti s katerimi nadaljuje tudi v 
tem študijskem letu. 
 
Zaradi COVID-19 smo izvedbo prilagodili na posameznih programih in predmetih takole: 
- UN Management - prestavili smo izvedbo delavnic Informacijske veščine 1 in 2 v okviru PU3 iz 

zimskega v letni semester, 
- UN Management - skrajšala (polovična izvedba) se je izvedba izbirnega predmeta UN Prodaja in 

odnosni marketing v angleščini 
- VS Management - izvedba IKT praktikuma se je delno prestavila v 3. kvartal (redni in izredni študij) 
- Management – izvedba predmeta Poslovna statistika (redni študij) se je premaknila iz 1. kvartala v 

4. kvartal 
- B2MTR – pri predmetu Okoljsko zdravje se je zmanjšalo število kontaktnih ur 
 
Vse ostale dejavnosti fakultete potekajo povečini na daljavo. Vse večje dogodke smo preselili na splet 
in jih take načrtujemo tudi v letu 2021, z izjemo Podelitve diplom, za katero upamo, da jo bomo uspeli 
izvesti v prepoletnem času v neki obliki v živo. Narava raziskovalnega dela je prevdem kabnetne 
narave, tako, da raziskovalci lahko raziskave opravljajo od doma. Strokovne službe svoje zadolžitve 
opravljajo na daljavo, na sedežu fakultet je v času epidemije zagotovljena prisotnost sodelavcev za 
informatiko ter tajništva ves čas. Ostali sodelavci delajo od doma, zagotovljena pa je prisotnost 
sodelavcev v referatu na lokaciji dvakrat tedensko. Tudi seje organov potekajo prek vidokonferenčnih 
sistemov ali dopisnih sej.  
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki 
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer: 
‐ Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – 

UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148 
in 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a),  

‐ Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (ReNPVS; Ur. 
l. RS, št. 41/11), 

‐ Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št. 
43/11), 

- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 
85/14, 75/16,61/17 ZUPŠ in 65/17), 

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 112/07, 9/11, 57/12-
ZPOP-1A, 21/18 ZNOrg in 9/19), 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZVPI; Uradni list RS, št. 61/06 87/11in 55/17), 
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; Ur. 

l. RS, št. 14/99), 
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 87/11-ZVPI (97/11 popr.), 

109/12),  
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/94 in 59/19), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur.l. RS, št. 75/19), 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št 35/17 in 24/19), 
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17), 
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št. 

46/06 in 8/17), 
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem za obdobje 2014 – 2020,  
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 

67/08, 85/11 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19), 
- Statut Univerze na Primorskem  (Ur.l. RS, št. 51/15-UPB2 63/16, 2/17, 31/17. 31/17, 77/18 in 

75/19), Priloga k Statutu UP (Ur.l. RS, št. 21/11, 88/15 31/17 in 77/18). 
 
Pri svojem delovanju pa UP FM uporablja tudi vso ostalo zakonodajo, ki ureja delovanje javnih zavodov 
ter drugih pravnih oseb. 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani: 
https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti. 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje UP FM so objavljeni na spletni strani: http://www.fm-
kp.si/predstavitev/interni_akti.  

 
 

PRILOGE 
  Načrt po dejavnostih - kazalniki 
  Kadrovski načrt 

https://www.upr.si/sl/univerza/interni-akti
http://www.fm-kp.si/predstavitev/interni_akti
http://www.fm-kp.si/predstavitev/interni_akti


Obrazec-LPD-2021  

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2021 
Stran | 29 

 
 

 

  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem  
  Letni program dela interesnih dejavnosti študentov UP FM 
  Organigram  


