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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 

• Do 31. 12. 2021, s 1.1.2022 nastopi mandat za dekanko izr. prof. dr. Tatjana Horvat, ki bo sestavila novo 
vodstveno ekipo 

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 
svet stanovalcev / Svet 
uporabnikov Univerzitetne 

Predsednik: prof. dr. Borut Likar  
Namestnik predsednika: prof. dr. Štefan Bojnec 
Člani: AZ UP FM sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter predstavniki 
študentov.  

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 

knjižnice 

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 

**Študentski svet je imel mandat do 10. 12. 2021, zaradi zapletov, ki so povezani z razpisom volitev v Študentski 
svet se nov Študentski svet še ni konstituiral in bodo izvedene nove volitve 

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 

• Do 31. 12. 2021, s 1.1.2022 nastopi mandat za dekanjo izr. prof. dr. Tatjana Horvat, ki bo sestavila novo 
vodstveno ekipo 

 

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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UP FM 1 1 1 1 2 2 

Skupaj 1 1 1 1 2 2 

 
TABELA 8: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov na dan 31. 12. 2020 

Članica 
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UP FM 6 4 1 1 7 5 

Skupaj 6 4 1 1 7 5 
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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 (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 
eno znanstveno revijo v angleškem jeziku in eno strokovno revijo. 
 
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. 
 
 
 

POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2022 
 
 

DOLGOROČNI OZ. STRATEŠKI CILJI 2021-2027 
 

 
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 2021-2024 
 
Razvojni cilji UP za obdobje od leta 2021 do leta 2024 so določeni v skladu s SRS UP 2021-2027. 
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V študijskem letu 2021/2022 bomo znotraj ukrepa Ukrepa št. 1.3.1 - Izboljšanje kakovosti pedagoškega 
procesa z vključitvijo kombiniranega učenja (blended learning) v študijski proces (pilotni projekt) 
izvedli pilotiranje izbirnega predmeta B1 VS S podatki do pravilnih odločitev. Predmet bomo izvedli v 
kombinirani obliki ter spremljali doseganje učnih izidov in kompetenc pri tej obliki poučevanja ter jo 
primerjali z izidi in kompetencami, pridobljenimi v prejšnjih letih, ko se je ta predmet izvajal v klasični 
obliki. V primeru dobrih rezultatov bomo v naslednjem šolskem letu razširili število pilotskih 
predmetov na predmete iz več različnih področji. 
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KRATKOROČNI LETNI CILJI V LETU 2022 
 
 

1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
1.1. Načrt priprave novih študijskih programov v letu 2022 
 
UP FM v letu 2022 ne načrtuje akreditacije novih študijskih programov.  
 
Načrtuje pa pripravo morebitnih modulov in študijskih programov, ki se bodo ponudili v tujem jeziku in 
vzpostavitev partnerstev za oblikovanje skupnih študijskih programov. 
 
1.2. Načrt izvedbe študijskih programov v študijskem letu 2022/2023 
 
UP FM v študijskem letu 2021/2022 izvaja skupaj 8 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), in 
- skupni magistrski program Politologija – mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija, ki ga 

skupaj izvajata UP FM in UP FHŠ, v angleškem jeziku (izredni študij). 
- 3. stopnja 

- doktorski program Management (izredni študij) 
 

V študijskem letu 2021/2022 izvajamo pedagoški proces v živo, v primerih karantene posameznih 
skupin študijskih programov pa tudi na daljavo prek Zoom. Vse organizirane oblike pedagoškega 
dela na programih, ki potekajo v angleškem jeziku smo načrtovali v celoti v živo. Le za tuje 
študente, ki zaradi Covid 19 ne morejo priti v Slovenijo se pedagoški proces izvaja online 
(Politologija). 

 
V študijskem letu 2022/2023 načrtujemo razpis in izvedbo programov v enakem obsegu kot v 

študijskem letu 2021/2022. Študijski proces se načrtuje v živo, v primeru poslabšanja razmer in ko 
bodo sprejeti ustrezni ukrepi pa se lahko takoj prilagodimo in študij v celoti izvedemo online.  

 
1. 3. Načrtovane nove dislocirane enote 
 
Na UP FM ne načrtujemo odpiranja novih dislociranih enot. 
 

1.4. Načrt razpisa za vpis in vpisa v študijskem letu 2022/2023 
 
UP FM bo v študijskem letu 2022/2023 na študijskih program 1. stopnje razpisala 20 mest manj na 
visokošolskem strokovnem programu Management kot v preteklem študijskem letu, na  
univerzitetnem programu pa enako število mest na rednem študiju kot v letu 2021/2022. Na 
visokošolskem strokovnem programu Management bomo ponovno razpisali izredni študij, na 
univerzitetnem  programu pa izredni študij ne bo razpisan, saj smo v preteklem letu ugotovili, da zanj 
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ni zanimanja. Na podlagi realizacije vpisa v študijsko leto 2021/2022 načrtujemo, da bomo na rednem 
študiju zapolnili večino mest. Prav tako ugotavljamo, da se je zanimanje za izredni študij na 
visokošolskem programu ponovno povečalo, saj število vpisanih vsako leto narašča kar pripisujemo 
prilagojeni izvedbi za to skupino. 
 
UP FM bo v študijskem letu 2022/2023 razpisala 5 študijskih programov 2. stopnje, tri tudi v 
angleškem jeziku.  
V študijskem letu 2022/2023 bomo na magistrskih programih razpisali enako število vpisnih mest na 
rednem študiju in na izrednem na izrednem študiju kot v študijskem letu 2021/2022.  
Načrtujemo, da bomo v magistrskih programih zapolnili približno enak odstotek mest na slovenski 
izvedbi in nekoliko višji odstoten na angleški izvedbi programov. Ugotavljamo, da je zanimanje za študij 
v angleškem jeziku veliko, za sam vpis v programe pa se na koncu odloči manj kandidatov zato bomo 
promocijo za programe  v angleščini še povečali.  
 
Na doktorskem programu smo razpisali enako število vpisnih mest kot v preteklem študijskem letu 
prav tako načrtujemo enak vpis kot v preteklem letu. 
 
Natančnejši načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2022/2023 
v primerjavi s študijskim letom 2021/2022 predstavljamo v spodnjih preglednicah (prvič vpisani v 1. 
letnik).  
 
 
TABELA 9: Število vpisanih študentov po študijskih programih  

 

 

Redni Izredni Skupaj 

Razpis 
Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 

SKUPAJ VPISANI 349 238 68 146 27 18 495 265 54 

Dodiplomski študijski programi 1. 
stopnje 

190 171 
90 

50 16 
32 

240 187 
78 

- visokošolski strokovni 
študijski programi 

105 100 
95 

30 16 
53 

135 116 
86 

- univerzitetni študijski 
programi 

85 71 
84 

20 0 
0 

105 85 
81 

Magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

159 67 
53 

84 5 
6 

243 72 
30 

Doktorski študijski programi 3. 
stopnje 

  
 

12 6 
50 

12 6 
50 

 
 
TABELA 10: Načrt vpisa za študijsko leto 2022/2023  

 

Redni Izredni Skupaj 

Razpis 
Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 

SKUPAJ VPISANI 357 267 75 132 47 36 489 314 64 

Dodiplomski študijski programi 1. 
stopnje 

195 175 
90 

30 20 
67 

225 195 
87 

- visokošolski strokovni 90 90 100 30 20 67 120 110 92 
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Redni Izredni Skupaj 

Razpis 
Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 
Razpis 

Vpis v 
1. 
letnik 

% 

študijski programi 

- univerzitetni študijski 
programi 

105 85 
86 

0 0 
0 

105 85 
81 

Magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

162 92 
57 

90 17 
19 

252 109 
43 

Doktorski študijski programi 3. 
stopnje 

  
 

12 10 
83 

12 10 
83 

 
 
 
1.5. Načrt posodabljanja študijskih programov 
 
V študijskem letu 2021/2022 se oba dodiplomska programa, ki smo ju posodobili v letu 2019 izvajata v 
celoti skladno s prenovljenim predmetnikom. 
 
V letu 2021 smo posodobili magistrska študijska programa Politologija in Management trajnostnega 
razvoja ter doktorski program Management, ki smo ga iz triletnega preoblikovali v štiriletni. V 
študijskem letu 2021/2022 smo že vpisali študente v posodobljene programe in se ti že izvajajo. V 
študijskem letu 2021/2022 bomo posodobili še magistrski program Ekonomija in finance in tako bo 
načrtovana prenova po celotni vertikali zaključena.  
 
Sprotno bomo pristopili k spremembi učnih načrtov za katere bodo nosilci presodili, da so potrebne 
spremembe, prav tako bomo na podlagi samoevalvacijskih poročil programskih direktorjev načrtovali 
in izvedli potrebne ukrepe na posameznem programu. 
 
 
1.6. Aktivnosti za zapolnitev razpisanih vpisnih mest v 1. letnike magistrskih študijskih programov 2. 
stopnje 
 
UP FM bo tudi v letu 2022 zelo aktivna v smislu promocije in širjenja prepoznavnosti ponudbe 
programov za izobraževanje. Aktivnosti, ki smo jih prenesli na splet so se izkazala za zelo učinkovita v 
smislu pridobitve prijave kandidatov, saj se je število prijav zelo povečalo. Prijavljene kandidate bomo 
morali še bolje prepričati, da se dejansko vpišejo na programe, saj se kot je razvidno iz preglednic se 
veliko prijavljeni kandidatov v končni fazi odločitve ne vpiše v programe.      
 
 
1.7. Promocija izobraževalne dejavnosti 
 
Za leto 2022 načrtujemo naslednje aktivnosti: 

Za programe 1. stopnje: 
- Sodelovanje na sejmu Informativa 2022(21. in 22. januar 2022) 
- Organizacija Informativni dni (11. in 12. februar 2022) 
- Serija virtualnih predstavitev programov in klepetov s študenti v slovenskem jeziku (3 dogodki med 

1. 1. in 15. 3. 2022) 
- Serija virtualnih predstavitev programov in klepetov s študenti v angleškem jeziku (5 dogodkov 

med 17. 1. in 15. 5. 2022, nato 1x mesečno v primeru podaljšanja roka za vpis) 
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- Udeležba na kariernih sejmih – jesen 2022 
- Promocija programov po srednjih šolah – jesen 2022 
- 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 aprilom in junijem 2022) 

- Organizacija informativnih dni v slovenskem jeziku (mesečno med junijem in septembrom 2022) 
- Organizacija informativnih dni v angleškem jeziku (mesečno med junijem in septembrom 2022) 
- 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 

- Vzpostavitev profila Linkedin 
- Bolj intenzivno pojavljanje fakultete v poslovnih, strokovnih medijih in dogodkih 
- 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 
- Promocija fakultete na družbenih omrežjih Facebook in Instragram 
- objave sporočil za javnost v regionalnih in nacionalnih medijih. 
 
 
1.8. Drugi načrti na področju izobraževalne dejavnosti 
 
UP FM bo tudi v letu 2022 nadaljevala aktivnosti v okviru projektov, ki se že izvajajo na področju 
izobraževalne in mednarodne dejavnosti (Mobilni učitelji, GOST-UP), koliko bo to mogoče glede na 
epidemiološke razmere v Sloveniji in  EU.  
 
 

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 

2.1. Načrt znanstvene produkcije   
 
Na področju znanstvenih objav UP FM načrtuje rahlo povečanje vseh kazalnikov kakovosti v letu 2022. 
V letu 2021 je UP FM zabeležila dobre rezultate pri vseh kazalnikih kakovosti znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti. Pri povečanju števila znanstvenih objav s podpisom WoS (iz 37 na 40 objav) in Scopus (iz 40 
na 48 objav), pri številu čistih citatov (iz 4449 na 5843).  Vseh objavljenih znanstvenih člankov v letu 
2021 je bilo 82, od tega pa 9 člankov SSCI. Objavljena je bila ena znanstvena monografija in 15 
samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji. Podatki so predstavljeni v 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 11: Kazalniki kakovosti pri znanstvenih objavah UP FM 
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Delež visokošolskih učiteljev z nazivom znanstveni sodelavec in višje, ki v letu 2021 izkazuje znanstveno 
objavo v WoS-u je 35,85%, v SCOPUS-u je 37,74% in v drugih zbirkah je 24,53%. Načrtovan delež za 
leto 2022 v WoS-u je 37,74%, v SCOPUS-u je 39,62% in v drugih zbirkah je 28,30%. 
 
Tabela 12: Delež izkazanih znanstvenih objav 2021 in načrt 2022  
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TABELA 13: Število znanstvenih objav  
 
 

Baza 
Št. objav v 

2020 

 
Št. objav v 

2021 

Sprememba glede 
na 2020 

(indeks21/20) 

Število  
Raziskovalcev po 

SICRIS** 

Število objav na 
raziskovalca v 

2021 

Načrtovano število 
objav na 

raziskovalca 2022 

 a  b c d e=b/d f 
WoS 37  40 1,08 53 0,75 0,77 

SCOPUS 40  48 1,20 53 0,91 0,93 

*podatki iz baze WoS, SCOPUS na dan 7.12.2021. 
** podatki iz baze SICRIS, za leto 2021 z dne 7.12.2021  
 

TABELA 14: Delež visokošolskih učiteljev z znanstveno objavo  
 

Število raziskovalcev z 
nazivom docent oz. znanstveni 

sodelavec ali višje** 

Število raziskovalcev z nazivom 
docent oz. znanstveni sodelavec 
ali višje, ki izkazuje znanstveno 

objavo v letu 2021*** 
Delež raziskovalcev z objavo v 

letu 2021 Načrtovani delež 2022 

9 2 0,22 0,23 

15 9 0,60 0,61 

18 12 0,67 0,68 

** podatki iz kadrovske evidence UP na dan 31.12.2021 
***podatki iz baze SICRIS, za leto 2021 z dne 7.12.2021 

 
Pri doktorskem študijskem programu III. Stopnje Management se za dokončanje študija zahteva objava 
vsaj enega znanstvenega prispevka, ki je povezan z vsebino disertacije in sprejet v objavo v znanstveni 
reviji, indeksirani v WoS, SCOPUS ali drugih bazah podatkov, pri kateri je doktorand prvi avtor. 
 
TABELA 15: Delež raziskovalcev (plačna skupina D in H), ki sodeluje pri vsaj eni projektni prijavi  
 

Število  
Raziskovalcev po 

SICRIS 
Število vseh 

projektnih prijav 

Povprečno število 
prijav na 

raziskovalca 

Število raziskovalcev, 
ki so sodelovali pri vsaj 

eni projektni prijavi 

Delež raziskovalcev, ki 
so sodelovali pri vsaj 
eni projektni prijavi 
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53 29 0,55 20 0,38 

     

     

 
 

2.2. Načrt izvajanja raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov, financiranih s strani ARRS  
 
UP FM bo v letu 2022 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 
do konca leta 2021. V letu 2021 je 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 2022 nadaljevala z izvajanjem v 
letu 2021 odobrenega izvajalskega temeljnega raziskovalnega projekta J5-3106, kjer načrtuje UP FM 
izvedbo kvalitativne raziskave na temo vpliva digitalizacije in demografskih sprememb na eko inovacije 
in krožno gospodarstvo. Pričakuje se tudi izvedba pol strukturiranih intervjujev z 5-10 slovenskimi 
podjetji na to temo in priprava prvega znanstvenega članka. Prav tako se v letu 2022 nadaljuje 
izvajanje enega soizvajalskega temeljnega raziskovalnega projekta, katerega nosilec je UM Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko in enega izvajalskega madžarsko-slovenskega projekta mednarodnega 
sodelovanja, kjer je Madžarski nacionalni urad za raziskave, razvoj in inovacije – NKFIH deloval kot 
vodilna agencija. Pri tem projektu bo UP FM delala na objavah člankov, predstaviti rezultatov projekta 
na znanstveni konferenci MIC 2022 in potem pripravi zaključnega poročila. 
V letu 2022 bodo aktivnosti usmerjene v oddajo štirih prijav temeljnih raziskovalnih projektov za leto 
2022. Poleg tega bosta oddani dve prijavi skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer je v vlogi vodilne 
agencije HRZZ (Hrvaška). 

 
UP Fakulteta za management je bila uspešna na javnem razpisu za projekte ciljno-raziskovalnega 
programa iz leta 2021, saj sta bila odobrena dva soizvajalska projekta. Zato se bodo aktivnosti v letu 
2022 nadaljevale pri petih soizvajalskih projektih. V letu 2022 UP Fakulteta za management načrtuje 
oddajo dveh prijav na javni razpis za projekte ciljno-raziskovalnega programa.  
V letu 2022 bo UP FM v okviru projekta CRP V5-1936 nadaljevala s statistično analizo in interpretacijo 
pridobljenih podatkov. Nato bo pristopila k pripravi končnega poročila o projektu. V sodelovanju z 
ostalimi partnerji projekta se preučuje tudi možnost priprave monografije oz. drugega strokovnega 
dela, kjer bi predstavili izsledke raziskave. 
V letu 2022 bo UP FM v okviru projekta CRP V5-1932 poleg kvantitativne ocene SRIP oz. pametne 
specializacije izvedla kvalitativno oceno, ki bo služila naročnikom za usklajevanje bodočih vladnih 
ukrepov. 
 
 
2.3. Načrt izvajanja drugih nacionalnih raziskovalnih in razvojnih projektov1 
 
V letu 2021 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 

 
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. 
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sodelovanju z RTV Slovenija, Pogodba o sodelovanju z Incom d. o. o., Mladinsko raziskovanje 
2020/2021, sofinancirano s strani Mestne občine Koper, Sporazum o sodelovanju Zavod za razvoj 
zdravstvenega managementa. 
V letu 2022 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 FM nadaljevala aktivnosti za dosego nemotenega 
vsebinskega, finančnega in administrativnega izvajanja enega projekta v okviru  EEA & Norway Grants 
(SOCIALNEET) in šest projektov v okviru programa Erasmus + (E.A.S.I.P. COMP, INSHIP, I-THEN, 
VETWork, S.Ma.R.T. in Hi-TEACH). 
Pri projektu SOCIALNEET se bodo nadaljevale aktivnosti s svetovalnimi storitvami na področju 
socialnega podjetništva za mlade brezposelne. 
 
V letu 2022 se bodo v okviru projekta E.A.S.I.P. COMP izvajale aktivnosti, ki so del Intelektualnega 
outputa 2. Slednje zajema implementacijo inovativnega pristopa poučevanja podjetništva, ki vključuje 
izkustveno učenje in sodelovanje lokalnih podjetij pri reševanju poslovnih izzivov ter pripravo zbornika 
video predstavitev prototipov poslovnih idej, ki jih bodo ustvarili študenti. V implementacijo 
podjetniških vsebin bodo vključeni študenti UP FM. V letu 2022 bo velik poudarek tudi na diseminaciji 
projektnih rezultatov (organizacija dogodkov za širšo javnost, objava novic ipd.), saj se v tem letu 
projekt zaključuje.   
V letu 2022 bo v okviru projekta VETwork izdelan nabor prek sto on-line vsebin za izobraževanje 
učiteljev s področja IKT, inoviranja in podjetništva. UP FM bo izvedla tudi pilotne delavnice na 
Madžarskem in v Sloveniji. Obenem bodo v delo na projektu vključeni tudi študenti FM. 
V letu 2022 bodo v okviru projekta I-THEN že pripravljeni modeli inovativnega poučevanja študentov 
pilotno izvedeni s študenti FM. Sledila bo evalvacija dela in optimizacija. 
V letu 2022 bodo v okviru projekta S.M.a.R.T izvedli prevod študijskih materialov, ki so bili razviti za 
20ECTS kurikulum. Testirali bodo kurikulum in ga evalvirali ter diseminirali rezultate. Vključeni bodo 
študenti FTŠ in FM, najmanj 20 v drugem semestru. UP FM bo sodelovala z CPU GZS ter povezala 
študente s podjetji iz agroživilskega sektorja. 
V letu 2022 bodo v okviru projekta INSHIP izvedli še dva LLT online dogodka ter testirali model na 
skupinah z vsaj 20 udeleženci ter izvedli diseminacijo v obliki konference. 
 
Obenem so bile aktivnosti na UP FM usmerjene v prijave na mednarodne programe financiranja. V letu 
2021 je bil odobren eden projekt v okviru programa Erasmus + Hi-TEACH, katerega aktivnosti so se 
pričele v letu 2021. UP FM pričakuje rezultate ocenjevanja še za pet prijav projektov v omenjenem 
programu. 

 
UP FM bo v letu 2022 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). 
V letu 2022 UP FM načrtuje eno prijavo na razpise Horizon Europe, štiri prijave na razpise Erasmus+ 
KA2 programa in dve prijavi na razpise Interreg.  

 
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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CRPZ je vključen v evropsko podjetniško podporno mrežo Enterprise Europe Network (EEN) že vse od 
njene ustanovitve. V letu 2022 bo nadaljeval z izvajanjem podjetniških podpornih aktivnosti mreže in 
začel nov 3,5-letni projekt “EEN Slovenia - EEN Services in support of business and innovation in 
Slovenia”, ki je sofinanciran iz evropskega programa SINGLE MARKET. Projekt je usmerjen v izvajanje 
podjetniških podpornih aktivnosti in storitev za mikro, mala in srednja podjetja ter raziskovalce v 
okviru JRO s ciljem internacionalizacije poslovanja podjetij, razvoja inovacij, prenosa znanj in tehnologij 
podjetij/raziskovalcev ter vključevanja le-teh v raziskovalno-razvojne projekte sofinancirane iz 
programov EU (Horizon 2020, EIC, EUREKA/EUROSTARS ipd.) V letu 2022 načrtujemo izvedbo oz. 
vključitev v več virtualnih B2B dogodkov s ciljem mreženja in spodbujanja primorskih MSP ter 
raziskovalcev k mednarodnemu sodelovanju, (so)organizacijo 2-4 poslovnih dogodkov (v sodelovanju z 
ostalimi partnerji EEN ter lokalnimi PPO) za podjetnike/raziskovalce, obisk ca. 20 podjetij in vključitev 
ca. 40-50 podjetij v podjetniške podporne storitve, objavo 15-20 poslovnih, tehnoloških ali projektnih 
ponudb/povpraševanj za podjetja/raziskovalce ter sklenitev 8 poslovnih, tehnoloških ali projektnih 
sodelovanj med slovenskimi in tujimi podjetji/raziskovalnimi organizacijami. 

 
CRPZ je že več kot desetletje prav tako vključen tudi v evropski program Erasmus za mlade podjetnike 
kot lokalna Erasmus posredniška organizacija.  V letu 2022 bo na podlagi podpisa aneksa k pogodbi z 
EK nadaljeval z izvajanjem štiriletnega 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 treh letih je CRPZ uspešno izvedel prek 40 podjetniških usposabljanj in s tem že dosegel 
zastavljene cilje projekta. V letu 2022 (zadnje leto projekta) načrtujemo rekrutacijo še 3 mladih in 2 
izkušenih slovenskih podjetnikov v program ter izvedbo 3-5 “outgoing” ali “incoming” podjetniških 
usposabljanj. 

 
V letu 2022 CRPZ načrtuje v sodelovanju z ostalimi partnerskimi organizacijami prijaviti nov projektni 
predlog (OPEN EYE 13) v okviru programa SINGLE MARKET/Erasmus za mlade podjetnike, ki bo 
omogočal nadaljevanje izvajanja podpornih aktivnosti za podjetja in raziskovalce v letih 2023-2025. 
 
2.5. Načrt izvajanja strukturnih projektov 
 
V okviru projekta STAR-VITAL, ki ga financira MDDSZ preko Evropskega socialnega sklada, bo delo UP 
FM usmerjeno v analizo učinkov intervencij projekta STAR-VITAL, pri čemer bodo predmet ocenjevanja 
vmesni učinki (tj. učinki na obnašanje udeležencev projekta) in končnih učinkov (tj. učinkov projekta na 
zmanjšanje absentizma in podaljšanje delovne aktivnosti). Evalvacija projekta bo temeljila na treh 
podatkovnih virih: (i) podatki o udeležbi v projektu STAR-VITAL vseh delavcev v podprtih podjetjih, (ii) 
anketni podatki o delovnem okolju ter gibalnih in prehranjevalnih navadah delavcev v podprtih 
podjetjih in (iii) administrativni podatki na ravni posameznikov o dogodkih na trgu dela in o zdravju. 
Evalvacija končnih učinkov bo potekala v varni sobi na SURS.  
 
Center za razvoj in prenos znanj (CRPZ), ki deluje pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za 
management bo v letu 2022 nadaljeval z izvajanjem zadnjega leta 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 v tem okviru 
projekta identificira tehnološke in netehnološke inovacije/izume raziskovalcev UP, ki nastajajo v okviru 
raziskovalnih projektov, raziskovalce spodbuja k postopku zaščite IL (patentne prijave, idr.) ter v 
kasnejši fazi spodbuja možnosti komercializacije zaščitenih izumov. V letu 2022, ki je zaključno leto 
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projekta, bomo nadaljevali z izvedbo aktivnosti, ki jih v letu 2021 še nismo uspeli realizirati. Poudarek 
bo na organizaciji in izvedbi usposabljanja za zaposlene v TTO-jih JRO, organizaciji in izvedbi še ca. 2 
promocijskih dogodkov in izobraževanj za raziskovalce s področja zaščite IL ter pristopa k trženju IL. 
Prav tako nameravamo organizirati prvo konferenco sodelovanja med UP in gospodarskimi subjekti, ki 
smo jo zaradi slabih epidemioloških razmer v 2. polovici leta 2021 bili primorani prestaviti. S tem 
želimo prispevati k uresničevanju srednjeročne strategije UP 2021-2027 na področju sodelovanja z 
okoljem, ki predvideva vzpostavitev osrednjega dogodka povezovanja in sodelovanja UP z zunanjimi 
deležniki oz. z okoljem. Na področju upravljanja s pravicami intelektualne lastnine (IL) bomo v 2022 
nadaljevali s  postopki za zaščito 2 patentnih prijav (ena že v teku, druga v fazi evalvacije glede 
možnosti prevzema) ter izvedbo ustreznih svetovanj raziskovalcem UP, ki bodo potrebovali pomoč in 
svetovanje za zaščito njihovih izumov. Z oblikovanjem in objavo novih poslovnih in tehnoloških ponudb 
na portalu JRO-KTT ter v portalu EEN bo CRPZ nadaljeval z aktivno promocijo za trženje patentov, znanj 
in opreme do slovenskih in/ali tujih podjetij. Cilj projekta v letu 2022 je izvedba druge patentne prijave 
s popolnim preizkusom ter nudenje celovite podpore raziskovalcem in podpornim službam članic pri 
sklepanju licenčnih in RR pogodb z gospodarstvom. Načrtujemo sklenitev vsaj 1 R&R pogodbe z velikim 
slovenskim podjetjem, ki je del mednarodne korporacije. 
Prav tako CRPZ načrtuje tudi prijavo projekta KTT3.0, v okviru programa ESRR v smeri nadaljevanja 
spodbujanja prenosa znanj iz JRO v gospodarstvo ter ustanavljanja odcepljenih podjetij (spin-off) s 
strani raziskovalcev. 
 
 
2.6. Načrt izvajanja bilateralnih projektov, financiranih s strani ARRS   
 
UP FM bo nadaljevala z izvajanjem aktivnosti na obstoječih dveh bilateralnih projektih (RS-HR in RS-
NOR), ki so navedeni v Prilogi C,_Projekti_FM. Namen v letu 2022 je izvesti en dohodni in dva odhodna 
obiska. Za eno že oddano prijavo bilateralnega projekta za sodelovanje z Združenimi državami Amerike 
UP FM pričakuje še rezultat evalvacije.  
 
V letu 2022 se načrtuje prijave bilateralnih projektov na razpis za sodelovanje. ARRS še ni objavila 
seznam načrtovanih mednarodnih razpisov za leto 2022, zato v tem trenutku ni mogoče oceniti število 
teh prijav. 
 
2.7. Načrt usposabljanja mladih raziskovalcev 
 
UP FM bo v letu 2022 usposabljala dva mladega raziskovalca. UP FM načrtuje eno prijavo za izbor 
mentorjev novim mladim raziskovalcem na ARRS razpis za leto 2022 in eno prijavo za izbor mentorjev 
novim mladim raziskovalcem - pilotni razpis MR+ na ARRS razpis za leto 2022. 
 
2.8. Načrt raziskovalne infrastrukture 
 
UP FM bo v sklopu nabave IKT opreme poskrbela za nabavo raziskovalne opreme kot so prenosni 
računalniki, tiskalniki, licence programov, tablica, telefon, OCOLUSe in HOLOLENS, ki jih raziskovalci 
potrebujejo za nemoteno znanstveno-raziskovalno delo skladno s finančnim načrtom projekta 
odobrenih projektov. 
 
 
2.9. Načrt interdisciplinarnega in medsektorskega povezovanja 
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UP FM bo sodelovala pri interdisciplinarnem delu programske skupine P2-0266, ki ga vodi UL Fakulteta 
za strojništvo. V letu 2022 bo potekalo kontinuirano raziskovalno delo na presečišču strojniških tem, 
managementa in monetarizacije RR rezultatov, zlasti laboratorija LABOD. 
 
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. 
 
 
2.10. Načrt na področju intelektualne lastnine, širjenja in izkoriščanja 3raziskovalnih rezultatov 
 
V letu 2022 načrtuje UP FM izvesti  četrti natečaj “Naj inovacija UP”, s katerim želimo študente, 
raziskovalce in ostale zaposlene spodbuditi k prijavi tehnoloških in netehnoloških inovacij ter 
omogočiti njihov vstop na trg. Po razglasitvi rezultatov bo ocenjen tržni potencial zmagovalne inovacije 
ter podpisan dogovor o kritju morebitnih stroškov zaščite intelektualne lastnine. 
V letu 2022 načrtuje UP FM izvedbo postopkov za 2 izuma. Prvi je že v teku s ciljem popolnega 
preizkusa, drugega pa pričakujemo v začetku leta 2022 in izpeljavo potrebnih postopkov za prevzem 
ter ustrezno zaščito izuma. 
 
 
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 2022 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. 
 
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. 
 

 
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. 

http://www.fm-kp.si/
http://www.upr.si/
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2.12. Drugi načrti na področju raziskovalne dejavnosti 
 
UP Fakulteta za management izdaja znanstveno revijo Managing Global Transitions in strokovno revijo 
Management. V letu 2022 bo fakulteta izdala vsaj 6 izdaj revij. Znanstvena revija Managing Global 
Transitions izhaja štirikrat letno, strokovna revija Management pa dvakrat letno. 
 
 

3. UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
UP FM ne izvaja umetniške dejavnosti. 
 

4. INTERNACIONALIZACIJA  
 
4.1. Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku  
 
V angleškem jeziku se v študijskem letu 2021/2022 izvajajo štirje študijski programi. Univerzitetni 
program Management se izvaja v celoti v angleškem jeziku. Magistrski program Management izvajamo 
v  celoti tudi v angleškem jeziku. 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 magistrskem programu Politologija se izvaja 
v angleškem jeziku 1. letnik študija, ti študenti bodo v naslednjem letu predvidoma odšli na 
Lomonosov in tam zaključili 2. letnik študija.  
 
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 2021/22 smo vpisali skupaj 171 tujih študentov, 123 na dodiplomskih programih in 
48 na podiplomskih programih, kar predstavlja 24% vseh vpisanih študentov. V študijskem letu 
načrtujemo ponovno povečanje števila tujih študentov na 195 oz. 26%. 
 
Tabela 16: Rast števila tujih študentov v letih 2017/18 – 2021/22  
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Tabela 17: Število tujih študentov  
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4.3. Načrt zaposlovanja  strokovnjakov iz tujine    
 
V študijskem letu 2022/2023 ne načrtujemo zaposlovanja tujih strokovnjakov. V študijskem letu 
2021/2022 (spomladi 2022) pa bo v študijski proces vključenih več učiteljev iz tujine prek projekta 
GOST-UP (Kanada, Rusija) in drugih bilateralnih sporazumov. V času od februarja do junija 2022 bomo 
gostili Fulbrightovega štipendista dr. Brandona Soltwischa. 
 
4.4. Načrt mobilnosti študentov in osebja   
 
V študijskem letu 2020/21 smo realizirali skupaj 11 dohodnih mobilnosti študentov in 1 odhodno 
mobilnost. Načrtovana mobilnost v 2021/22 je predvidoma 25 študentov, 12 študentov UP FM pa bo 
opravilo mobilnost drugje.  
 
Mobilnost osebja smo že v študijskem letu 2020/21, zaradi COVID situacije bili primorani drastično 
zmanjšati. Realizirali smo skupaj 13 mobilnosti: 4 dohodne, ki so potekale online, saj je študij v tem 
času potekal na daljavo in 9 odhodnih mobilnosti zaposlenih UP FM.  
V študijskem letu 2021/22 načrtujemo je 5 prihodov tujcev in 5 odhodnih mobilnosti, prek projekta 
GOST-UP načrtujemo prihod 4 tujih učiteljev, prej projekta Mobilni učitelji pa 1 odhod učitelja FM v 
tujino, vse seveda ob upoštevanju možnosti potovanj iz in v posamezne države. 
 
 

4.5. Načrt izvedbe mednarodnih konferenc, znanstvenih delavnic in poletnih šol 
 
V letu 2022 v mesecu juniju ponovno načrtujemo izvedbo konference MIC 2022, ki jo v letu 2021 
zaradi epidemiološki razmer nismo izvedli. Prav tako kot soorganizatorji načrtujemo izvedbo 
mednarodne konference EMAN 2022 v mesecu marcu. 
 
Izvedbe znanstvenih delavnic in poletnih šol ne načrtujemo. 
 
4.6. Mednarodni sporazumi in načrt njihovega izvajanja  
 
Nadaljevali bomo z izvajanjem mednarodnih sporazumov, ki so že v teku tako v okviru Erasmus in 
bilateralnih dogovorov kot sporazum z Univerzo Lomonosov. 
Za naslednje obdobje Erasmus se sporazumi obnavljajo s partnerji s katerimi že aktivno sodelujemo. 
Povečanja števila partnerjev ne načrtujemo.  
 
4.7. Načrt sodelovanja s tujimi institucijam 
 
Nadaljevali bomo sodelovanje s tujimi institucijami, ki je že utečeno. 

 
4.8. Drugi načrti na področju internacionalizacije 
 
UP FM ne načrtuje drugih posebnih projektov na področju internacionalizacije. 
 

5. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA  
 

5.1. Načrtovani študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov 
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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 2022 bomo na UP FM organizirali in izvedli konferenco MIC 2022 in soorganizirali konferenco 
EMAN 2022. Tudi v letu 2022 bomo izvedli že tradicionalni podjetniški dogodek FestINNO, ki se bo 
izvedel v živo, če bodo to omogočale epidemiološke razmere v nasprotnem primeru pa se bo izvedel v 
spletnem  okolju tako kot že v letu 2021. Načrtujemo tudi 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 (1 delavnica, 1 predavanje in 3 
drugi dogodki) . 
 
 
 
5.3. Alumni klub za krepitev mreženja diplomantov  
 
 
Senat UP FM je v letu 2021 imenoval mag. Dejana Šramla za predsednika Alumni kluba UP FM. 
Skrbnica kluba je postala Maja Koblar, zaposlena v službi za odnose z javnostmi UP FM. Oba člana se 
redno udeležujeta delovnih sestankov skupine Alumni UP in operativno sodelujeta pri izdaji novičnika 
Alumni UP. 
 
V času delovanja je bil pripravljen osnovni plan dela, ki v študijskem letu 2021/2022 predvideva: 
- 7 kariernih zgodb članov Alumni kluba UP FM 
- 3 video intervjuje z mednarodnimi gosti UP FM in uveljavljenimi gospodarstveniki  
- 1 dogodek v živo 
- Mesečni novičnik Alumni UP FM 
- Prisotnost v četrtletnem novičniku Alumni UP 
- Sprotno obveščanje članov Alumni UP FM o dogodkih in dogajanju na fakulteti 
- Sistemsko reševanje težav priključitve v Alumni UP FM (poudarjanje ciljev in pozitivnih strani 

članstva, opozarjanje k vključitvi ob oddaji zaključnega dela) 
- Pospešeno iskanje soglasij in kontaktov starih diplomantov UP FM preko drugih kanalov (spletna 

stran, mediji (s promocijo dogodkov), družbena omrežja...) 
 
 
 

6. KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  
 
6.1. Knjižnična dejavnost 
 
Skupna visokošolska knjižnica UP FM IN UP PEF deluje na članici, njeno delovanje pa je usklajeno z 
načrti razvoja 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, skrb za vodenje bibliografije zaposlenim raziskovalcem in pedagoškim delavcem. Knjižnica 
organizirano in individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo knjižnice, 
referenčnih in 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 
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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 2022 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 in izvedbi 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 2022 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.  

Skupna knjižnica UP FM IN UP PEF bo v letu 2022, skladno z navodili UP UK,  izvajala aktivnosti za 
predvideno selitev v skupne prostore s preostalimi knjižnicami članic v enotni prostor.  
 
 
 
6.2. Založniška dejavnost 
 
UP FM izvaja založniško dejavnost prek Založbe UP. 
 

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

8. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ KAKOVOSTI  
 

Na UP FM smo v letu 2021 uvedli programske direktorje, ki skrbijo za pripravo samoevalvacijskih 
poročil, 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. 
 
 
Poročanje 
Vsakoletno poročanje tudi letos obsega nekatera že utečena poročila: 
- Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2020/2021 
- Poročilo o analizi mnenjskega anketiranja študentov 
- Poročilo o samoevalvaciji posameznih študijskih programov 
 
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. 
 
Svet za kakovost enkrat letno opravi SWOT analizo poročil o spremljanju in zagotavljanju kakovosti za 
vsa področja dejavnosti UP FM in predlaga ukrepe. Svet za kakovost je pripravil poročilo za študijsko 
leto 2020/2021 v katerem je, na podlagi analiz za posamezen program, vodstvu predlaga ukrepe za 
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izboljšanje. Poročilo je obravnaval Senat UP FM in vodstvu naložil, da pripravi načrt za izvedbo ukrepov 
skupaj z nosilci in roki za izvedbo.  
 
Obveščanje deležnikov 
Obveščanje deležnikov ostaja na že utečen način prek spleta in visokošolskega informacijskega sistema 
ter družbenih omrežij. 
Obveščanja zaposlenih potekajo na že ustaljenih način tako, da se redno se sestaja kolegij dekana in 
kolegij predstojnikov kateder. Zaposleni tedensko prejmejo informacijo kolegija dekana. 
Vodstvo s se strokovnimi službami sestaja tudi na rednih tedenskih koordinacijah.   
Vsakoletne pedagoške posvete smo skrajšali in izvedli v živo v kombinaciji prek spletnega okolja  
ZOOM.   
 
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 prenovljeno študentsko anketo, ki v študijskem letu 2021/2022 

poteka pilotno na ravni univerze prek informacijskega sistema ŠIS.  
 

- V mesecu maju potekajo vsakoletne fokusne skupine s študenti po študijskih programih. 
 

- Anketa o zadovoljstvu zaposlenih se izvede vsako leto ob koncu pedagoškega procesa za tekoče 
študijsko leto in služi vodstvu kot priprava na letne razgovore. 
 

- Letno poteka tudi anketiranje študentov na strokovni praksi ter anketiranje mentorjev v 
organizaciji.  
 

- Sprotno, skozi vse leto anketiramo tudi diplomante ob koncu študija o njihovi izkušnji s pripravo 
diplomskega dela. 

 
 

9. NACIONALNO POMEMBNE NALOGE  
 
UP FM ne izvaja posebnih nacionalno pomembnih nalog.  
 
 

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 
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UP FM ne načrtuje večjih sprememb pomembnejših internih aktov. Načrtuje pa se bolj natančne 
opredelitve delovanja posameznih segmentov delovanja. 
 
 S 1.1. 2022 nastopi mandat za dekanjo izr. prof. dr. Tatjana Horvat. V januarju 2022 se bo oblikovala 
nova vodstvena ekipa.  
 
 
11.2. Kadrovski razvoj  
 
V letu 2022 načrtujemo skupno 72 zaposlenih (68,41 FTE), in sicer imamo planirano 46 zaposlenih 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev (42,62 FTE), 4 raziskovalce (3,30 FTE), 20 strokovno-tehničnih in 
administrativnih sodelavcev (20,79 FTE), 1 tajnika članice (1 FTE) ter dekanjo (0,7 FTE). V primerjavi z 
letom 2021 načrtujemo le eno novo zaposlitev, na delovnem mestu Čistilka II (1 FTE).  

 

Upokojitve v letu 2022 ne načrtujemo, prav tako ne načrtujemo presežnih delavcev. 

 
Da bi UP FM tudi v bodoče ostala konkurenčna tako na domačem kot tujem trgu in razvijala še v 
bodoče kvaliteten in zanimiv izobraževalni proces tako za študente kot lastni kader, zagotovo pri tem 
igrajo zelo pomembno vlogo ljudje oz. kadri na UP FM, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in 
izkušnjami prispevajo k večji uspešnosti in prepoznavnosti UP FM. Kot takšen primer »per excellence« 
zagotovo sodi mreženje in izvajanje poglobljenega mednarodnega študijskega procesa z Moskovsko 
univerzo Lomonosov, s katero UP FM izvaja mednarodni študij »Ekonomija in Finance«. V ta namen je 
izvajanje specifične in kakovostne kadrovske politike še kako zelo pomembna, saj je potrebno 
načrtovati izjemno specifičen, strokoven kader za navedeno področje. UP FM ta del pokriva z izvedbo 
oz. pripravo nekaterih drugih oblik delovnopravne zakonodaje, kot so avtorske in podjemne pogodbe.  
V letu 2022 se zaradi upokojevanja nekaterih učiteljev iz leta 2021 le-te nadomešča z novimi kadri oz. s 
pogodbenimi oblikami zaposlovanja. Predviden je strošek cca. 14.000,00 EUR za izplačilo honorarnega 
dela 11 pogodbenih sodelavcev.  

 
Tudi v prihodnje je potrebno skrbeti za stalen razvoj notranjih kadrov. Tako na eni strani UP FM stremi 
k izobraževanju strokovnega osebja, med katerimi sodijo zagotovo pedagoški oz. visokošolski 
sodelavci, ki so gonilo in ključ do razvoja UP FM, na drugi strani pa nepedagoško osebje, ki je s svojim 
delom podpora pedagoškim. Pri tem mislimo na proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh 
kadrovsko izobraževalnih postopkov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju 
zaposlenih. 
 
V prihajajočih letih, predvsem pa v letu 2022 UP FM načrtujemo izobraževanja na različnih področjih, 
kot spodaj navedeno, z upoštevanjem pravil za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19: 

• periodična izobraževanja iz področja varstva pri delu in požarne varnosti, kot so različne vaje 
evakuacije, ki jih je ustanova dolžna izvajati vsako leto, usposabljanja iz požarne varnosti, 
usposabljanja zaposlenih iz varstva pri delu (tu se v začetku leta 2022 načrtuje večje 
usposabljanje zaradi pretečenih tečajev), 

• izobraževanje novih kadrov oziroma čistilke, vzdrževalnega kadra in visokošolskega kadra, 

• »osvežitvenih« tečajev iz varovanja osebnih podatkov,  

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

• v letu 2022 so predvidena tudi različna gostovanja v tujini, ki jih morajo pedagoški delavci iz 
vidika habilitacijskih izvolitev ali drugih oblik izvajanja mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih 
projektov izvesti, vendar skladno z zahtevami Covid-19. 
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S 1. 1. 2022 se predvidi zaposlitev čistilke (1 FTE). V bodoče se planira tudi morebitno zaposlitev 
vzdrževalnega osebja, in sicer vzdrževalca za vzdrževanje nove stavbe UP FM na Izolskih vratih 2, ki 
premore več tehničnega oz. strojnega znanja za nove ogrevalno – centralne sisteme v novih prostorih.   
 
V letu 2022 se spreminja tudi organizacijska oz. vodstvena struktura UP FM, saj se s 1. 1. 2022 zamenja 
vodstvo, sedanjega dekana prof. dr. Matjaža Novaka, zamenja nova dekanja, izr. prof. dr. Tatjana 
Horvat za mandatno obdobje štirih let.  
 
Na področju mobilnosti kadrov UP FM v letu 2022 ne načrtujemo večjih sprememb, večja je 
usmerjenost zaposlenih v delo na domu skladno z veljavnim Pravilnikom o delu na domu UP in 
nekoliko vertikalne mobilnosti z napredovanjem zaradi uskladitev z visokošolskimi izvolitvami oziroma 
habilitacijskimi pravili napredovanja. Načrtuje pa se redno napredovanja za 1 ali 2 plačna razreda za 
zaposlene, ki pa bo imelo finančni učinek šele pri decembrski plači 2022 z izplačilo v januarju 2023. 
 
 
11.3. Informatizacija članice  
 
Na področju informatizacije članice je cilj popolna opremljenost fakultete za kvalitetno kombinirano 
delo in delo na daljavo. S tem namenom bomo vse predavalnice opremili s pametnimi zasloni, ki z 
integriranimi kamerami in sound-bari omogočajo izvedbo predavanj na daljavo ob sočasni prisotnosti 
študentov tudi v predavalnici. Dodatno bomo posodobili tudi opremo, ki bo omogočala delo z vsemi 
operacijskim sistemi (macOS, Windows, Linux, iOS, ... ), ki se uporabljajo danes. Hkrati bomo nabavili 
še opremo, ki bo nam bo omogočala izdelavo krajših avdio-vizualnih izdelkov. 
 
 
11.4. Upravljanje s stvarnim premoženjem  
 
UP FM je v letu 2022 pridobila v uporabo stavbo nekdanje Srednje tehnične šole Koper (v nadaljevanju 
STŠ), stavbno zemljišče na naslovu Izolska vrata 2, Koper v skupnem obsegu 2. 659m², številka 
katastrske občine 2605. UP FM je 9. 2. 2021 pridobila uporabno dovoljenje, št. 351-754-2020-10,  
pristojnega državnega organa za opravljanje poslovanja.  UP FM v letu 2022 razpolaga z lastnim 
stavbnim zemljiščem in stavbo na lokaciji v Kopru. S tem se je UP FM že v začetku leta 2021 
razbremenila dela najemnine na lokaciji Brolu 12 v obsegu 801,70m² in se izselila iz obstoječe lokacije 
na Cankarjevi 5. UP FM se je s selitvijo v nove prostore razbremenila tekočih najemnin ter pridobila 
primernejše in modernizirane prostore za izvedbo študijske in ostale dejavnosti.  
 
 
Upravljanje nepremičnin 
 
V letu 2022 je 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 na novi navedeni lokaciji izvaja študijsko, 
raziskovalno, organizacijsko in upravno dejavnost. UP FM v letu 2022 ne načrtuje nakupa ali odprodaje 
nepremičnin, saj je pridobila v upravljanje lastno nepremičnino. UP FM v letu 2022 ne načrtuje 
sanacije objekta, saj gre za novo stavbo, razen manjših posegov kot je morebitno dokončanje ureditve 
zunanje terase in zelenic v okolici stavbe. Večja sanacija objekta se v letu 2022 izvede zgolj v primeru 
nastopa izjemnih okoliščin kot so naravne in ostale sile. 
 
 
Investicijski projekti – gradnja, obnova in rekonstrukcija 



Obrazec-LPD-2022  

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2022 
Stran | 26 

 

 

 
V letu 2021 se je 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 2022 ne načrtuje, razen kot že navedeno, v primeru nastopa izrednih okoliščin kot so 
naravne in ostale sile. 
 
Investicijsko vzdrževanje (IVD) in vlaganje v nakup opreme 
 
V letu 2022 UP FM ne načrtuje večjega investicijskega vzdrževanja, razen nakupa dela manjkajoče 
računalniške opreme. Z opremljanjem nove stavbe UP FM se v letu 2021 ni v celoti realiziral nakup in 
opremljanje stavbe z novo IKT opremo, ki je nujno potrebna za izvedbo pedagoškega in upravnega 
poslovanja fakultete. V letu 2022 se tako načrtuje nakup dela manjkajoče računalniške (strojne, 
audiovizualne in video opreme) in ostale v skupni vrednosti 116.497,00 EUR; med drugim gre za nakup 
nujno potrebnih interaktivnih zaslonov v predavalnicah, ki so potrebni za izvedbo študijskega procesa. 
Trenutno poteka študijski proces v predavalnicah s pomočjo starih in dotrajanih projektorjev, ki so bili 
preneseni iz stare lokacije. Predavalnice v novi stavbi so projektirane na način uporabe moderne IKT 
tehnologije za študente, namesto šolskih tabel je predvidena uporaba interaktivnih zaslonov s 
kamerami, ki pa jih žal v predavalnicah še vedno ni. Vir financiranja navedene opreme sicer ni določen, 
gre pa za nujni nakup, ki ga fakulteta potrebuje skladno z novo dinamiko stavbe. Nekaj manjših 
nakupov računalniške in ostale opreme se načrtuje sicer iz evropskih projektov, vendar v manjši meri v 
skupni višini 12.991,00 EUR. Načrtuje se tudi dokončanje opremljanje nedokončane zunanje terase z 
manjšimi nakupi opreme, kot so zunanje klopi in podobno. Za navedeno UP FM nima določenega vira.  
 
 

12. FINANČNI NAČRT  
Finančni načrt se pripravi v skladu z navodili MIZŠ. 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
(članica UP) deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije, 
zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter 
predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja idr.). 
 
V okviru zakonske ureditve na državni ravni so navedeni temeljni predpisi in področna zakonodaja, ki 
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer: 
- Ustava Republike Slovenije (Ur. l.  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, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a), 

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

- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS, št. 43/11), 
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 

75/16, 61/17 ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 

– ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur. l. RS, št. 61/06, 87/11 in 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 (Ur. l. RS, št. 38/94 in 59/19), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/20), 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 35/17 in 

24/19), 
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS, št. 22/17 in 105/20), 
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 

46/06 in 8/17), 
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 

67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17, 8/19 in 44/21), 
- Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15, 

63/16, 2/17, 31/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21 in 115/21), 
- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem  za obdobje 2021 – 2027. 
 
Pri svojem delovanju (članica UP) uporablja tudi ostalo področno zakonodajo, ki ureja delovanje javnih 
zavodov in drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje 
zakonodaje). 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje članice UP, so objavljeni na spletni strani na naslednji povezavi: (…). 
 
Predpisi, ki zadevajo poslovanje UP, so objavljeni na spletni strani na naslednji povezavi: 
https://www.upr.si/si/univerza/predpisi/interni-akti/. 
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