
-Ln ·-
'""' t; 
~ g 
::s ] 
..., ta 
..! ~ 

Ln > ~ 
'""'~! 
~ ~ ~ 

u.. > 
~ _, o 
w :::, C. 
_, ~ C 
;'5 u, _, 

~i~ 
~ ta ·u.. ~ C 
_, o ta 
.:::, E ~ 
~o~ 

~ >u ~ 
C e > 
Oo] o. C. ..., 

u, ta 
z o "'Co 

>U = Q. E >U 
VI o E 
- ... a, 
!:; o·-
=""", C. ta 
~ 0 N 

C ta > N 
o ta 
iii C 

~~ 
~ >~ -

"'C 
o 
> :::, 

rl 



1 1 ' ' Uporabite fitter, da izberete svojo članico. 
In odgovorite na vprašanja, ki so povezana za posamezni študijski program/členitev, študijskih programov, ki so bili izvedeni v 

predhodnjem ~tudijskem letu. 

Stopnja =" tlanica ŠTUDIJSKI PROGRAM aenitev (smer) 

Ali Je bil študijski program v 

študijskem letu 2014/15 
Izveden v tujem jeliku? 

DA/NE 

Koliko predmetov je bilo II 

celoti Izvedenih na 
posameznem študijskem 

Prot:ramu v tujem jeziku Navedite imena predmetov, ki 
{zapišite samo za programe, ki so bili v celoti Izvedeni v 
niso bili kot celota Izvedeni v tujem jeziku v študijskem letu 
tujem jeziku) v študijskem 2014/15? 
letu 2014/151 Ločite jih z podpitjeml 

Izbrana poglavja iz kemijskega 

reakcijskega inženirstva; 

Izbrana poglavja iz 

sepa,acjjskih procesov; Izbrana 

poglavja i< transportnih 

!tretja stopnja !doktorski I Fakulteta za kemijo in ke~ Kemijske znanosti (1000381) 1 !NE 3 I pojavov 

Navedi število sporazumov o 
sodel011anju za pridobitev "dvo/nih" 
diplom pri posameznem študijskem 
programu? 

Navedite sodelujočo/e 
rnstucijo s katero Imate 
sporawm o možnosti 
prldobttve "dvojnih" 

dl_e!oml 

Pierre and Marie Curie 

Universitv; Vrije Universiteit 

21 Brussel 



T T :T ..... 
Odstotek i tudentoY. ki so~ praktitno~ ljall j 

PREOHOONO ŠT. 
CtANK:A 

NAVOOlt.A: 

LETO 

""'·ZIIJeffill(l'IOpoclelli:e 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

1 

1 

1 

LETO 

.............. 
""°"° 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

STOPNJA Vl\STA ŠTUDIJA 

-CC 

1 1 STOPNJA i STR~:g:~Šp~~M 

1. STOPNJA UNIVERZITETNI PROGRAM 

2 STOPNJA MAGISTRSKI 

2 STOPNJA ENOVIT MAGISTRSKI 

3. STOPNJA 

ŠWl'Vi0šn.ldel'l10i, kisose 
pn,k1<muspos,blj,I 

Vpitie.~ vseh 
~ .loso sepraklieno 

-ljoi 

60 

79 

ni predmela Praktično 

-ijarf, 

--
ni predmeta Praktično --

st.ewostudenk:N,kiso 
~prak,o, !ujni 

--.kisooprm 1-pridobljril-
vsajen-n::m, ID!l< 

~ 

ŠleVcl studentov, ki SO 08 vaši 
člariciopmiivsajen

~ pmejajo~~ 

stevilo'štt.daf'IIDY~ 

š!eviopridcb!rilkredmwl lif ~ 2 
IOČl< • Bifr 

VpiMe!le'W!Ošludertol ... te 
~lusollsej~prean« 

f.lP'M.ne~aariclUL 

~ ~·. . 

'4)mlekolikopndoblienti~ 1 Vpitile~lottudena.rctugih prick:iM!tudri,kiso~~. tb:lnjon11ULin,o~ . · 1 '4)dilekcQo~lea.so IVpiie~~.k,~ 
sopidc:ibi~b,o~ tliwlieU..,kiso~en~ predmetcpravii"!~ei....ci vsejenpredmelnewdil:11111·vc1 enprfdnetopl9W.Mctugi oprevilinew!i~ l.l 

t!eniciUL 

40 

T 

--,.;, člellioe kisoq)nWllivsej en __ j,rihluedilrih>x>l.-,.i~ .r.':' 

„ m~ _ WWWC C 
'" -' ··-'· -'· it·-:'7' ~ 

~kc:QokredilJ'.lih~so 
l)ndObm ~ ki ,O VS1t en I Vpd-, fllNilo audefllOY „te 

p,.tnel:cpnivilil'lt'.-ičllriiacz. tteruoe,k1so cpnwilivstilfl'I 
O\lg),!Aowrlskihv~ predmetne drugihllisokokllsluhl - -

t,wiopridd)!riluedilni> 
IOČl< 

"1)itnekrAkokredri'!totk.so 
prick:,bi~~ kl so""len 
predmetopr8','~ 1'11 ~ --

17 

59 

301 
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1 1 1 1 • - - -- - . ~ ·- . -·- -
število študeotov in diplomantov s p,imanim J 
statusom študenta s posebnimi potrebami 

VRSTA MOTNJEfTEžAVE ŠTUDENTA S 
POSEBNIMI POTREBAMI OZ. STATUS število študentov s posebnimi 

število diplomantov s 
- ~-

posebnimi statusom v letu VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. STATUS statusom 
PREDHODNO PRIZNANEGA UMETNIKA 2015 

ČLANIC ŠTUDIJSKO 
A LETO LETO STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA 

Izberite stopnjo študija za 
Izberite vrsto študija pri 1. Iz spustnega seznama izberite pgseben status, za Vpišite število študentov za vsako 

Vpišite število diplomantov za katero vnašate podatke 
stopnji in starih programih katerega vnašate podatke, gleda na stopnjo in vrsto kategorijo posebej, ki so imeli 

vsako kategorijo posebej, ki so (1. ,2.,stari podipl. študij 
dodiplomskega študija študija status študenta s posebnimi 

diplomirali v letu 2015 in stari dodipl. študij} potrebami, športnika ali umetnika 

2014/15 2015 1. STOPNJA 
VISOKOŠOLSKI 

STROKOVNI PROGRAM o dolgotrajna ali kronična bolezen 1 o 

2014/15 2015 1. STOPNJA 
VISOKOŠOLSKI 

STROKOVNI PROGRAM o primanjkljaji na posameznih področjih učenja 1 o 
2014/15 2015 1. STOPNJA 

UNIVERZITETNI 
o PROGRAM delna ali popolna izguba sluha 1 o 
o 2014/15 2015 2. STOPNJA MAGISTRSKI primanjkljaji na posameznih področjih učenja 2 o 

2014/1 5 2015 1. STOPNJA 
UNIVERZITETNI 

o PROGRAM govorne-jezikovne težave 1 o 

2014/15 2015 1. STOPNJA 
UNIVERZITETNI 

o PROGRAM status vrhuskega športnika o 2 

2014/15 2015 1. STOPNJA 
UNIVERZITETNI 

o PROGRAM dolgotrajna ali kronična bolezen 1 o 

2014/15 2015 1. STOPNJA 
VISOKOŠOLSKI 

STROKOVNI PROGRAM o status vrhuskega športnika o 2 
o 2014/15 2015 

1 POSEBNI STATUTS 



Selnam štuclen1ov s pose-bn!ml porebami in vrstami pr ilagoditve pri izve dbi priedavanj, vaj, 
sieminarjev, ... in vrstami pri lagoditve glede ~tud ijskega gradiva, preverjanja in ocenjevanja 

znaja v preteklem študijskem letu. 

--

p<ect,oc;-je !Mjsko 

- 1 ~" 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 
2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

2014115 

,pist,ašle,ika 

Zapttevpcst'IO~~$ _,,......,, 

30017255 

30017771 

30017847 

30016176 

30018170 

30017481 

STOPNJA ŠTUOWA 

tz:berilastopnjo~t(lztll bll«'Ovnatattl 
podetke(t . .2.,SUl'l~Lštu:l!Jil:smn 

dod,>lšlUdli) 

1.sl()pl"lj8 

1.slOpnja 

1. STOPNJA 

2. STOPNJA 

1. STOPNJA 

1. STOPNJA 

VRSTA Šl"UOUA 

tzbl!ritewstottud!Jllpn 1. st.opnp 1nSl!lm 

progemt, dodiplorns,li;ege ~ 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
PROGRAM 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
PROGRAM 

UNIVERZITETNI PROGRAM 

MAGISTRSKI 

UNIVERZITETNI PROGRAM 

UNIVERZITETNI PROGRAM 

iToeš"'1jskegap<og<M>O 

~me~progran. 

Kemiis.katehnologija 

Kemijska tehnologija 

Kemija 

Kemija 

Kemijsko in!eni~tvo 

B.Okemlja 

VRSTA MOTNJEIT'E2AVE ŠTUDENTA s POSEBNIMI IVrsu,p,ilegodilve p,i-pn,da,arj • ...;, seminarjev,-· leN!nskega, 
POTREBAMI : ~ega dela SIB"'8joll p,i delu s štt.<leotisposebom p04reben, IVrsu, priagocitvo glede š!ua,skega pllva. pre,etjanja ~ ocenjora,ja ,nje 

ste izvM pri~ šu:tatih s posebnimi pob'ebami 
tlsputtnega • :znama Rlleril• vrsto motnjeJt•b " 
itudttU t pottbnini ~ :· 
delnaalipopolr-.12;1bavm 
delnaalipopolrecz:glba$lllle 

gc,J(ffle'-jezil(OIM~ --dolgonina a, lu'riM bolezen 
primanj(lia, ne posemeznlh podroeph iterp 
rnol'l,ev dUŠltM\efflZa"8\f,I 

dolgooa,iaali kroričnabole?en 

p rimanjkljaj i na posameznih področjih uČ4!,n/a 

delna ali popolna Izguba sluha 

prlmanjkl/ajl na posame znih področjih učenja 

govorn~jezikovne telave 

dolgotrajna ali kronična bolezen 

pr!lagoditve 

l

tr: sputtn9ga ~ -izb.rh vrslo prilagodiM; 
Uporabe posdlfWI ~.z:agoca.,l,enihsmanielwuoe 
Pnsdnostpon'IOQ\ike~zaplSCMllc::9.tolmača).~sSfranlčtenice 
Prilagoditve pn namu ~Jllnie ob\lltZllO$li {rc,r. gledepi"ISi(ltnOSb. naoomeme 
lnalogO,delo Vptl'U~ll'ldMcMllnoipcl.) 
iPrillgodiMpn6esc,,mihrOkil'2.ac:ipnMJllnfeotMiznosti 
l~pn obllehin "8tmpo$fedownjapisnih IZdelkOY 

~~~-... 
ZaptDgO(lit,,e.1ews&en1pol'd>e,lcern"'*'M)~,kibi)ih~ 
Priago<IM,so--ji,-nekonsbjo ,. ____ ,. ........ _ 
Prilagoditve p(t načinu op(avljania obveznosti (npr. Qlede PflSOtnostl, 

nadomestne naloge. delo v paru namesto 1ndtvidualno ipd.) 

PnsotnOSt pomoO"uka (bfak:a, zapisovalca, IOlrnača), zagotov~enega 
sstrani tta~e_ 

Pritagodrtve pn preds tavitvah, nastopih Itd. 

tr: S91.1StJMOa MZl'WM rzb9rite vrsto p(iagoditve: 
OeijSltas~gredivlv~ 
IZposqai,a<iva_lujeSIO!ll'dostopnC>levbtatnia (zaradil)l'etYort)egadMII) 
~ l:asazaoprtM,enjeizpita ,,._,., 

"""'"""' Opravljll'teizp• s l)(lll'l()l:Jopri~op-emeoz.spornctnikom 
Pnl9QodMl2J)ITnegtgraciv&(rc,t.~ustezneobijkal'lvelilostp1Sevt .... , 
lJmoQJlftl-,e IZ;)Clt (nemestopisne;e izpita) 
Za iriagodM III! wste ni r:,onbe. ka ni'l'lemotl.idenbl, kibiJn potebowi 
~somc0;le. wnda"'jlh~rtinekcnst,jo 

Poda ltšan,e časa za Op(av~an,e 1zP1ta 

Podal~n,e tasa za op(av,anie tZP!ta 

Podal,$8n,e easa za e>prav, anJe izpita 

POdal)bn.ie Casa za e>prav~an,e 12p1ta 



Izvedene mednarodne aktivnosti (akreditacije) 
Programi lzpopoln/evanja In druge oblike vsdMjenskegc1 učenja ter število udeležencev 

tv.NICA LETO 

NawlditeV1'SKl tuje 
Kookon;;t,ekr-je I Koli<o\\,jih-.oje(brez l ekrečlecije/-.oje,ojo 

vošolma!pridobievtom el<reci1eo!) jevešeč<ri:e jel<enicepiidobie(napo,18, 
STOPNJA ŠTUDUA 1 1ew imeo,..,, ~ru kdo ;o je izvedel) 

2015 l 1 STOPNJA 
2015 12. STOPNJA 
2015 13. STOPNJA 
2015 

Stoik•°""" S1ojkl0mon 

Koli<on;ih~ 
aktedilacij~ime 
~števiovseh? 

Navedite~tujih 
akredi18oje,kijočlaniceima 
(nepišite,kdojojeizvedel) 

1IECTN 

l. in II. s topnja: O 

IZP 

r 



Učitelji in sodelvci ter raziskovlci na izmenjavi (v Sloveniji) 

ČLANICA PREDHODNO ŠT. LETO LETO stopnja 

1 STOPNJA 

o 2014/15 2015 

o 2014/15 2015 
1. STOPNJA 

o 2014/15 2015 2. STOPNJA 

o 2014/15 2015 2. STOPNJA 

o 2014/15 2015 

o 2014/15 2015 

vrsta 

VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI PROGRAM 

UNIVERZITETNI 
PROGRAM 

MAGISTRSKI 

ENOVIT MAGISTRSKI 

število go§tujcx;ih strokovnjakov iz 
gospodarstv11 in negospodarstva, ki 
sodelujejo v pedagoškem procesu 

šteje se vse, ki so izvedli vsaj del predmeta 

l. in II. stopnja: O 

število gostujočih visokošolskih učijeljev, 
sodelavcev oz. razi.skovalcev iz domačih 

raziskovalnih zavodov, ki so sodelovali pri 
pedagoškem procesu 

šteje se vse, ki so izvedli vsaj del predmeta 

število visokošolskih učiteljev, sodelavcev 
oz. raziskovalcev iz čla nice, ki so 

sodelovali v domačih raziskovalnih 
zavodih 

IZMENJAVA SLO 



, ··-..1 
Učitelji in sodelavci ter razi'ikovalci na izmenjav; (Slo...,enij.l, tujina) 

PREDHODNO 
C!ANICA i ŠT. LETO 

FKKT 2014115 

FKKT 2014115 

FKKT 2014115 

FKKT 2014115 

FKKT 2014115 

FKKT 2014115 

LETO 

2015 

2015 
2015 

2015 

2015 
2015 

časovni okvir 

tzbenie za koliko časa ,o bi~ na ....... 
do 1 meseca 
od 3 do 6 mesecev 

l 

število tujm,..;so1<ošo1s1<m 
učiteljev, sodelavoev in 

znanstvenih delavcev, k1 so 
sodelovai pri pedago!kem 
procesu za vsaj en predmet 

ilejetevse, IOsoave<livsaj en 
pr_Mmet 

l. in II. stopnja : O 

številotujh,..;,okošolsluh 
učiteljev, sodelavcev in 

znanstvenih delavcev, ki so 
sodek>Vai pri pedago!kem 
procesu vsaj del predmeta 

število znanstvenih delavcev in 
raziskovalnih sodelavcev, ki so 

bili na iZmenjavi al_i so sodeloYali 
v~em. 

znanstvenoraziskovalnem 
procesu ali umetniškem delu v 

bJjini s w;n)i visokoSOlsldmi 
zavodi 

NaYedite šE'WO ,amo b9btl 
razisk~.k1,ozaposlenina 

štete ,e ·vse, ki ,o izvecl1 vsaj dal I izkfJUčno ramk<Mllnlh. dekM,ih 
DN!dmetli _ me,JID_(platna sku~JiL 

21 

število ruFh znanstvenih 
delavcev i1 raziskovalnih 
sodel8VOilV, ki SO bili na 

izmenjavi in so sodelovali v 
pedagoškem procesu 

število tujih znanstvenih 
~vcev ll raziskovalnih 
sodelavcev, ki so bil na 

izmenjavi in so sodelovali v 
znanstvenoraziSk<:Nalnem 

procesu 

število rujih znanstvenih 
delavcev ll raziskovalnih 
sodelavcev, ki so bii na 

izmenjavi in so sodelovali v 
umetniškem delu na čfanici 

Na,edi10!.,..lo0Jjhra""-1-~••.,,;1oo,;h..-- NaYedite! leYloOJjhrazal<o,...., 
na izmen,av1 na članici, ki so. rr,a <ZmeCl)lM n, član . ... ·• ki ,o na ~JiWI na tlanici ki ,o 

sodelovall samo pri pedagoškem sodelovali samo pn zn8"$t\leno ,odelovali $MIO ~ ll'T'l9tru9kem 
orOC89J __ _ razisk01al~ delu 

šlovi)o,..;,okošolsluh učiteljev, 

sodelavcev. ki so bili na ilmenjavi, so 
se izobraževali ali so sodelovali v 

zna,stvenoraziskovatnem procesu ali spretnjajočih delovnih mest število lujh administrativnih 
pedagoškem. 1 število zaposlenih na 

umetniškem delu v tujini s tujimi na čtanici, ki so odšli na \ delavcev, ki so p. rišl.i na 
visokošolskimi zavodi izmenjavo v tu~no izmenjavo iz ~ -- __ 

~uči1elfNinsodet&Y~na 

IZl'l'lfN'ljavivtujiru(plačtla skupinaO) · 

sobo1no leto ._.,_e !18,e" ki število 

FWna skupina J.spremlfajoea 
daloYna mesta, ki so sodeloYaili 

_na_cz~~ 

lZ MENJAVA TUJ 



1 1 
- - - . . - 1 . - - - - - -- - - - -~ .. "' -· '" - - -- . - . - -

Projekti ~ -
članica leto časovni ovir vrsta projekta vloga članice v projektu število vseh projektov skupna letna vrednost projektov -· -- - -

-- vpišite število vseh projektov po vrstah projekta --
FKKT 2015 krajši od enega leta drugi mednarodni raziskovalni projekti ~ 
FKKT 2015 krajši od enega leta projekti z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvedba, glede na naročilo 37 162.124,90 

FKKT 2015 krajši od enega leta projekti z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvedba v partnerstvu 

FKKT 2015 daljši od enega leta drugi mednarodni raziskovalni projekti ~ 1 21.382,00 

FKKT 2015 daljši od enega leta projekti z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvedba, glede na naročil o 

FKKT 2015 daljši od enega leta projekti z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvedba v partnerstvu 

1 PROJEKTI 



- - - - .. 
Seznam projektov z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja ter drugi projekti, ki niso financirani s strani ARRSja in niso EU projekti ter je skupna letna vrednost projekta večja od 10.000€. l 

- - - --- - j 

LETO ČLANICA - ime projekta VRSTA PROJEKTA vrednost projekta trajanje projekta od do opomba - . -- -

2015 FKKT Building Block for combinatorial Chemistry aplikativni 28000 1.1.-30.9.2015 
2015 FKKT Načrtovanje in optimizacija procesa kontinuirane depolimerizacije aplikativni 20000 1.1.-31.12.2015 

2015 FKKT Pressure sensitive adhesives, inks and varnishes aplikativni 10500 1.7.-31 .12.2015 
2015 FKKT 

2015 FKKT 
2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 
2015 FKKT 

2015 FKKT 
2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 

2015 FKKT 
2015 FKKT 

SEZNAM PROJEKTOV 



CLANICA FKKT 
LETO (za poslovno poročilo) 2015 
število enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno 
gradivo) 920 
Stevilo vseh vpisanih študentov na članici 1456 
skupno število aktivnih u~orabnikov študentov 1127 
aktivni uporabniki: srednješolci 1 
aktivni uporabniki: zaposleni 193 
aktivni uporabniki: upokojenci o 
aktivni uporabniki; 
tuji državljani o 
aktivni uporabniki: drugi 5 
število strokovnih delavcev (EfDZ) 3 
število aktivnih uporabnikov knjjžnjee z matične članice UL - 1033 
število aktivnih uporabnikov knj!žnice z UL 1310 
število izposojenih knjižničnil'l enot na dom 9500 
število izposojenih knjižničnih enot v. čitalnico 
število medknjižnično posredovanih doRumentov 130 
število oblik organiziranega izobrafovanja uporabnikov knjižnice o 
skupno število izvedb različnih 0blik organiziranega izobraževanja uporabnikov 
knjižnice o 
skupno število udeležencev različnih oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov 
knjižnice o 
skupno število izvedenil'l pedagoških ur različnih oblik organiziranega izobraževanja 
uporabnikov knjižnice o 
število oblik izobraževanjp, Ri so vRltučene v študijski program 6 

skupno število izvedb različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v. študijski program 6 
skupno število udeležencev različnil'l oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski 
program 240 
skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v 
študijski program 16 
število udeležencev individualnega usposabljanja 
skupno število ur individualnega usposabljanja udeležencev 

število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije raziskovalcev (vse 
vrste gradiva) 600 
število računalnikov za uporabnike v prostorih knjižnice 42 
skupno število čitalniških sedežev 150 
število digitalnih dokumentov, ki jih je knjižnica pripravila za zbirko 
sredstva za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR) 96000 
od tega sredstva za nakup elektronskih virov oz. za zagotavljanje dostopa do njih 
(EUR) 18200 
število naslovov plačanih e-knjig, e-revij in zbirk 31 
število učiteljev in raziskovalcev 121 

število vpogledov v celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnica gradi ali upravlja 

1 KNJ IŽNICA 



CLANICA FF 
LETO (za poslovno poročilo) 2015 
število udeležencev lektoratov tipa A 

število lektoratov tipa A 

število lektoratov tipa A, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine 

število udeležencev lektoratov tipa B 
'" 

število lektoratov tipa B 

število lektoratov tipa B, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine 

število udeležencev lektoratov tipa C 

število lektoratov tipa C 

število lektoratov tipa C, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine 

število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce Slovencev brez 
slovenskega državljanstva na univerzi 

1 SKRB ZA SLO 



._ .... -- -~ skupno število 

ČLANICA LETO PREDHODNO ŠTUDIJSKO LETO VRSTA TUTORSTVA OBLl!<E T!)l'ORSTV A dQdatne oblike !Utorstva število koordinatorjev število Morjev Morskih ur odgovorna oseba 

V primeru, da ste pri oblike 
" tutorstva ~brali možnost "drugo'. Navedite ime in priimek 

Izberite vrsto tutorstva Izberite oblike tutorstva, ki so se prosimo naštejte, katere so te odgovorne osebe za 

NAVODILA Leto. iz katereaa čroamo nnllatke. (učiteliskalštudentskal. izvajale na članici. oblike. - -- tutorstvo na članici. 

FKKT 2015 2014/15 UČITELJSKA uvajalno ~ 1 80 120 Marko Novinec 

FKKT 2015 2014/15 UČITELJSKA predmetno ~ 
FKKT 2015 2014/15 UČITELJSKA posebne potrebe ~ 1 1 15 Marko Novinec 

FKKT 2015 2014/15 UČITELJSKA tuji študenti ~ 1 1 1 O Marko Novinec 

FKKT 2015 2014/15 UČITELJSKA drugo 

FKKT 2015 2014/15 ŠTUDENTSKA uvajalno ~ 1 13 80 Marko Novinec 

FKKT 2015 2014/15 ŠTUDENTSKA predmetno ~ 
FKKT 2015 2014/15 ŠTUDENTSKA posebne potrebe ~ 
FKKT 2015 2014/15 ŠTUDENTSKA tuji študenti ~ 1 1 1 O Marko Novinec 

FKKT 2015 2014/15 ŠTUDENTSKA drugo 

TUTOTRSTVO 
1 
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Izvoz PQ(Utkov po navedni scru1rtur1 iz Kadrovske ev~nce (all pi.t:neca modul• na dan 5.1.2016) u pod;iitk• 
UPOJ,l~h3l.12.2015. 
v kolikor se bodo iivat.U podatki. kijih n1 y p1Xnem mod"'lu se /lh PliPIŠ• . V kolikor UPOSi.n ni Pfe/e1 l)lačt Iz 
pl.Kn.11 modu~ . se 1.11 tudi prlpiie. Datoteka o kadrih se poilje posebaJ. 

- ,_ l ... '*"""""'(lCJ IEMšo ~ cSeanege mesu ltn nezM 

Širta a: Uttd>e • 2370 Šita2.lketl>e ·Z311 

AHLIN ONKA 52337 2311965505094 J017l03 

'"" AL~ BRANKO 2594 1807980S0010G 00100013 

FKKT AL~ BRANKO 2594 1807980500106 00100013 

FKKT AM BROŽI ROK 270> 0105983500255 H017002 

FKKT AR RIGLER VESNA 2713 0202965S05239 J017100 

FKKT BELAK BOGOM IR 52361 0509979500289 J016980 

"'" BEAOVIC MARIN 52429 2103951501299 00190011 

FKKT BEROVIC MARIN 52429 2103951501299 00190011 

BEtfER·RC MII.RUA >2090 1411958SOS276 00190011 

BEŠTER· RC MARIJA S2090 14 11958505276 00190011 

FKKT BIRTlt KLEMEN 2603 0407'B3S0001S J017931 

" "' B()N~NA MATJAt 2S45 1907981500198 00100011 

FKKT BRODNIK HELENA 2728 0504990SOS428 H017004 

""' BUKOVEC PETER 50183 1703946500733 H019008 

""' CERAR JANEZ S2323 1012969S00274 00100011 

""' CERAR JANEZ 52323 1012969500274 00100011 

""' CERC·ICOR ROMANA 52307 220S'J6850Sl63 00190013 

"'" CERC·ICOR ROMANA 52307 2205968SOS163 00190013 

'"' CERKOVNI JANEZ S2377 1802962500261 00100011 

f<KT CERKOVNI JANEZ 52377 1802962500261 00100011 

'"" ČELAN·KO NATAŠA 52458 1512974505430 00100011 

'"' ČELAN·KO NATMA 52458 1Sl2974SOS430 00100011 

FKKT Čt:RNIC J02EF S2451 0908959500181 .I035067 

""' ČUSKIC M IRZET 2736 0403980S00729 .I017l00 

""' DEBEVEC DUŠICA 52494 2 104958505741 .I017103 

""' Of8EVEC PETER 2747 :ZOll 'J8SS00095 J017100 

"'" OELAlVT VESNA S2479 2302969506010 J017100 

FKKT OIVJAX ANICA 2647 120 2965325013 J032 001 

""' OJ INOVIC KRISTINA 2513 2702963505711 00190011 

""' DOLENC DARKO 52171 l6099SS500340 00100011 

""' OOlENC 0ARK0 52171 1609955500340 00100011 

""' OOLLNAA MARKO 52443 0905961500403 0019001.2 

""' DOLINAR MAAKO 524 4 3 090S961S00403 0019001.2 

""' O<IEV M IHA 2750 0804991500032 H0l7002 

""' ""'-" ZDENKA 52302 O'J029675054 16 J017100 

"" ERČUU DAMJAN S2378 1603976500466 J017100 

FKKT EIU:EN OLGA 52141 2705950505851 J017932 

""' GABER AUAl 2724 22l298<J50012S 00100013 

FKKT GASERŠČE MIRAN 9314 0107962500195 00190011 

GAZVODA MAATIN 2631 20039865002 31 H0l900l 

GENOA.IO BOŠTJAN 2630 2607979500725 H019001 

FKKT GERLOVlt DUŠAN 52369 1406953500388 0017003 

FKKT GODEC ANDREJ 52113 0911958500109 00100011 

FKKT GOOEC ANOA.EJ 52113 0911958500109 00100011 

FKKT GOL08 JANVfT 50191 061094 5500207 H019008 

FKKT GOLOBIČ AMALUA 52282 180496'3'$05075 00100011 

FKKT GOL061Č AMALUA 52282 1804969505075 00100011 

FKKT GAA6NER SABINA 52260 0405966505079 00100011 

"" GII.ASNER SABINA 52260 0405966505079 001000]] 

F<KT GAEGOA.IČ ALEŠ 52299 2508966500159 J033021 

f<KT GROS NATA!.A 52231 1603965505318 00190012 

""' GROS NATAŠA 52231 1603965505318 00190012 

""' GROŠEU URO~ 52483 1702975500096 00100011 

""' Gfl:OŠEU UROŠ 52483 17029 75500096 00100011 

""' GUNCA.R GREGOR 2444 2612969500224 00190013 

wfinencštn19 ·polACll1 
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v pnmeru posiet,nege uusa npos1enege se 
vprime'u~dela!!! 1 ,~Ol)IS(pcroaldt.a. nedomešta~ lv kOlikorJedele1«h.j: 
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<lopcmilnodelo re lS'ba&nic:t) tes. sie mul)ll)dedal.lfflpotieicapogocl)e suspen2, •. . ) besed!IIOA ,. 

40 O.!ll ! naistl članid 
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28 

26 
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S1 
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S2 

32 
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- ·- - -- - . - --· - - - - -- -· -- - - - -

C 

število zun;:u1jih pogodbenih Vrednost pogodb zunal']jih 
število zaposlenih, ki Vrednost pogodb zaposlenih, 

članica leto Stopnja izvajalcev za izvedbo pogodbenih izvajalcev za 
študijske programe izvajajo ki študijske programe 

študijskih programov i:z;vedbo študijskih programov 
na podlagi avtorskih ali izvajajo na podlagi avtorskih 
drugih pogodb ali drugih pogodb 

- - . 
FKKT 2015 1. stopnja ( + star dodiplomski) + 2. stopnja 24 48.565,08 56 63.648,69 

FKKT 2015 

FKKT 2015 3. stopnja 35 6.633,82 39 22.214,97 

Skupaj (v kolikor je pri številu zunajih pogodbenih 
izvajalcev za izvedbo študijskih programov in število 

2015 
zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi 
avtorskih ali drugih pogodb oseba 2x ali večkrat šteta, 
vsakega izvajalca pri štejemo le enkrat, zato, ni nujno 
da je seštevek vrstic 1., 2. in 3. stopnje enak v vrstici 
skupaj) 

FKKT 57 55.198,90 65 85.863,66 

V tabeli je predviden vpis za koledarsko leto. če podatki niso zbrani tako, da bi jih bilo mogoče ločiti po stopnjah, izpolnite samo stolpec skupaj. 

1 KADRI-POG 



Članica 

FKKT 
FKKT 
FKKT 
FKKT 

1 

plačna skupina 

D-+H 
E 

število zaposlenih, ki so 
vključeni v formalne oblike 
izobraževanja 

28 

število zaposlenih, ki so 
vključeni v neformalne 
oblike izobraževanja 

oblike 
neformalnega 
izobraževanja število učiteljev na sobotnem letu 

število objav (pedagoških in raziskovalnih delovnih 
mest) na portalu EURAXESS oz. drugih mednarodnih I število na novo 
mrežafl zaposlenih tujcev. število izvolitev v izvolitev 

~ ~ 

KADRI -IZOBRA. 

1 



DELOVNO MESTO ~hOM 

GU.VN TilJNIK 

PROREKTOR UNM:RZE 

REKTOR UNM:RZE 00, 9301 

POMCIČNIK REKTORJA 0011400 

ASISTENT 
ASISTENT 

ASISTENT 

BIBLIOTEKAR 

BIBLIOTEKAR 

BIBLIOTEKAR 
ORGANZATOR 
PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA 

PRAKTIČNEGA 
USPOSASlJAHJA 
VISOKOSOlSKI UCITElJ 
LEKTOR 
VISOKosOlSKI 1,11;:ITELJ 
LEKTOR 
VlSOKOSOlSKI UCITELJ 
LEKTOR 

Ol)lOC(II 

0010001 

0010001 

001000? 

0()10002 

0010003 

STROKOVN! SOOELAVEC 0011001 

STROKOVNI SOOELAVEC 

STROKOVN! SOOELAVEC 
IUC:ITELJ SLOVENSCINE 
NA TUJI UNIVERZI 

UČITEU VEšt:lN 0011003 

VlSOKOsOt.SKJUC:ITELJ 
PREOAVATEU 001100~ 
VISOKO~Ot.SKI UCITELJ 
PREOAVATEU 001100• 

VlSOKOSOt.SKl UČITELJ 

VlSOKOSOt.SKl UČITELJ 001ll001 

VISOKOSOlSKl UČITELJ 

M LADI AAZISKOVAlEC 1-()11002 
l ... ......_..,.,._. ........ .._ ...... 

NA ENOVITEM 
OOKlORSKEM STUOIJU l<llf003 

RAZISKOVALEC 1-()11004 

MIJ'lilJI "-"'l SKOVALEC Z 
MAG ISTERIJEM NA 
OOKTORSKEM STUOUU l-()1!002 

RAZISKOVALEC Z 
MAGISTERIJEM 
ASISTENT Z 
OOKTORATOM 
VlSJIZNAHSMNI 
SOOELAVEC 

1-()1&:X)J 

l-()1i001 

ZNANSTVENI SOOEU.VEC 1-cn~1 
ZNANSTVENI SVETNIK 
STROKOVNIOEU.VEC NA 
UNIVERZI V 

STROKOVNIOEU.VECV 

STROKOVNtOELAVECVI 

VOOJA 
ENOSTAVNEJŠEGA 
POOROCJNENOTE 1 (Z 
ve(; KOT 5 ZAPOSLENIMIJ .OHiiaO 

ORGANZATOR 
INFORMATIKE Vllt2 .0111»4 

SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VWt 

SAMOSTOJNI STROKOVNI 
Df.LAVECVlln 

·-·-"' SVETOVALEC NA 
UNlVERZlV\ll'U 

SAMOSTOJNtSTROKOVNI 
DELAVEC VII/UI 

SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC Vllt2-tll 

SISTEMSKI !N1ENIR W12 

·--··-" VETERINARSTVU· 
STROKOVNI DELAVEC 

""" STROKOVNI DELAVEC 
VH/1 

.017101 

...011 102 

..0111~ 

..011,20 

.017'23 

.017131 

VETERI NAR \Jlll2 .0,11151 

POMV,.MK GLAVNEGA 
TAJHIKA UNIVERZE vun .(111~2 

rv .......... NIK TAJNIKA 
ČLANICEVW2 
PREDSTOJNIK 
ORGANZACUSKE ENOTE ..onm 
TAJNIK ČLANICE VIIJ2 .017~ 

VOOJAFINANCNO· 
RAC!>IOVOOSKE SLU!BE ..01 7i115 

VOOJAPOORoeJAJ'ENOTE 
t(ZVEC:KOTS 
ZAPOSLENIMI) 

VODJA POOROCJA/ENOTE 
l (Z 005 ZAPOSLENIMII .011$32 
VODJA SLUZ8E NA 
UNIVERZI 1 .011$3~ 
VODJA SLw:6E NA 
UNIVERZIH .017$3'5 

1•=-··-v 
VETERINARSTVU · 
SPECIALIST WI 
.,......,..LAVE1... 
VUER:INARSTVU • 
SPECIALIST VIII 
VUER:INAR SPECIAl.JST 
Vlll ·----·· VETERINARSTVU. 
SPt:CIALISTIX 

Vll/2.IX 
IX 

IX 

"" IX 

"" IX 

"" 

"" 
IX 

"" "" 
"" 
"" 

IX 

IX 

IX 

"" 

"" 
IX 

IX 

IX 

IX 

VlV2 

"" 

\l'IV2 

Vlil 

"" 
"" 
IX 

... 
mll\'A ttMV 

1 

ASSTEl'IT 

8SUOTEiw::t Z ~.AO STERU:~ 

S:flUOTEK.AR Z (X)lt.TQRAJOM 

ORGANIZATOR PAAKTIOEGA 
IJSPOS.lllkJAU.1„Z MAGLSTE"I.JE\I 

~A.NtZATORPRAKflCt:EGA 
USPOSABU.IJ-UA Z OOKTORATO~ 

VISOi(OŠOI..SKlu'.:lTEULE•rn:iA 

VISOKOŠOLSKlu'.:lTEULE!(TORZ 
l,IAQISTER!..EM 

VISOKOŠOL.SKJl.ČITEULEII.TOR Z 

s1RO<oV1,1 svrn,r.,< 

PREDAYATELJ 

Vl!lJIPffEOAVATELJ 

IZFIEOUI PROFESOR 

"l)iM s. ltwlonehoseb, ~10vle(U2015 

-1 .... _... ....... ........ 
p()90CfJa)IOdekw!li 111 mološciskern zwoduin 

rm't'isctotokl:.ernza-lOduM(lztpOMti· 
noni!WnolMO. 

21 

" 

1';it.S1b.'lovsehoseb,.S.ovlteu 2015 

...,., .. l...,, pod .... -
pc:,ph) ICdeloval n1 visololdshm zt'fOdu in 
re..nokotolshmum\1 Nsoz~i-o. d1 

w.-U!'ejood~~zll(>OSIM.flJ:t.oseb1 
11pdridelCJ11tiOe$:-l ,oseb•z•20'1tdelomegt 
te5,F0,2ipd ;te pcp9 risodelanentdeblri 
ta, pri prnč:unu up:,l,lffl\'.'.t .,_._. obvWIOd. 

kttsopotebne updnoz~pri rtdno ,..,...._ 
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10 1 
0,77 

2,99 

02 

035 

035 

06 

063 



DELOVNO MESTO ~•DM 
IVElER:INAR Sl'ECIA.UST 

" STR0.11:PkSKA r./ 

f'OSLOl'NI SEKRETAR VI 

TA~lCA VODSTVA 
UNIVEIIZEVI 

tlSTILKAII 

TEHt1eN1 DELAVEC I 

TEHtltNI DELAVEC III 
SODELAVEC V 
VETERINARSTVU IV .Ol406S 

TEHMtNI DELAVEC IV -1 .())4074 

OSOUKCIJSKI POMOCMK 
V .0)00'4 

SODELAVEC V 
VETERINARSTVU· TfHMK 

' TfNM(:N1 DELAVEC V -1 .OlSOll7 

TfNMeNI DELAVEC V -II .OJSOllB 

UPAAl'NIKV 

VETERINARSKl HIGIENIK V .OJ0079 

SODELAVEC V 
VETERINARSTVU - VlšJI 
TEHNIK VI 

TEHNISKI SODELAVEC 

"'"' 
11.o\h,.WAl..NIŠKE OPREME 
Vl~1 .())700,, 

PlACNA lš/ro 
Šlll'l'iopogodl>tr,ll_.,,lo!ll201S 

SKUPWA TR NAZIVA =v 519,;1o~-201S Šl ..... upooler,ll v" '3P')llY• 2015 

"' 

"'"' 



--
Kazalniki in podatki o umetniški dejavnosti. Podatke izpolnijo 1 

članice, ki se ukvarjajo tudi z umetniško dejavnostjo. 

ČLANICA ---- - _ .. - - -- ·-

LETO - - 2015 - --- - - - --· ---- - - -- - - - - -

Navedite vsaj tri najodmevnejše dogodke. s podorčja umeniške dejavnosti, ki ste jih izvedli kratke opis dogodka . ·-·- - --- - -- - -

Umetniške aktivnosti vaše članice -- . - - .. 
o 

~ .. - ·- -· - --
vrsta umetniške aktivnosti (navedite vrsto umetniške dajavnosti - npr. dok!,Jmentar~. TV igra, v kolikor so pri urnetni~ki dejavnosti 

kiparska razstava, slikarska razstava, solo koncert, skupinski koncert . ..) w elQVi!li Št!,Jdentje, ~pišite E>A - številQ koncertov število razstav število umetnin Število medijskih produkcij 

1 
Umetniškad. 



Clanica 

-=a=--_

Realizacijapredlogov UKREPOV iz poslovnega poročila 2014: 

iz datoteke UKREPI+ POMANKUIVOSTI 

Prekopirajte ukrepe s področjem za vašo članico in pripišite 
Sta t us• ukrepa oz. predloga: 
delno vključeno v program dela (akcijski načrt) 2016 
vključeno v program dela (akcijski načrt) 2016 
delno realizirano v letu 2015 

realizirano v letu 2015 
vključeno v priporočil o senata 
ostaja na ravni predloga 
opuščeno 

drugo (navedite v obrazložitvi) 
V kolikor niso navedeni vsi načrtovani ukrepi, ki ste jih pripravili na vaši član ici, jih prosim tudi dopišite. 
Realizacijo predlogov ukrePov je potrebno priložiti k Poslovnemu poročilu vaše članice - kot prilogo. 

PODROCJE 

3.1.1.lzobraževalna dejavnost 

3.1.1.4 Jnternacinalizacija v iz.obražev~lniA_ejavnosti 

3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (z internacionalizacijo) 

3.1.4 Prenos in uporaba znanja - t retja dimenzija univerze (z 

internacionalizacijo) 

Stopnja (pri izobraževanju) 

l., 2., 3. 

l._,_b 3. 

l ._,_b 3. 

l ., 2,, 3. 

UKREP STATUS 

Majhno število študentov drugih fakultet, ki pri nas 

vpisujejo predmete. 1 delno realizirano v letu 2015 

Prehodnost na rednem študij u 1. stopnje, p redvsem iz 

1. v 2. letnik, je relativno nizka 

Izboljšanje informiranja tuj ih študentov o možnosti 

izmenjav 

Zmanjševanje sodelovanja z gospodarstvom zaradi 

finančne krize v gospodarstvu. 

Občutno poslabševanje pogojev za raziskovanje zaradi 

krčenja sredstev in števila zaposlenih (pedagoških 

delavcev, raziskovalcev, mladih raz iskovalcev) in 

posledične preobremenjenosti zaposlenih, ki 

opravljajo pedagoško in raz iskova lno delo. 

Občutno poslabševanje pogojev za sodelovanje z 

okoljem zaradi krčenja sredstev števila zaposlen ih 

(pedagoških delavcev, raziskovalcev, mladih 

raziskovalcev). 

Zmanjševanje sodelovanja z gospodarstvom zarad i 

finančne krize v gospodarstvu. 

l 

delno realizirano v letu 2015 

realizirano v letu 2015 

delno realizirano v letu 2015 

delno vključeno v program dela (akcijski načrt) 2016 

delno realizirano v letu 2015 

delno realizirano v letu 2015 

DODATNA OBRAZL021TEV 

V okviru Ulje bil pripravljen nsbor predmetov, 

ki j ih član ice ponujajo študentom drugih 

fakultet 

Komisija za tutorstvo je predlagala, da se po 

zaključku zimskega izpitnega obdobja pregleda 

opravljene obveznost i študentov in se tistim 

študentom, ki v tem času niso opravili 

nobenega izpita, predpiše obvezna tutorska ura 

z učiteljem tutorjem. 

Vsebino na angleški spletni strani smo priredili 

tako, da tuj i študentje pridejo do kar največ 

informacij. Seveda manjka nadgradnja s 

fotografijami, filmč ki in vtisi. .. 

Z uspešno izvedenimi osmimi Po kreatrYni poti 

do pra ktičnega znanj a, pri katerih obvezno 

sodelujejo gospodarske družbe, smo se 

predstavili Podjetjem, kar bo v bodoče 
zagotovo spodbudilo boljše in večje 

sodelovanje tud i na drugih projektih. Na Dnevu 

odprtih vrat smo fakulteto predstavili 

gospodarskim družbam, kar je spodbudilo, da 

že potekajo razgovori o sodelovanju. Večjim 

gospodarskim družbam bi lahko predstavili 

naše štud ijske programe. 

Zaradi zmanjšanja financiranja nacionalnih 

raziskovalnih projektov, bo v p rihodnje 

potrebno bolj spodbuj ati prijavljanje na 

mednarodne projekte. 

RALIZACIJA UKREPOV 
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ČLANICA FKKT 
3.1.1.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 1 STOPNJA, 2. STOPNJA in 3. STOPNJA 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Večina študentov nadaljuje študij (na FKKT), visoka prehodnost na 2. Visoka motivacija študentov za študij. 
stopnji. 

Uravnoteženje prehodnosti na 1. stopnji v daljšem časovnem Uravnoteženje študijskega procesa kot celote. 
intervalu. 

Znatno število tujih študentov zlasti na doktorskem študiju Omogočena študentska izmenjava, mednarodna širina študija 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Majhno število študentov drugih fakultet, ki pri nas vpisujejo Ne samo prikazati ampak predvsem vsebinsko narediti predmete bolj 
predmete. atraktivne; poudarili sodobnost in aktualnost tematik posameznih 

predmetov. Evolucijska prilagoditev programov in predmetov v smislu 
sodobnih trendov, interdisciplinarnosti in aplikalivnosti. 

Padanje prehodnost ina rednem študiju 1. stopnje Tehniške varnosti Izboljšati motivacijo študentov za reden in sprotni študij; možnost opravljanja 
v zadnjih dve letih, predvsem iz 1. v 2. letnik (drugje se je v zadnjih izpitov za naprej, sistem tutorstva. Potrebna bi bila podrobnejša analiza 
dveh letih popravila ali ustalila). študijskega programa v sodelovanju z učitelj i in asistenti. 

Najpomembnejše točke , ki so v preteklem letu najbolj vplivale na Obrazložitev za izbor točke 
kakovost področja (največ tri od zgoraj navedenih) 

Večina študentov nadaljuje študij (na FKKT), visoka prehodnost na 2. Kaže na kvaliteto študija na FKKT 
stopnji 

Uravnoteženje prehodnosti na 1. stopnji v daljšem časovnem Uravnoteženje študijskega procesa kot celote. 
intervalu. 

3.1.1.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 2. STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

3.1.1.3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 3. STOPNJA 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

3.1.1.4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: PREJŠNJI DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

študentom, ki tega še niso naredili, omogočamo zaključiti študij po starem Večina študentov starega programa bo študij uspela zaključiti do 30. 9. 2016. 
lorooramu. 
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Nismo zaznali posebnih pomanjkljivosti Zadeva se izteka in tu ni kaj izboljšati 

3.1.1.5 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: INTERNACIONALIZACIJA V IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Posodobljena spletna stran za tuje študente Zainteresirana javnost najde ne enem mestu vse o vpisu ali izmenjavi na 
naši inštituciji 

Uvajalni !utor za tuje študente Boljša integracija študentov in hitrejše reševanje težav 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Predavanja v angleškem jeziku Osveščanje sodelavcev o potrebi po tem; iskanje finančnih sredstev na 
javnih razpisih 

Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti Prilagoditi priznavanje v tujini opravljenih obveznosti zahtevam Erasmus+ 
programa l 

3.1.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečana mobilnost tujih raziskovalcev. Tuji raziskovalci bogatijo odnose med zaposlenimi in prinesejo s seboj 
drugačne poglede in pristope ter nove kompetence. 

Povezovanje fakultete z gospodarskimi družbami; možnost Izboljšanje bazičnih raziskav. 
sofinanciranja raziskovalne opreme. 

Povezovanje med raziskovalnimi skupinami na fakulteti. Boljše in hitrejše sodelovanje. 

Reorganizacija Infrastrukturnega centra FKKT. Boljša dostopnost raziskovalcev do raziskovalne opreme 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Majhno število prijav na mednarodne projekte Izboljšana podpora za prijavo; zaposlovanje raziskovalcev. 

Starost raziskovalne opreme se približuje amortizacijski dobi. Iskanje finančnih sredsetv izven fakultete. 

3.1.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST (z internacionalizacijo) 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za Izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

3.1.4 PRENOS IN UPORABA ZNANJA - TRETJA DIMENZIJA (z internacionalizacijo) 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Intenziviranje dogovorov s podjetji o skupnih projektih Sodelovanje na industrijskih projektih pospešuje izmenjavo kompetenc med 
fakulteto in gospodarstvom. 
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Dodatna zaposlitev raziskovalcev na industrijskih projektih Povečanje raziskovalne dejavnosti na FKKT. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Slaba pravna podpora glede urejanja IP pravic pri industrijskih Podpora univerzitetnih služb 
projektih 

3.1.5 USTVARIJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Preureditev dveh prostorov fakultete v predavalnice za 50 in 64 štude Izboljšana kvaliteta dela. Študenti imajo med predavanji dovolj prostora in so 
posledično manj moteni in pozornejši med predavanji. 

Opremljenost treh računalniških učilnic. Ena od teh je bila opremljena Lažje in kvalitetnejše delo. Izboljšano vrednotenje dela in znanja študentov. 

Knjižnica je po novem odprta tudi popoldan. V izpitnih obdobjih tudi Povečano druženje študentov, izmenjave informacij, navezovanje stikov ... 
do 20:00. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Prevelike skupine na laboratorijskih vajah. S povečanjem števila študentov na asistenta kvaliteta izvedbe precej trpi, 
kajti asistent se ne more kvalitetno posvetiti vsakemu posamezniku, 
zmanjkuje časa za podrobnejšo razlago in za vprašanja študentov. 
Laboratorijska vaja se izvaja v skupinah po 3 ali več zato se posameznik 
nauči zelo malo. 

3.1.5.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Dobrodelni dnevi. študenti FKKT in FRI so skupaj organizirali Dobrodelne dneve na katerih so 
z zbiranjem prostovoljnih prispevkov zbrali finančna sredstva za študentsko 
hišo Srce. Humanitarni dogodki dvigujejo ugled fakultete. 

Poletna šola kemijskih znanosti Dogodek navduši dijake za vpis na fakulteto. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Nezanimanje študentov za tutorstvo. Komisija za tutorstvo pripravlja podlago za vrednotenje tutorskega dela, kjer 
bi lahko študenti tutorstvo, na podlagi razpisa, vpisali kot splošni izbirni 
predmet. Učni načrt je pripravila UL. 

3.1.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Knjižnica deluje v sklopu matične fakultete in študentom nudi več Po kazalniku knjižnične dejavnosti se je število izposojenih knjižnih enot na 
prostora za študij ter dostop do gradiva v prostem pristopu. aktivnega uporabnika podvojilo. 

Podaljšan čas odprtja knjižnice v času organiziranega študijskega Po izvedenih anketah si študentje želijo in podpirajo daljši čas odprtja 
procesa v študijskem letu. knjižnice. 
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Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Razvijanje novih aktivnosti in dejavnosti kot nadomestilo svojih Knjižnica se usmeri k dodatnim aktivnostim za promocijo znanja, študija in 
tradicionalnih dejavnosti. raziskovanja. 

Še dodatno informirati uporabnike o dostopnih informacijskih virih iz Študente se v okviru študijskega procesa in s predstavitvami v prostorih 
prostorov knjižnice ter možnostjo dostopa od doma. knjižnice seznani z dostopnimi elektronskimi viri. 

3.1.6 Upravljanje in razvoj kakovosti 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
.. 

(npr. tri) 

3.1 .7.1 upravljanje s stvarnim premoženjem - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

S predelavo prostorov smo pridobili dve srednje veliki predavalnici. Rešili smo problem prenatrpanosti predavalnic in s tem neustreznih pogojev 
za spremljanje predavanj ali seminarjev. Povečali smo možnosti, da bi lahko 
nekatera predavanja za študente drugih fakultet izvedli pri nas in zmanjšali 
izgubo časa zaposlenih zaradi odhodov na druge lokacije. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Pred logi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Pomanjkanje računalniških učilnic omejuje aktivnejše oblike pouka z S prenosnimi računalniki bomo opremili obstoječo učilnico in s tem omogočili 

uporabo IKT. tudi priložnostno uporabo računaln ikov v drugih prostorih ter boljšo 
izkoriščenost opreme. Uredili bomo dodatno računalniško učilnico za 
potrebe katedre za biokemijo. 

3.1.7.2 Informacijski sistem - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Nakup licence za Sci-Finder Olajšano iskanje literature 

Ključne pomanjkljivosti , priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Nepodprt program za javna naročila Nakup ustreznega programa 

Zmanjšanje računalniške učilnice Uvedba mobilne računalniške učil nice s prenosnimi raču nalniki 

Ni dostopa do vseh strokovnih revij, ki jih potrebujemo pri 
raziskovalnem delu 

3.1.7.3 Upravljanje s človeškimi viri - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 
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Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Preselitev v novo stavbo je omogoči la izvedbo konference, na kateri Spoznavanje raziskovalnega dela drugih omogoča morebitno povezovanje 
so doktorski študentje in mlajši raziskovalci predstavili svoje in boljše izkoriščanje kadrovskega potencial in materialnih možnosti 
raziskovalno delo in se tudi v tem pogledu bolje spoznali med seboj. fakultete. 

V sodelovanju s FRI smo vzpostavili skupno skupino vzdrževalcev. S tem zagotavljamo učinkovitejše vzdrževanje ob manjših stroških. 

S prerazporeditvijo tehnične sodelavke smo zagotovili polno Centralni nadzor nad kemikalijami, s katerimi razpolagamo, prispeva k večji 
delovanje centralnega sklad išča kemikalij. racionalnosti poslovanja saj odpravlja morebitne večkratne nakupe istih 

kemikalij. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Zmanjšanje števila učite ljev in asistentov zaradi odhodov, To vpliva na raziskovalno uspešnost in kakovost ter stabilnost pedagoškega 
upokojevanj ali smrti je ob dodatnih daljših odsotnostih zaradi bolezni procesa. Prekomeren izpad kadrov bi bilo treba nadomestiti vsaj do te mere, 
na nekaterih katedrah povzročilo izrazito kadrovsko podhranjenost. da bo sistem lahko vzdržno deloval. 

Znižanje že tako nizkega razmerja med mladimi raziskovalci in Presodili bomo, če lahko z intenzivnejšim sodelovanjem z industrijo 
učitelji omejuje raziskovalno produktivnost„ omogočimo dodatne namestitve mlajših raziskovalcev oz. doktorskih 

študentov, ki bi kadrovsko okrepili raziskovalna področja. 

3.1.7.4 Izvajanje nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

3.1. 7 .5 Zagotavljanje stikov z javnosljo 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Informativni dan Seznanjanje dijakov s študijskim procesom na fakulteti 

Selitev v novo stavbo S selitvijo v novo stavbo je fakulteta dobila možnost boljše promocije 
svojega dela in večjo prepoznavnost v družbi 

Prenovljena domača stran fakultete na spletu Večja prepoznavnost fakultete v družbi in izboljšan dostop do informacij o 
delovanju in organiziranosti fakultete 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

še vedno nezadostna prepoznavnost fakultete Okrepiti predstavljanje fakultete v medijih 

Organizacija srečanj za popularizacijo kemijskih znanost V preteklosti smo že imeli srečanja za popularizacijo (Noč znanstvenic in 
znanstvenikov), organizirati Dan odprtih vrat .. . 

Poletne šole še izboljšati predstavitev fakultete med dijaki in srednješolskimi učitelj i 

3.1.7 .6 Vodenje in upravljanje organizacije 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Preselitev v nove prostore, zd ružitev prej prostorsko razdrobljenih Izpolnjeni pogoji za uveljavitev sinergije strok, ki jih goji fakulteta. 
organizacijskih enot na enem mestu. 
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Določitev postopka za predlaganje, financiranje in izvedbo Racionalizacija porabe sredstev ob upoštevanju prioritet. 
preureditev oz. izboljšav na opremi in/ali prostorih 

Ureditev sistema skladiščenja kemikalij in tehničnih plinov Racionalizacija porabe sredstev in zmanjšanje zalog kemikalij in tehničnih 
plinov. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Več kadrovsko majhnih kateder. Združitev vsebinsko sorodnih manjših kateder v eno ali več večj ih . 

Odsotnost sprotnega vodenja stanja sredstev na Uredbi, Uvedba modula Projekti in modula Naročiln ice , avtorske in podjemne 
raziskovalnih programih in projektih v povezavi z javnim naročanjem. pogodbe ter potni nalogi PIS EDICO. 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 
(npr. tri) 

Komisija za akreditacijo in ocenjevanje kvalitete 
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Investicija (kaj Vir financiranja NACRT Objekt 
se bo nredvidoma delalo' 

Predvidena izvedba v 2015 Načrt2015 Vir financirania REALIZACJIA 
REALIZACIJA 2015 v EUR 

OBRAZL0:2.ITEV RAZLIKE -· 

Akademije reševanje prostorske problematike 
izdelava potrebne dokumentacije za 
rešitev prostorske problematike MIZŠ 45.374,45 € 

UL Akademij Akademij na različnih lokacijah 

nakup zemljišča za prizidek in izdelava 

ULAG Kazina s prizidkom dokumentacije ter izvedba del vezanih na RS - poroštva (krediti) 1.995.244,6 7 € 

ureditev obstoječe stavbe Kazine 

ULAGRFT 
Trubarjeva 3 s delom stavbe v letu 2015 ni predvidenih aktivnosti 0,00€ 
" Metalka" 

izdelava investicijske in projektne 
dokumentacije in aktivnosti za nakup 
zemljišča, izvedba del vezanih na ureditev 

ULALUO Erjavčeva s prizikom objekta UL ALUO na Dolenjski cesti za RS· poroštva (krediti) 787.616,33 € 

preselitev izobraževalne dejavnosti iz 
objekta na Erjavl:evi cesti zaradi 
rekonstrukcije. 

rekonstrukcija in obnova suterena in 
recenzija projektne dokumentacije, Cenik storitev VZ: sredstva od 

UL FSD 
pritličja objekta 

študija izvedljivosti in JN za izvedbo GOI prodaje blaga in storitev iz naslova 50.000,00 € 

del in opreme izvajanja javne službe 

Aškerčeva S, obnova stavbe po 
recenzija projektne dokumentacije, 

UL FF izselitvi FKKT 
študija izvedljivosti in JN za izvedbo GOI Drugi viri 6.968,00 € 

del in opreme 

Aškerčeva 5, obnova stavbe po 
recenzija projektne dokumentacije, 

UL FF izselitvi FKKT 
študija izvedljivosti in JN za izvedbo GOI MIZŠ" 45.395,00 € 

del in onreme 

Investicija - podaljšanje pomola in 
izvedba JN za izbor izvajalca GOI del in Cenik storitev YZ: sredstva od 

UL FPP opreme.izvedba GOI del, pričetek dobave prodaje blaga in storitev iz naslova 35.000,00€ 
nakup opreme onreme izvaiania iavne službe 

po potrditvi investicijske dokumentacije 

UL FPP 
Investicija - podaljšanje pomola in 
nakup opreme 

izvedba JN za izbor izvajalca GOI del in Druga ministrstva 519.801,00 € 
opreme.izvedba GOI del. pril:etek dobave 
opreme 

ULVF 
novogradnja nadomestnega objekta izdelava projetne in investicijske Drugi viri 13.963,00€ 
Ut VF dokumentaciie 

UL FS novoS?radnia na Brdu izdelava dokumentaciie Druizi viri 100.000,00 € 

Cenik storitev Vl: sredstva od 

UL FFA novogradnja na Brdu izdelava dokumentacije prodaje blaga in storitev iz naslova 15.000,00 € 

izvaiania iavne službe 

UL FFA novocradnia na Brdu izdelava dokumentacije Druei viri 15.000,00 € 

obnova laboratorijskih prostorov v 

UL BF 
Obnova Laboratorija za industrijske površini 127 mZ v obstoječem objektu UL Drugi viri 75.000,00 € 
bioprocese BF ter dobava in montaža pohištvene, 

laboratorijske in tehnološke opreme 

obnova laboratorijskih prostorov v 

UL BF 
Obnova Laboratorija w industrijske površini 127 m2 v obstoječem objektu UL Prejeta sredstva iz d.-1.avnega pror. 283.314,00 € 
bioprocese BF ter dobava in montaža pohištvene, iz sredstev pror. EU/ SLO 

laboratorijske in tehnološke opreme 

Izvedba gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del za izgradnjo prizidka 

UL BF 
Novi prizidek UL BF. Oddelek za (475 m2) k obstoječemu objektu UL BF in Prejeta sredstva iz državnega pror. 809.113,78 € 
lesarstvo dobava in montaža pohištvene ter iz sredstev pror. EU/ SLO 

laboratorijske opreme ter izvedba 
nadzora 



Izvedba gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del za izgradnjo prizidka 

UL BF 
Novi prizidek UL BF, Oddelek za (475 m2) k obstoječemu objektu UL BF in Drugi viri 289.168.41 € 
lesarstvo dobava in montaža pohištvene ter 

laboratorijske opreme ter izvedba 
nadzora 

UL BF G- nakuo učne<>a <>ozda G - nakun učnei,a i,ozda Druei viri 800.000,00-€ 

UL BF G - prizidek k obstoječemu objektu G - prizidek k obstoječemu objektu Drugi viri 109.000,00 € 

UL BF A,Ž,Ka D - transformatorska postaja A;ž.Ka D - transformatorska postaja Drugi viri 150.000,00 € 

UL BF 
A,B,G.L.Z,Ž.KA druga gradbena dela A,B,G,L,Z,ž.KA druga gradbena dela na Drugi viri 161.000,00€ 
na obsto"ečih ob;ektih obsto'ečih ob•ektih 

UL 8F AŽ,, - e:radbena dela - dokončanje A,Ž, - nradbena dela - dokončanie Druei viri 80.200,00-€ 

UL BF BF- mreža zunan•a ureditev BF- mreža zunan•a ureditev Drugi viri 150.000,00 € 

Prenova vhoda z izdelavo Prenova vhoda z izdelavo nadstreška, 

UL FE 
nadstreška, odvod njavanje, odvodnjavanje, zamenjava vhodnih Drugi viri 300.000,00 € 
zamenjava vhodnih avtomatskih avtomatskih vrat 
vrat 

Investicijska dela v pridobljeni Investicijska dela v pridobljeni stavbi 

UL FFA stavbi FKKT (celični lab~ knjižnjične FKKT ( celični lab., knjižnjične kapacitete, Tcg 10.000,00-€ 

kapacitete, analitika, pisarne ... ) analitika, pisarne ... ) 

Investicijska dela v pridobljeni Investicijska dela v pridobljeni stavbi Cenik storitev VZ: sredstva od 

ULFFA stavbi FKKT {celični lab., knjižnjične FKKT (celični lab., knjižnjične kapacitete, prodaje blaga in storitev iz naslova 150.000,00 € 

kapacitete, analitika, pisarne ... ) analitika, pisarne ... ) izvajanja javne službe 

Investicijska dela v pridobljeni Investicijska dela v pridobljeni stavbi 

UL FFA stavbi FKKT (celični lab. knjižnjične FKKT (celični lab., knjižnjične kapacitete, Drugi viri 110.000,00-€ 

kapacitete, analitika, pisarne ... ) analitika, pisarne ... ) 

UL FFA 
Obnova stavbe za preureditev v Obnova stavbe za preureditev v Drugi viri 300.000,00-€ 

isarniške in neda<>oške nrostore I nisarniške in -eda-oške -rostore 
Hajdrihova ulica 28, gradbeno Hajdrihova ulica 28, gradbeno dovoljenje 

ULFGG dovoljenje in sprememba in sprememba namembnosti za Tcg 50.000,00-€ 

namembnosti za "odstreho lnodstreho 

UL NTF 
Snežniška S, Prenova S. nadstropja Snežniška S, Prenova S. nadstropja po Tcg 30.000,00-€ 
lno izselitvi UL FKKT izselitvi UL FKKT 

ULVF 
izgradnja laboratorija in zbiralnice izgradnja laboratorija in zbiralnice Druga ministrstva 250.000,00 € 
živalskih tru"ovenota NVI MB živalskih tru"OV enota NVI MB 

,zgraiJnJa·dveh srednJe ve, .HI 

predavalnic, preureditev ene 
računalniške učilnice, preureditev 
prosrorov za raziskave GSO, ureditev 
diplomske sobe, zamenjava armatur za 
pline na digestorijih, preureditev 
hladilnega in šprinkler sistema, izgradnja 
dodatnih cevovodov za tehnične pline, 
preureditev skladišča kemikalij, 
namestitev dodatnih registratorjev 

UL FKKT Preureditev nrostorov in inštalacii delovne<>a časa Dru,:,i viri 155.295,90 € 
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Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje UL FKKT 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo oz. opredeljujejo delovno področje fakultete, so 
predvsem: Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 331/1991-1, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 
68/2006 in 47/2013); Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/06- uradno prečiščeno besedilo (ZViS
UPB3), 15/08 (Odi. US U-1-370/06-20), 64/08, 86/09, 62/1 O (Odi. US), 34/11, 78/11, 40/12 (ZUJF), 57/12 
(ZPCP), 109/12 in 85/14); Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12, 96/12 (ZPIZ-2), 
104/12 (ZIPRS 1314), 105/12, 8/13, 25/13 - Odi. US, 46/13-ZIPRS 1314-A, 47/13-ZOPRZUJF, 56/13 
-Zštip-1, 63/13 - Zosn-1, 63/13- ZJAKRS-A, 63/13- ZIUPTDSV, 63/13, 99/13- ZUPJS-C, 99/13-
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odi. US, 101/13 - ZdavNepr, 32/14-ZW-D, 55/14, 85/14, 
95/14, 16/15-odl. US, 24/15-odl. US, 69/15, 90/15 in 102/15); Resolucija o nacionalnem programu 
visokega šolstva 2011-2020 (Ur. l. RS št. 41/11 ); Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo 
visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.1. RS, št. 40/14); Zakon o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (Ur.l. RS, št. 61/06 in 87/11 ); Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur.1. RS, št. 
87/11, 97 /11 in 109/12); Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/ (Ur.l. RS, št. 22/06 (uradno 
prečiščeno besedilo - UPB1 ), 112/07, 9/11 in 57/12 (ZPOP-1A)); Resolucija o raziskovalni in inovacijski 
strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur.l. RS, št. 43/11 in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne 
dejavnosti; Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 110/03-UPB, 47/04-ZdZPZ,61 /06-ZBioP,16/08, 9/11 in 
83/12-ZFfS-1); Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.1. RS, št. 43/11); Zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l. RS, št. 102/04-UPB, 70/08-ZV0-1 B in 60/11 ); Uredba o 
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/11, 34/11 (Odi. US), 64/12 
in 12/13); Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 79/2004, 36/06, 
18/09 in 83/1 O); Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/05, 118/05, 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 
38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 50/12, 56/12, 106/12, 35/13, 83/13 
in 22/14, 35/14, 57/14, 16/15, 82/15, 92/15 in 4/16); drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani 
(Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo UL, Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o popisu 
osnovnih sredstev, Pravilnik o volitvah organov UL, Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 
na UL, Pravilnik o upravljanju dokumentarnega gradiva na UL, Pravilnik o delovnem času zaposlenih 
na UL FKKT - PB1, Izjava o varnosti z oceno tveganja); Pravila o organiziranosti in delovanju UL FKKT, 
Pravila materialnega in finančnega poslovanja UL FKKT, Računovodska pravila UL FKKT, Izpitni 
pravilnik, Pravilnik o diplomskem delu 1. stopnje, Pravilnik o raziskovalnem in magistrskem delu na 2. 
stopnji, Pravilnik o doktorskem študiju, Pravilnik o podiplomskem študiju, Pravilnik o diplomskem delu, 
Pravilnik o magistrskem delu, Pravilnik o doktorski disertaciji, Pravila o postopkih podelitve posebnih 
statusov študentom UL FKKT, Pravila o pogojih za prepis iz izrednega na redni študij in iz rednega na 
izredni študij, Pravilnik o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanja 
Maksa Samca, Pravilnik o založništvu na UL FKKT. 

Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah (Ur. l. 
RS, št. 11/11-UPB, 14/13-pop., 101/13, 55/15 -ZfisP in 96/15- ZIPRS1617) in Zakona o računovodstvu 
(Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002 in 114/2006). 



ORGANIZACIJSKA SHEMA UL FKKT 

.--------1 

[ ŠTUDENTSKI l [ 
AKADEMSKI l SVET ZBOR H 

[ UPRAVNI ODBOR I H 
Disciplinska komisija l 

1 

I. stopnje za študente SENAT 

Komisija za varstvo pri delu in r 
požarno varstvo 

H DEKAN 

Komisija za nagrade in priznanja} 
ter promocijo fakultete 

Tehnična komisija 

1 

Prodekan za področji 
dodiplomskega in 

magistrskega študija 

Komisija za 
dodiplomski in 

magistrski študij 

Komisija za 
akreditacijo in 

ocenjevanje kvalitete 

Vodje študijev 
1. in 2. stopnje 

1 

Prodekanja za področji 
doktorskega študija in 

raziskovalne dejavnosti 

Komisija za doktorski 
študij 

Komisija za znanstveno 
raziskovalno in razvojno 

delo 

1 

w 
H 

f------~ 

1 

Predstojnik 
oddelka za kemijo 

in biokemijo 

Katedra za 
analizno kemijo 

Katedra za 
anorgansko 

kemijo 

Katedra~ 
biokemijo 

l Katedra za j Knjižnica fakultete j . ] fizikalno kemijo '.:::=========~ 1 Vodje študijev 3. stopnJe . 
[ Enota za športno vzgojo j 
[ Komisija za tutorstvo j 

Komisija za prizna\"anjc 
izobraževanja pridobljenega 

na drugih uni,'Crzah za 
nadaljc\"anjc študij~ na 

ULFKKT 

Katedra za 
organsko kemijo 

Tajništvo (dekanat) fakultete 

Kolegij dekana 

Kolegij predstojnikov 

Založba fakultete 

Infrastrukturni center fakultete 

PooblaSčenci dekana za: 
- mednarodno sodelovanje, 
- vodenje postopkov reakreditacije 
študijskih programov 
- za reševanje reklamacij in za 
zagotovitev optimizacije delovanja 
ULFKKT 

1 

Predstojnik oddelka za 
kemijsko inženirstvo 
in tehniško varnost 

Katedra za kemijsko 
procesno, okoljsko in 

biokemijsko 
inženirstvo 

Katedra za materiale in 
polimerno inženirstvo 

Katedra za poklicno, 
procesno in požarno 

varnost 

1 

. 

~ 

Tajništvo (dekanat) fakultete 

1 
Pisarna 

w Finančno - poslovna služba 

H Računovodska služba 

Kadrovska služba 

~ 
Služba za habilitacijske postopke in 
postopke priznavanja izobraževanja 

H Služba za varstvo pri delu 

H Študentski referat 

H Služba za raziskovalne zadeve in 
mednarodno sodelovanje 

H Služba za javna naročila in 
promocijo 

~ Služba za ~držev~je opreme in 
mventa!)a 

f--1 Računalniški center 

LJ Služba za vzdrževanje prostorov 

1 

1 
1 

Obračun plač in drugih osebnih . 
prejemkov 

Služba za dodiplomski in magistrski~ 
študij 

Služba za doktorski študij 
. 

Finomehanična delavnica 

Steklopihaška delavnica 

Ul 
~ 



Predstavitev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Ljubljani 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je članica Univerze v Ljubljani (UL FKKT), ki jo 
je ustanovil Državni zbor Republike Slovenije dne 21. decembra 1994 s sprejemom Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani, kot eno od štirih pravnih naslednic Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo. Kemija, ena od strok, ki jih sedaj goji fakulteta, je bila leta 1919 
eden od konstitutivnih delov Univerze v Ljubljani. 
Sedaj Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izvaja predvsem Nacionalni program 
visokega šolstva in Nacionalni raziskovalni in razvojni program na področju kemije, 
biokemije, kemijskega izobraževanja, kemijskega inženirstva, polimernih ter keramičnih 
materialov in tehnologij , uporabne kemije, kemijske tehnologije, tehniške varnosti in požarne 
varnosti. Obenem opravlja na njihovih mejnih področjih izobraževalno, znanstveno
raziskovalno, razvojno, svetovalno ter druge s tem povezane dejavnosti. Osnovne 
izobraževalne in raziskovalne enote so katedre. 

V študijskem letu 2014/2015 je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo izvajala štiri 
univerzitetne študijske programe prve stopnje: 
- Biokemija, 
- Kemija, 
- Kemijsko inženirstvo, 
- Tehniška varnost in 
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kemijska tehnologija 
ter 
pet magistrskih študijskih programov druge stopnje: 
- Biokemija, 
- Kemija, 
- Kemijsko inženirstvo, 
- Kemijsko izobraževanje in 
- Tehniška varnost 
ter 
doktorski študijski program Kemijske znanosti, s smermi: Biokemija, Kemija in Kemijsko 
inženirstvo. 

Poleg tega pa je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo sodelovala z drugimi fakultetami 
pri izvajanju naslednjih interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov: 
- Biomedicina za področje Biokemije in molekularne biologije, 
- Znanost in inženirstvo materialov, 
- Varstvo okolja. 

V letu 2014 je UL FKKT pridobila Eueobachelor certifikat za univerzitetni študijski program 
l. stopnje Kemija. Ta certifikat izkazuje nadpovprečne standarde poučevanja in omogoča 
diplomantom, da bodo lažje zaposljivi v domačem kot tudi evropskem prostoru. Hkrati jim 
omogoča nadaljevanje študija na elitnih svetovnih univerzah. 

V letu 2015 so bili v FEANI INDEX vpisani (preverjeni in priznani) inženirski študijski 
programi UL FKKT: 

univerzitetni študijski program 1. stopnje Kemijsko inženirstvo, 
magistrski študijski program 2. stopnje Kemijsko inženirstvo in 
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Kemijska tehnologija. 



Sedaj so temeljni inženirski programi prve in druge bolonjske stopnje UL FKKT evropsko 
priznani s strani najvišje evropske inženirske organizacije FEANI, kar potrjuje kakovostno 
delo na fakulteti na tem področju. 
Diplomanti inženirskih študijskih programov, ki so vpisani v FEANI INDEX, imajo skladno s 
pravili FEANI pravico, da si pridobijo naziv EUR-ING ali pa pri Slovenski inženirski zvezi 
zaprosijo za evropsko inženirsko kartico "Engineering Card", ki postaja vseevropski strokovni 
identifikacijski dokument za inženirje. 

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so raziskave pomemben del dejavnosti 
učiteljev in sodelavcev. Temeljne raziskave omogočajo spremljanje svetovnega razvoja in 
napredka na področju naravoslovja in tehnologije, razvojne in uporabne raziskave pa 
predstavljajo stik med fakulteto in gospodarstvom. 

Znanstveno raziskovalno delo na fakulteti je bistveno povezano s podiplomskim 
izobraževanjem, saj lahko fakulteta le tako zagotavlja mednarodno konkurenčen študij. 
Raziskave v kemiji pokrivajo aktualna področja iz anorganske in organske sinteze, študij 
anorganskih in organskih spojin, analizne kemije, fizikalne in biofizikalne kemije, različnih 
vej biokemije, kot so encimatika, molekularna genetika in genski inženiring. Kemijsko 
inženirske raziskave pokrivajo področja razvoja procesov za anorganske in organske produkte 
ter materiale, reakcijskega inženirstva, transportnih pojavov, reologije, bioinženirstva, 
ekološkega inženirstva, polimernega inženirstva idr. 

Raziskovalno delo je povezano tudi z industrijsko problematiko, predvsem za kemijsko, 
farmacevtsko, živilsko industrijo in biotehnologijo, gradbeništvo, varovanje okolja idr. 

Pomembne so tudi interdisciplinarne raziskave, ki se izvajajo med različnimi fakultetami 
slovenskih univerz in drugimi slovenskimi znanstvenimi institucijami, ter mednarodne 
povezave v sklopu mednarodnih projektov in sodelovanja s tujimi univerzami ali 
raziskovalnimi laboratoriji. 



Realizacija predlogov ukrepov iz Poslovnega poročila UL FKKT za leto 2014 

PODROČJE Stopnja (pri UKREP 
izobraževan 
ju) 

3.1.1.lzobraževalna dejavnost l., 2., 3. Majhno število 
študentov drugih 
fakultet, ki pri nas 
vpisujejo predmete. 

l., 2., 3. Prehodnost na rednem 
študiju l. stopnje, 
predvsem iz l. v 2. 
letnik, je relativno nizka 

3.1.1.4 Internacionalizacija v izobraževalni 1., 2., 3. Izboljšanje informiranja 
dejavnosti tujih študentov o 

možnosti izmenjav 

3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (z l., 2., 3. Zmanjševanje 
internacionalizacijo) sodelovanja z 

gospodarstvom zaradi 
finančne krize v 
gospodarstvu. 

STATUS 

delno realizirano v letu 2015 

delno realizirano v letu 2015 

realizirano v letu 2015 

delno realizirano v letu 2015 

DODATNA OBRAZLOŽITEV 

V okviru Ulje bil pripravljen 
nabor predmetov, ki jih 
članice ponujajo študentom 
drugih fakultet 
Komisija za tutorstvo je 
predlagala, da se po zaključku 
zimskega izpitnega obdobja 
pregleda opravljene 
obveznosti študentov in se 
tistim študentom, ki v tem 
času niso opravili nobenega 
izpita, predpiše obvezna 
tutorska ura z učiteljem 
tutorjem. 
Vsebino na angleški spletni 
strani smo priredili tako, da 
tuji študentje pridejo do kar 
največ informacij. Seveda 
manjka nadgradnja s 
fotografijami, filmčki in vtisi... 

Z uspešno izvedenimi osmimi 
Po kreativni poti do 
praktičnega znanja, pri katerih 
obvezno sodelujejo 
gospodarske družbe, smo se 
predstavili podjetjem, kar bo v 
bodoče zagotovo spodbudilo 
boljše in večje sodelovanje 
tudi na drugih projektih. Na 
Dnevu odprtih vrat smo 
fakulteto predstavili 
gospodarskim družbam, kar je 
spodbudilo, da že potekajo 

cJ1 
~ 



razgovori o sodelovanju. 
Večjim gospodarskim 
družbam bi lahko predstavili 
naše študijske programe. 

Občutno poslabševanje delno vključeno v program dela Zaradi zmanjšanja financiranja 
pogojev za raziskovanje (akcijski načrt) 2016 nacionalnih raziskovalnih 
zaradi krčenja sredstev projektov, bo v prihodnje 
in števila zaposlenih potrebno bolj spodbujati 
(pedagoških delavcev, prijavljanje na mednarodne 
raziskovalcev, mladih projekte. 
raziskovalcev) in 
posledične 

preobremenjenosti 
zaposlenih, ki opravljajo 
pedagoško in 
raziskovalno delo. 

3.1.4 Prenos in uporaba znanja -tretja Občutno poslabševanje delno realizirano v letu 2015 
dimenzija univerze (z internacionalizacijo) pogojev za sodelovanje z 

okoljem zaradi krčenja 
sredstev števila 
zaposlenih (pedagoških 
delavcev, raziskovalcev, 
mladih raziskovalcev). 
Zmanjševanje delno realizirano v letu 2015 
sodelovanja z 
gospodarstvom zaradi 
finančne krize v 
gospodarstvu. 



3.1.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij Prezasedeni seminarski realizirano v letu 2015 S preselitvijo v novo fakulteto 
prostori, sočasen potek se je večina pomanjkljivosti 
vaj različnih skupin odpravila. Kljub temu je bilo 
študentov in majhno potrebno napraviti dve novi 
število računalnikov, do predavalnici. Računalniško 
katerih imajo študentje predavalnico smo opremili s 
dostop ob izvajanju pomočjo donacije. Knjižnica je 
laboratorijskih vaj, odprta tudi popoldne. 
omejuje možnosti 
samostojnejšega in bolj 
ustvarjalnega dela pri 
vajah. 

Razseljenost realizirano v letu 2015 S preselitvijo v novo fakulteto 
oddelkov in kateder se tudi na tem področju 
omejuje vpogled v razmere počasi izboljšujejo. 
dejavnosti in izmenjavo 
idej ter učinkovitejše 
povezovanje ustvarjalnih 
potencialov. 

3.1.5.1 Obštudijska in interesna dejavnost, Nezanimanje za vključeno v program dela (akcijski Tutorsko delo s študenti bi 
storitve za študente tutorstvo med študenti načrt)2016 moralo biti ovrednoteno. Za 

dosego tega cilja bi bilo treba 
za ovrednotenje opredeliti 
primeren obseg dejavnosti 
tutorja, tutorsko delo pa 
vpisati tudi v prilogo k 
diplomi. Komisija za tutorstvo 
pripravlja podlago za 
vrednotenje tutorskega dela. 

Slabo urejen tutorski delno realizirano v letu 2015 Tutorski sistem se je celovito 
sistem prenovil, zaradi česar 

predvidevamo tudi boljše 
zanimanje med študenti. 

3.1.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost Del knjižnega gradiva se delno realizirano v letu 2015 Zaposleni v knjižnici si zelo 
hrani v dislociranih prizadevajo, da bi bila 
skladiščih izven omenjena gradiva dostopna. 
čitalniških prostorov 
nove knjižnice. 



3.1.7.1 Upravljanje s stvarnim premoženjem Predelava prostorov za realizirano v letu 2015 
pridobitev dodatnih 
predavalnic 

Sanacija prostorov s delno realizirano v letu 2015 Delovanje CNS bomo še 
podtlakom, vzpostavitev optimizirali, rešujemo 
CNS sistema, namestitev problem optimalnega 
dodatnih grelnikov v prezračevanja laboratorijskih 
hranilnike tople vode, prostorov. 
optimiziranje 
prezračevanja 

laboratorijskih prostorov 

Določitev prioritet realizirano v letu 2015 
ukrepov za zmanjšanje 
stroškov porabe energije 
in določitev prioritet za 
vzdrževanje prostorov. 

3.1.7.2 Informacijski sistem Nepodprt program za vključeno v program dela {akcijski 
javna naročila načrt) 2016 
Ni podpore za HPC {high vključeno v program dela (akcijski 
performance computing) načrt) 2016 
ne na nivoju UL ne na 
FKKT 
Ni dostopa do vseh vključeno v program dela (akcijski 
strokovnih revij, ki jih načrt) 2016 
potrebujemo pri 
raziskovalnem delu 

3.1.7.3 Upravljanje s človeškimi viri Vodstvo naj intenzivno opuščeno Omejitve so sistemske narave. 
promovira koriščenje 
sobotnega leta in 
poskuša pridobiti 
sredstva v ta namen. 
Objavljanje realizirano v letu 2015 
mednarodnih razpisov 
za prosta učiteljska 
mesta. 
Organizacija 11 team realizirano v letu 2015 
building" srečanj 



3.1.7 .5 Zagotavljanje stikov z javnostmi Še vedno nezadostna realizirano v letu 2015 Za prepoznavnost fakultete je 
prepoznavnost fakultete bilo v letu 2015 poskrbljeno 

na različne načine 
Organizacija srečanj za realizirano v letu 2015 Dan odprtih vrat za osnovne 
popularizacijo kemijskih šole, Dan odprtih vrat za 
znanost zunanje deležnike in 

gospodarske družbe 
Poletne šole realizirano v letu 2015 Na novi lokaciji smo prvič 

organizirali Poletno šolo 
kemijskih znanosti 

3.1.7.6 Vodenje in upravljanje organizacije Več kadrovsko majhnih realizirano v letu 2015 Združili smo več manjših 
kateder. kateder v eno 
Odsotnost sprotnega delno realizirano v letu 2015 
vodenja stanja sredstev 
na Uredbi, raziskovalnih 
programih in projektih v 
povezavi z javnim 
naročanjem. 



5.~. 

POROČILO s strani ŠS UL FKKT 
(priloga Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti za leto 2015) 

V študijskem letu 2014/15 se je Študentski svet UL FKKT (v nadaljevanju ŠS UL 
FKKT) v sodelovanju z vodstvom fakultete lotil celovite prenove tutorskega sistema. V veljavo 
je stopil Pravilnik o sistemu tutorstva na UL FKKT (oktober 2014). Uvedlo se je bolje 
opredeljene oblike tutorstva (učiteljsko tutorstvo, uvajalno tutorstvo, nadaljevalno tutorstvo, 
tutorstvo za tuje študente, predmetno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami), 
imenovanje bil koordinator tutorjev študentov, ki pomaga pri nemotenemu izvajanju tutorskega 
sistema. Prav tako je vsem študentom, ki se vpišejo na našo fakulteto, dodeljen tutorj učitelj, ki 
z njimi stopi v stik in jim poskuša pomagati. 

V študijskem letu 2015/16 s to prakso ŠS UL FKKT nadaljuje. Skupine 15 - 20 
študentov iz vseh študijskih smeri so v prvi mesec (oktobra) imele uvodno tutorsko uro s svojim 
učiteljem tutorjem, ki jim je obrazložil sistem tutorstva in potrebno nadaljnjo pomoč. Vsi 
študentje so bili dodeljeni tudi svojim tutorjem študentom, ki so jih kontaktirali preko e-maila 
in jih pozvali, naj se v primeru težav obrnejo tudi na njih. 

Študentski svet predvsem skrbi za področje pravic in dolžnosti študentov tekom 
študijskega procesa. Ker predstavlja vez med študenti in zaposlenimi (pedagogi, vodstvom 
fakultete), aktivno sodeluje pri izboljšanju študijskega procesa. Poleg stalnih aktivnosti, pod 
katere sodijo ocenjevanje pedagogov v habilitacijskih postopkih, pomoč študentom pri nastalih 
težavah, obveščanje študentov na fakulteti o dogajanju na fakulteti, obveščanje vodstva 
fakultete o nastalih težavah v okviru študijskega procesa z namenom odpraviti le-te, se vodi 
tudi obštudijske dejavnosti; nekatere od njih organizira v sodelovanju s Študentsko organizacijo 
FKKT. 

V letu 2015 so člani ŠS UL FKKT sodelovali pri organizaciji tradicionalne Informative 
2015, ki je potekala konec januarja na Gospodarskem razstavišču, pomagali so pri izvedbi 
Informativnih dni UL FKKT. Pomembna je bila organizacija Brucovanja, ki je potekalo konec 
marca - pozdravno zabavo za študente 1. letnika in pedagoge. V sodelovanju s Študentsko 
organizacijo je ŠS UL FKKT organiziral tradicionalno Tehnologijado, ki je potekala v začetku 
maja na Makarskem. Na njej so študentje v znanstvenem delu zasedli 1. mesto, v športnem pa 
so osvojili skupno drugo mesto. Med naštetimi projekti je ŠS UL FKKT soorganiziral tudi 
strokovno ekskurzijo v Prago (november) in zaključni piknik UL FKKT (maj). Kot vsako leto 
je tudi v tem letu podelil priznanja najboljšim pedagogom za posamezne študijske smeri in 
najboljšemu nepedagoškemu delavcu. 

Za obširnejšo obštudijsko dejavnost na fakulteti skrbi Študentska organizacija FKKT, 
ki je poleg ekskurzij, zabav, spoznavnega vikenda študentov FKKT, raznih delavnic in 
planinskih izletov poskrbela še za druge družabne dogodke - med pomembnejšimi je v letu 
2015 potrebno izpostaviti konferenco Kemijski dnevi (za UL FKKT) in enodnevno strokovno
znanstveno konferenco Cutting Edge (na njej so sodelovale tudi ostale fakultete). 

Prav tako je Študentski svet UL FKKT v sodelovanju s Študentsko organizacijo FKKT, 
Študentskim svetom UL FRI in Študentsko organizacijo FRI v letu 2015 že drugič organiziral 
Dobrodelne dni FRI in FKKT, v okviru katerih so - v zameno za domače dobrote - zbirali 
prostovoljne prispevke, ki so jih namenili Mestni zvezi prijateljev mladine Ljubljana (MZPM). 
Zbrani denar je MZPM namenil za projekt »Zeleni nahrbtnik«, ki je namenjen okoljski vzgoji 
predšolskih otrok v prizadevanjih za čisto okolje, v katerem otrok živi. 

Andrej Hoivik, 
predsednik ŠS UL FKKT v štud. l. 2015/16 



S.} . 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

v/na Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (naziv proračunskega 
uporabnika) 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, 
da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila 
o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še 
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, 
verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje 
uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ 
v/na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (naziv proračunskega 
uporabnika). 

Oceno podajam na podlagi: 

ocene notranje revizijske službe za področja: ............................................................................................. .. 
samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: DA 
ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 
organov EU, ... ) za področja : ........................................................................................................................ . 

V/Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo (naziv proračunskega 
uporabnika) 

je vzpostavljen(o): 

l. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

2. Upravljanje s tveganji 

D 
[gJ 
D 
D 
D 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

D 
[gJ 
D 
D 
D 



2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo nresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z 
njimi {predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

D 
~ 
D 
D 
D 

3. Na obvladovanjn tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 
zmanjšnjejo tveganja na sprejemljivo raven {predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja {predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 
b) na pretežnem delu poslovanja, 
c) na posameznih področjih poslovanja, 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

D 
~ 
D 
D 
D 

D 
~ 
D 
D 
D 

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljnčuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 
revizijsko službo {predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, D 
b) na pretežnem delu poslovanja, ~ 
c) na posameznih področjih poslovanja, D 
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, D 
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. D 

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 
b) s skupno notranjerevizijsko službo, 
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Kongresni trg 12, Ljubljana 

Matična številka: 1 S I O 1 8 I S I O 1 6 I 3 I O I O I O I 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Vezjak svetovanje, d.o.o. 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Ut. Bruna Gobca 4, 2000 Maribor 

D 
~ 
D 
D 



Matična številka: 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, 
presega 2,086 mio EUR 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

(dan XY, mesec XY in leto 20XY) 

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

V letu 2015 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje 
pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

Izvajanje postopka predlaganja, financiranja in izvedba preureditev oz. izboljšav na opremi in /ali 
prostorih (izboljšava 1) 

Reorganizacija Finančno-računovodske službe v Finančno-poslovno službo in Računovodsko službo 
(izboljšava 2) 

Oblikovanje elektronskega naslova za sporočanje in spremljanje pritožb ter predlogov za izboljšave 
poslovanja (izboljšava 3) 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 
njihovo obvladovanje): 

Prevzem in vpeljava informacijskega sistema STUDIS namesto VIS zaradi zagotavljanje večje stopnje 
varnosti podatkov in racionalizacijo poslovanja na področju študijskih in študentskih zadev (tveganje 1, 
predvideni ukrepi) 

Nadaljevanje in zaključek izdelave podrobnih opisov postopkov z določenimi smermi pretoka 
dokumentov, mesti odločanja in z vzpostavitvijo notranjih kontrol (tveganje 2, predvideni ukrepi) 

Priprava priročnikov za delo, v katerih bodo opisane standardne naloge delovnih mest v Finančno
poslovni službi in v Računovodski službi (tveganje 3, predvideni ukrepi) 




