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UVOD 

 
Fakulteta za družbene vede (FDV) posluje na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v 

Ljubljani (UL) in svojih Pravil o organizaciji in delovanju. Izvaja dodiplomske in podiplomske študijske 

programe, ki jih je sprejela UL ter akreditiral Svet za visoko šolstvo RS in znanstvenoraziskovalno 

dejavnost.  

 

 

Poslovno poročilo za leto 2012 je narejeno po področjih delovanja fakultete, kar pomeni, da zajema 

izobraževalno dejavnost (dodiplomski in podiplomski študij ter vseživljenjsko izobraževanje), 

znanstvenoraziskovalno dejavnost (programsko, temeljno in aplikativno raziskovanje), mednarodno 

sodelovanje na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem področju ter knjižnično, založniško in 

druge dejavnosti. V prvem delu vsakega poglavja je analiza letnih ciljev dejavnosti, v tabelah pa je 

pregled realizacije izvedbenih nalog, ki so bile zapisane v poslovnem načrtu za leto 2012. Poročilo so 

pripravili sodelavci strokovnih služb v sodelovanju s prodekani in tajnikom fakultete. Letno poročilo 

zaključuje priloga Komisije za samoocenjevanje kakovosti z naslovom Poročilo o spremljanju in 

zagotavljanju kakovosti Fakultete za družbene vede za leto 2012.  

 

FDV je poslovno leto 2012 zaključila uspešno. 

 

Na poslovanje FDV v letu 2012 so pomembno vplivali vladni ukrepi na področju financiranja visokega 

šolstva in ostali ukrepi ZUJF, saj se je morala fakulteta prilagajati nižjim prilivom finančnih sredstev za 

izvajanje pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela. Temeljna naloga vodstva in 

vseh zaposlenih je bila zagotavljanje nemotenega poteka pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega 

procesa kljub omejenim finančnim prilivom iz javnih sredstev. Nadaljevali smo z vsemi začetimi ukrepi 

za optimizacijo finančnega poslovanja fakultete in prilagajali aktivnosti razpoložljivim finančnim 

sredstvom, prav tako pa tudi izvajali ukrepe za optimizacijo materialnih stroškov, nabave opreme ter 

investicijskega vzdrževanja, s čimer smo zmanjšali del primanjkljaja finančnih sredstev. Izvajali smo 

tudi različne ukrepe za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev in iskali možnosti za povečanje deleža 

tujih študentov oz. izvajanja naših programov v drugih državah.  

 
 

1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

a) DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

Analiza vpisa in zaključevanja študija 

 

V študijskem letu 2012/13 se nadaljuje upad števila študentov na prvostopenjskih programih, še 

posebej na izrednem študiju, kar je trend zadnjih osem let (od leta 2004). Vseh rednih študentov 

(vključno z vpisanimi v dodatno leto) je 239, kar je za 128 manj kot lani (256 manj kot predlani in 630 

manj kot pred tremi leti, ko je bilo vpisanih več kot 3000). Manjšanje števila študentov je posledica 

manjšega vpisa v prvi letnik in dejstva, da lahko študenti študij zaključijo v času vpisa v 4. letnik in ne 

vpišejo dodatnega leta, kar je izkoristilo 21,36 % rednih in 3,9 % izrednih študentov 4. letnika. 

Zaključevanje študija v letu vpisa v 4. letnik je tudi eden glavnih ciljev bolonjskega sistema in 
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pomembno vpliva na vpis v drugostopenjske programe. S prehodnostjo študentov nismo zadovoljni 

predvsem pri vpisu iz 1. v 2. letnik, kjer na različnih programih napreduje med 27,42 % in 80,00 % 

študentov (kar je v povprečju za 1,66 % manj kot lani in 11,66 % manj kot pred tremi leti). Letos 

opažamo dvig prehodnosti pri vpisu iz 2. v 3. letnik( za 1,42 % v primerjavi z lani), kljub temu pa s tem 

nismo zadovoljni. Lani smo beležili najnižjo prehodnost v okviru enega programa (16,98 %), kar pa se 

letos ni ponovilo. Letošnja generacija študentov prenovljenih programov iz 1. v 2. letnik napreduje 

slabše tudi v primerjavi z zadnjo generacijo študentov starih programov, in sicer letos 52,57 %, lani 

54,41 %, predlani 57,83 %, pred tremi leti 67,3 % (zadnja generacija na starih programih 66,6 %). 

 

V letošnjem letu se v 4. letnik vpisuje peta generacija bolonjskih študentov (v prvi letnik vpisana v 

študijskem letu 2009/10, prva generacija pa v 2005/06), za katero se pričakuje, da bo študij zaključila 

v letošnjem študijskem letu. V študijskem letu 2012/13 se je v zadnji letnik (3. letnik visokošolskega 

oz. 4. letnik univerzitetnih programov) brez ponavljanj in pavziranj vpisalo 39,58 % študentov (266), 

kar je manj kot v zadnjih treh letih (takrat je bil delež 47,73 %, 55 % oz. 59 %). Tudi v primerjavi z 

zadnjimi generacijami starih študentov (63 %) se delež zelo zmanjšuje in kaže, da s prenovo nismo 

dosegli enega temeljnih ciljev novega sistema – boljše prehodnosti zaradi sprotnega dela in 

sprotnega preverjanja znanja.  

 

To ugotovitev podpira tudi podatek, da je v študijskem letu 2011/12 le 21,36 % rednih in 3,9 % 

izrednih študentov četrte generacije bolonjskih programov diplomiralo v štirih letih, kar je na rednem 

študiju sicer več kot lani, vendar bistveno manj kot leta pred tem (lani 16,13 % oz. 5,26%, predlani 

22,66 % oz. 6,18 %, pred tremi leti 37,96 % oz. 7,91 %). 

 

Trend večanja števila diplomantov se je v zadnjih dveh letih ustavil, saj se je število diplomantov v 

primerjavi z letom 2010, ko je bilo največje v celotnem času delovanja fakultete, zmanjšalo za 26,7 %, 

kar pa je še vedno 10 % več kot pred štirimi leti (letos je diplomantov 616, v letu 2010 jih je bilo 840, 

pred štirimi leti 558). Na spremembo trenda vpliva zmanjševanje števila študentov bolonjskih 

programov in dejstvo, da je večina študentov zadnje generacije starih programov študij zaključila pred 

tremi leti, ko so še imeli status študenta. Skladno s pričakovanji se je število diplomantov starih 

programov v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo (letos 125, lani 238, predlani 437, pred tremi leti 

520). Kljub temu, da jih bomo še naprej spodbujali k dokončanju študija (motivacijski seminarji, 

obvestila, individualni pogovori …), ne pričakujemo povečanja njihovega števila, saj se z leti prekinitve 

manjšajo možnosti dokončanja študijske poti. V desetletnem obdobju je povečanje števila 

diplomantov še vedno izjemno veliko, saj smo v povprečju imeli 622 diplomantov, v letu 2012 je 

njihovo število 0,9 % pod povprečjem.  

 

V letu 2012 smo prvič organizirali eno podelitev diplomskih listin za celotno generacijo študentov 

(vključno z drugostopenjskimi), ki je diplomirala od 1. 10 2011 do 30. 9. 2012 (v študijskem letu 

2011/12). Na podelitvi je bil slavnostni govornik prof. dr. Ernest Petrič. Podelitev je potekala v 

večernih urah na Gospodarskem razstavišču, udeležilo se je je 351 diplomantov dodiplomskega 

študija. Prireditev je obsegala tudi kulturni program in druženje po podelitvi.  

 

V koledarskem letu 2012 je diplomiralo 616 študentov samostojnih programov na FDV, od tega 491 

študentov bolonjskih programov (3,8 % več kot lani) in 12 študentov dvopredmetnih programov, ki 

smo jih na starih programih izvajali skupaj s FF. Zaradi izteka dvopredmetnih programov se tudi tu 

število diplomantov zmanjšuje (lani 30). 
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Pri vpisih za štud. leto 2012/13 smo UL posredovali predlog za omejitev vpisa, ki ga je na predlog 

predstojnikov oddelkov in kateder sprejel senat fakultete za štiri programe rednega študija, ki so za 30 

% in več presegali število razpisnih mest. Na rednem študiju je imela slaba polovica programov v 

prvem prijavnem roku zadostno ali nekoliko višje število študentov (razen Analitske politologije, 

Družboslovne informatike, Analitske sociologije, Evropskih študij – družboslovni vidiki, Kulturologije, 

Politologije – analiza politik in javna uprava ter Sociologije – kadrovski menedžment). Za fakulteto v 

celoti je bila želja po vpisu na naše programe na rednem študiju prvič manjša od števila ponujenih 

mest (za 74 mest), na izrednem študiju pa je bila le 7,4%. Letos (že osmo leto zapored) nismo 

zapolnili vseh vpisnih mest na izrednem študiju in drugo leto nismo razpisali 6 študijskih programov. 

Trend zmanjševanja vpisa na izredni študij želimo ublažiti z ustvarjanjem modulov vseživljenjskih 

izobraževalnih seminarjev oz. programov.  

 

Do konca leta smo vpisali 2392 študentov dodiplomskega študija, obravnavali pa 1465 raznih 

študentskih prošenj (povezanih s pogojnim vpisom v višji letnik ali podaljšanjem statusa po dodatnem 

letu, spremembo načina študija, zamenjavo izbirnega predmeta, šestim opravljanjem izpita, izdelavo 

nove študentske izkaznice, izdajo soglasja za vzporedni študij, nadaljevanjem in dokončanjem študija, 

odjavo od izpita, popravljanjem ocene, znižanjem ali oprostitvijo plačila, ki izhaja iz cenika, pridobitvijo 

posebnega statusa, izdajo dvojnika diplomske listine, izdajo diplomske listine ali priloge k diplomi v 

angleškem jeziku …). 

 

Tutorski sistem 

  

Na prvi stopnji nadaljujemo izvajanje tutorstva z minimalnim koordiniranim delovanjem. V začetku leta 

so tutorji sodelovali pri predstavitvah študijskih programov (sejem Informativa in informativni dan), 

izvedena so bila formalna in neformalna srečanja s študenti prvih in višjih letnikov. Januarja, maja in 

junija smo zbirali polletna poročila tutorjev učiteljev, študentom tutorjem smo izdali potrdila o 

sodelovanju. Konec junija je bilo na zboru tutorjev sprejeto tutorsko poročilo za študijsko leto 2011/12, 

ki ga je septembra obravnaval in potrdil senat fakultete, opravljena je bila tudi razprava o aktualnih 

problemih tutorstva. Tutorji so bili maja vabljeni na posvet, septembra pa na usposabljanje za 

koordinatorje tutorstva, ki ju je organizirala Univerza v Ljubljani. Že drugo leto tutorski sistem 

koordinira doc. dr. Ana Bojinović Fenko, katedre so imenovale tutorje učitelje za tekoče študijsko leto, 

Študentski svet pa tutorje študente (na osnovi razpisa). Vsi tutorji učitelji in študenti so 26. 9. 2012 

sodelovali na izobraževanju za tutorje študente in učitelje, ki sta ga organizirala Študentski svet (ŠS) 

FDV in koordinatorica tutorstva. Zbor tutorjev je sprejel načrt dela za novo študijsko leto in se 

dogovoril o aktivnostih za prvi študijski dan. Koordinatorica jim je predstavila novost – tutorski koledar 

z zbirko vseh pomembnih datumov dogodkov, v katere je vpet tutorski sistem, kar je 

bilo namenjeno lažjemu načrtovanju tutorskih aktivnosti. S študijskim letom 2012/13 delo tutorjev 

učiteljev ni več plačano s simboličnim nadomestilom kot v preteklih letih, zato je zbor tutorjev učiteljev 

sprejel sklep, da je izvajanje tutorskih ur odslej ni podvrženo rednemu urniku temveč najavi pri tutorju 

učitelju.   

  

Praktično usposabljanje na programih prve stopnje 

 

Nadaljevali smo z izvajanjem nalog v zvezi s praktičnim usposabljanjem. Študentje imajo vsak dan 

v času uradnih ur možnost urejanja tripartitnih pogodb za izvedbo prakse.  
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Podaljšanje akreditacije programov  

 

Aktivnosti v zvezi s postopki podaljšanja akreditacije obstoječih študijskih programov prve stopnje, ki 

so bili izvedeni v letu 2011, so se nadaljevale tudi v letu 2012. Izveden je bil evalvacijski obisk (7. in 8. 

maja 2012), na osnovi katerega je skupina evalvatorjev pripravila odzivno poročilo in nam ga 

posredovala 22. 5. 2012. V njem so izpostavljene nekatere manjše pomanjkljivosti, in sicer: da so 

rezultati spremljanja učnih izidov in kompetenc študentov in diplomantov skromni; da fakulteta 

podatkov o zaposlenosti diplomantov sama ne zbira, spremlja pa jih prek podatkov ZRSZ in SURS; 

da ima fakulteta z nekaterimi organizacijami sklenjene 5-letne dogovore o izvajanju praktičnega 

usposabljanja, vendar je teh premalo, zato si mora večina študentov sama poiskati in se dogovoriti za 

izvedbo praktičnega izobraževanja, čeprav se za posameznike sklenejo tripartitne pogodbe; da se 

zaradi velikega števila izbirnih predmetov pojavljajo težave pri načrtovanju urnika in izvedbi 

predavanj; da študij postaja preveč razdrobljen in premalo poglobljen, da se pri splošnih predmetih 

vsebine delno prekrivajo; da se zadovoljstva zaposlenih ne spremlja sistematično; da imajo študentje 

težave z (ne)znanjem angleškega jezika, še posebej v prvem letniku, ko se srečajo z literaturo v tujem 

jeziku; da študentje pri velikem številu predmetov opravijo izpit z manjšim številom ur študija, kot je 

načrtovano (pretežno študij prosojnic). 8. 6. smo na UL posredovali odgovore na odzivna poročila, v 

katerih smo zapisali, da glede na to, da pravilniki oz. predpisi ne narekujejo obveznosti sklepanja 

formalnih oblik pogodb o 5-letnem sodelovanju pri praktičnem usposabljanju, tudi na fakulteti nismo 

vztrajali pri sklepanju takih pogodb. Pri očitku o visokem številu razpisnih mest pa smo se odzvali 

tako, da smo ugotovili: dokler bodo državni sistemi večjo veljavo dajali statusu študenta in vsem 

bonitetam, ki študentom s tem pripadajo, ne pa statusu diplomanta, ki ima možnost pridobitve 

ustrezne službe in družbene veljave kot mladi diplomiranec in mladi intelektualec, bo visoko tako 

število vpisanih študentov v nižjih letnikih kot tudi število diplomantov na zavodih za zaposlovanje, saj 

so družboslovne fakultete zaradi slabšega financiranja prisiljene k vpisovanju večjega števila 

študentov kakor tehniško in naravoslovno naravnane fakultete. Pri zaposlitvenih potrebah pa se 

sklicujemo tudi na dejstvo, da želimo prispevati k ustvarjanju družbe znanja, ki pomeni višjo 

izobrazbeno stopnjo, kot je bila značilna za preteklo obdobje, ko se je obvezna stopnja izobrazbe 

postopoma premaknila z osnovnošolske k srednješolski. Glede velikega števila predmetov in težav pri 

urnikih smo zapisali, da na fakulteti izvajamo veliko predmetov, vendar težav pri pripravi urnikov za 

obvezne in izbirne predmete posameznega programa večinoma ne zaznavamo, saj uspemo pripraviti 

urnike tako, da se obvezni in izbirni predmeti stroke ne prekrivajo. Glede (ne)znanja angleškega 

jezika pa smo zapisali, da se problema s predznanjem angleškega jezika, ki ga dijaki prinesejo iz 

srednjih šol, zavedamo. Prav zaradi tega izvajamo angleški jezik specializirano za vsak program 

posebej, saj na fakulteti poučujemo tuje strokovne jezike. Žal pa na raven znanja srednješolcev ne 

moremo vplivati. Z ugotovitvijo o opravljanju izpitov z manjšim številom ur, kot je načrtovano, pa smo 

odgovorili, da se lahko le delno strinjamo. Verjamemo, da lahko prihaja do tega pojava pri nekaterih 

predmetih, nismo pa v naših notranjih postopkih preverjanja kakovosti zaznali, da prihaja do tega pri 

»velikem številu predmetov«. Kot so pokazale sistematične meritve obveznosti študentov prvih treh 

let prenovljenih programov, je občutek za število ur dela študenta pri predmetu zelo subjektiven ter 

odvisen od posameznega študenta, njegove nadarjenosti in njegovih sposobnosti. Po teh ugotovitvah 

smo zato oblikovali predloge različnih tipov/kombinacij študijskih obveznosti, da bi poenotili 

obremenitev v okviru 5 KT in se hkrati prilagodili različnim potrebam predmetov. 20. 9. 2012 smo 

prejeli odločbo o podaljšanju akreditacije prvostopenjskih programov za 7 let.   
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V oktobru 2012 smo pristopili k oblikovanju akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje 

postopkov zagotavljanja kakovosti na fakulteti. Akcijski načrt smo zasnovali v osmih točkah, ki 

ustrezajo osmim glavnim pripombam NAKVIS-a, ki so bile podane tudi v okviru postopkov akreditacije 

drugostopenjskih programov:   

1. kratkoročna in dolgoročna strategija sistema zagotavljanja kakovosti; 

2. učinkovito in usklajeno delovanje komisij; 

3. učinkovito delovanje sistema tutorjev (tudi na programih II. stopnje);  

4. zaposljivost diplomantov (spremljanje z anketo med člani kluba ALUMNI FDV); 

5. spremljanje kompetenc z delodajalci (analiza obstoječih anket z delodajalci, več povezovanja 

s kariernim centrom na FDV in UL ter Službo za kakovost UL); 

6. sistem preverjanja obremenitev diplomantov; 

7. strokovni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih (komunikacija preko e-poštnega naslova, izdelava 

poročil o osebnih delovnih načrtih, anketa, izobraževanja v okviru programa Erasmus);  

8. posodabljanje študijskih programov na podlagi analiz razumemo kot zaključevanje 

kakovostnih zank, kar je zelo pomembno za implementacijo ugotovitev v pedagoški proces.  

 

V postopku akreditacije smo imeli tudi Program za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, s katerim 

smo zamenjali nekdanje dodatne letnike, ki so jih vpisovali diplomanti triletnih programov zaradi 

pridobitve manjkajočih 60 kreditnih točk za vpis na naše enoletne drugostopenjske programe. 

Strokovne službe NAKVIS-a so imele na program pripombe (19. 12. 2011), ki smo jih odpravili in 

popravke poslali v obravnavo (13. 1. 2012). 22. 5. 2012 smo znova dobili pripombe s strani NAKVIS-

a, ki smo jih odpravili 14. 6. 2012. 2. 7. 2012 je bila imenovana skupina strokovnjakov za presojo 

Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja, ki je pripravila poročilo, svet agencije pa je izdal 

odločbo o akreditaciji programa 18. 10. 2012. 

 

Komisije na dodiplomskem študiju 

 

Organizirali smo dvanajst sej Komisije za dodiplomski študij, in sicer 15. 1., 27. 2., 22. 3., 12. 4., 24. 

5., 13. 6., 20. 8., 28. 8., 25. 9., 26. 10., 22. 11. in 17. 12. Komisija je obravnavala pritožbe študentov, 

prošnje za dodelitev posebnih statusov, predmetnik prvostopenjskih programov (na osnovi predloga 

kateder) in njegovih sprememb, pogoje za napredovanje v višji letnik, predlog omejitve vpisa, predlog 

študijskega koledarja, prošnje za šesto opravljanje izpita, obremenjenost študentov, predlog 

sprememb pravil o organizaciji in delovanju fakultete, predlog kazalnikov kakovosti, ki ga je oblikovala 

Komisija za samoocenjevanje kakovosti … Senat je predloge komisije, z izjemo nekaterih prošenj v 

zvezi z vpisom v višji letnik, tudi podprl. Na predlog komisije je bilo z namenom ugotavljanja vzročno-

posledične povezave med napredovanjem in številom opravljenih izpitov izdelano informacijsko 

orodje, celovita analiza pa ni bila narejena. Komisija se je informirala o kazalnikih pedagoškega 

procesa, načrtovanih aktivnostih, ki se vežejo na vpis študentov (informativni dan ...), procesu 

izračunavanja pedagoških obremenitev, stanju vpisa po prvi, drugi in tretji prijavi, dogajanju v zvezi z 

akreditacijo študijskih programov, izvedbi delavnice o delu z nasilnimi študenti … Opravila je razpravo 

o šestem opravljanju izpitov in na več sejah tudi poglobljeno o pogojih napredovanja v višji letnik ter 

kriterijih za reševanje pritožb v zvezi z vpisom. Z decembrom je predstavnica študentov podala 

odstop in zamenjal jo je novi predstavnik.  

 

Komisija za Prešernove nagrade  
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Komisija za Prešernove nagrade, ki ji je predsedovala izr. prof. dr. Cirila Toplak, je prebrala in v 

skladu s sprejetimi kriteriji ocenila 41 diplomskih del 1. in 2. stopnje, ki so bila na Fakulteti za 

družbene vede zagovorjena v času od 1. septembra 2011 do 31. avgusta 2012 in predlagana za 

Prešernovo nagrado. Vsi člani komisije so prebrali vsa predlagana dela in se o ocenjevanju 

posvetovali na štirih sejah komisije. Na svoji 4. seji konec avgusta 2012 je KPN naredila izbor 

najboljših enajstih del in tri od teh posredovala na Univerzo kot predloge za univerzitetno Prešernovo 

nagrado. Ostala dela s seznama enajstih najboljših je Komisija predlagala za fakultetne Prešernove 

nagrade. 

V novembru 2012 je senat FDV sprejel sprememba pravilnika o Prešernovih nagradah študentov 

tako, da za Prešernovo nagrado študentom kandidirajo samo 3 dela, in sicer vsa tri za univerzitetno 

Prešernovo nagrado. Tista dela kandidatov, ki ne bodo izbrana na Univerzi, pa dobijo fakultetno 

Prešernovo nagrado na FDV. Ker so spremenjena pravila veljala že v letu 2012, so Prešernove 

nagrade prejeli samo trije diplomanti. Univerzitetno Prešernovo nagrado študentom je prejela Natalija 

Majsova, diplomantka 2. stopnje Kulturologije – kulturne in religijske študije, fakultetno Prešernovo 

nagrado pa sta prejela diplomanta 1. stopnje Sašo Oven in Igor Šiška. 

 

Disciplinska komisija I. stopnje 

 

Disciplinska komisija I. stopnje na FDV, ki ima 3 člane (predsednica in še 2 člana študenta) je v letu 

2012 izpeljala 3 seje, na katerih je bilo obravnavano 12 študentov oz. primerov kršitev Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti študentov UL. V 10 primerih je šlo za plagiatorstvo oz. za kršitve s področja 

zaščite avtorskih pravic in intelektualne lastnine, v 2 primerih pa za prevaro pri preverjanju znanja oz. 

prepisovanje pri izpitu. V veliki večini je šlo za kršitve pri oddaji krajših pisnih izdelkov, poročil ali 

esejev pri posameznem predmetu, kjer so bili študenti obdolženi, da v svojih delih oz. besedilih niso 

citirali drugih avtorjev oz. ustrezno navajali virov ali pa so bili citati nepravilno označeni oz. 

pomanjkljivi z namenom, da bi tuje avtorsko delo prikrili oz. da bi besedilo prikazali kot svoje lastno 

delo. Takšnih primerov je bilo skupaj 8. Člani komisije so v 3 primerih kot sankcijo izrekli opomin, v 5 

primerih pa so bili študenti oproščeni, saj ni bilo mogoče dokazati, da je bila kršitev storjena namerno, 

temveč je šlo za pomanjkljivo znanje pravil citiranja in navajanja virov. 

Disciplinska komisija je obravnavala 2 primera, ko je šlo za prepis daljših seminarskih nalog, ki sta ju 

kršitelja delno ali v celoti prepisala od drugega avtorja, ne da bi se pri tem v besedilu sklicevala nanj 

oz. ga ustrezno citirala in/ali navedla v seznamu uporabljene literature. V teh primerih disciplinska 

komisija ni našla nobenih olajševalnih okoliščin, zato ju je ocenila kot hujšo kršitev Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti in izrekla 2 ukora. V 2 primerih pa je šlo za odkrito prevaro pri preverjanju 

znanja oz. prepisovanje pri izpitu in neprimeren odnos do učitelja. Tudi v teh 2 primerih je disciplinska 

komisija kot sankcijo izrekla ukora. Skupno so bili izrečeni 4 ukori. 

Tretja sankcija, ki jo ima disciplinska komisija na voljo, je začasna izključitev z UL za obdobje od 2 do 

5 let; v zadnjem mandatnem obdobju ni bila izrečena v nobenem primeru.  

Skupno je bilo v letu 2012 v 12 primerih izrečnih 7 disciplinskih ukrepov, od tega 4 ukori in 3 opomini, 

5 študentov pa je bilo oproščenih oz. jim kot disciplinski ukrep ni bila izrečena nobena sankcija. 

 

Skrb za študente s posebnimi potrebami 

 

V maju 2012 smo na fakulteti gostili člane delovne skupine Študentske organizacije UL, ki je izvedla 

raziskavo na področju prilagojenosti članic UL študentom s posebnimi potrebami, z namenom 
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realizacije uvedbe Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami na UL. Prav tako smo v maju 

poskrbeli za ureditev klančine v multimedijski učilnici. 

Oktobra 2012 smo se v okviru tradicionalnega izobraževanja in usposabljanja za koordinatorje 

tutorjev učiteljev in študentov udeležili delavnice Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, ki ga 

je v okviru Kariernega centra UL organizirala Fakulteta za upravo. 

Z oktobrom 2012 smo za pridobitev statusa s posebnimi potrebami uvedli obrazec »Zahteva za 

potrditev prilagoditev izpitov, poučevanja in učenja«, ki ga z namenom pravočasnega informiranja 

pedagogov FDV o študentih s posebnimi potrebami posredujemo pedagogom.  

 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Zaključevanje 
postopka 
reakreditacije 
programov prve 
stopnje 

Delavnice in ostale oblike sodelovanja z 
NAKVIS-om o pripravi dokumentacije in 
izpolnjevanju obrazcev pri morebitnih popravkih 
pri podaljšanju akreditacije. 

Realizirano. 

Izobraževanje 
pedagogov glede na 
aktualno 
problematiko 

Glede na zanimanje in aktualno problematiko 
se organizirajo seminarji oz. predavanja, npr. 
ravnanje s problematičnimi študenti, pomoč za 
študente s posebnimi potrebami, pisanje 
učbenikov ipd.  

Realizirano (delavnica Nasilno 

vedenje). 

Koordiniranje 
tutorskega sistema 

Razpis za tutorje študente v štud. l. 2012/2013. Realizirano.  
Tutorske ure,  
sestanki in usposabljanja tutorjev učiteljev in 
tutorjev študentov na FDV; 
možnost posvetovanj in izobraževanj za tutorje 
učitelje in tutorje študente na zunanjih 
institucijah. 

Realizirano. 

Promocija programov FDV na relevantnih 
dogodkih; 
srečanja tutorjev s kandidati za vpis 
(informativni dan); 
srečanja tutorjev učiteljev in tutorjev študentov s 
študenti 1. letnikov in po potrebi s študenti višjih 
letnikov. 

Realizirano. 

Priprava polletnih poročil tutorjev. Realizirano. 
Zbor tutorjev (samoevalvacija, sprejem 
končnega poročila, sprejem programa 
2012/2013); 
priprava letnega poročila o tutorstvu za senat 
FDV, 
izdaja potrdil tutorjem. 

Realizirano. 

Povečanje števila 
diplomantov/ 
skrajševanje časa 
trajanja študija 

Motivacijski seminarji o zaključevanju študija za 
študente dodatnega leta starih programov. Na 
željo kateder lahko pri izvedbi sodeluje tudi 
Služba za dodiplomski študij. 

Realizirano.  

Obveščanje študentov dodatnega leta o 
iztekanju starih programov: SDŠ pošlje vsem 
študentom dodatnega leta, ki v zadnjih 5 letih 
niso zaključili študija, pismo, v katerem jih 
seznani z iztekanjem starih programov in jih 
povabi k dokončanju študija. 

Realizirano. 

Pedagoge se obvesti o številu študentov starih 
programov, ki še lahko opravijo obveznosti pri 
starih programih, in se jih pozove, naj 
organizirajo dodatne konzultacije za študente, ki 
so v zaključni fazi študija starih programov. 

Realizirano (pri predmetih, kjer je 
bil ugotovljen interes študentov).  

Nadgradnja Priprava možnosti oddaje elektronskih prošenj Ni realizirano.  
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spletnega referata z 
elektronskimi 
prošnjami 

in tudi izdajanja odločb prek sistema VIS, ki ga 
uporabljamo kot sistem spremljanja študijske 
informatike, kar bo poenostavilo tako oddajo kot 
tudi spremljanje podatkov s strani vseh 
udeležencev procesa (študent, pedagog, 
strokovna služba). 

Nadgradnja 
spletnega referata – 
vnos pedagoških 
obremenitev 

Priprava možnosti vnosa podatka o pedagoški 
obremenitvi na posameznem predmetu znotraj 
sistema VIS, kar bo omogočilo poenostavljen 
prenos podatkov v sistem skupne baze in 
hitrejše pridobivanje vseh potrebnih podatkov 
za spremljanje pedagoškega procesa tudi na 
izvedbeni ravni. 

Ni realizirano (v realizaciji za leto 
2013). 

Nadgradnja 
spletnega referata – 
uskladitev s 
projektom UL – 
PAUL 

Sodelovanje v projektu UL, ki predvideva 
prilagoditev fakultetnih podatkov za prenos 
podatkov na UL, skladno z zahtevami UL. 

Realizirano. 

Aplikacija za prenos 
podatkov iz VIS-a in 
urniškega programa 
v koledar pedagogov 

V sodelovanju z Računalniškim centrom: 
oblikovanje predloga in iskanje ustrezne rešitve 
za prenos podatkov iz VIS-a (izpitni roki) in 
urniškega programa v koledar pedagogov. 
Omogočanje tako prenosa podatkov kot tudi 
vseh sprememb.  

Delno realizirano (podatke si lahko 

vsak posameznik uvozi). 

Informiranje o 
študijskih programih 

Sodelovanje s Službo za odnose z javnostmi v 
zvezi z obiski in predstavitvami programov po 
srednjih šolah. 

Realizirano.  

Vpis v naslednje 
študijsko leto 

Vse vpise opravimo le prek spleta, SDŠ objavi 
telefonske številke za specifične vpisne 
probleme. 

Realizirao.  

Z vpisi v višji letnik začnemo v začetku 
izpitnega obdobja, saj se marsikateri predmet 
na fakulteti zaključi brez izpita in je nesmiselno, 
da študetni predolgo čakajo na vpis, če 
izpolnjujejo vpisne pogoje. 

Ni realizirano (vpis se začne 20. 8. 
zaradi uvajanja novega vpisnega 

lista in nedelovanja urniškega 
programa).  

Študentom višjih letnikov posameznih 
programov predstavniki kateder predstavijo 
program in letnik, v katerega študenti prehajajo; 
predlagamo, da na predstavitvi obvezno 
sodelujejo tutorji (študenti in učitelji) in 
predstojniki, lahko pa tudi ostali pedagogi na 
katedri.  

Realizirano (v okviru kateder). 

 

b) PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V letu 2011 in 2012 so potekale številne aktivnosti, povezane z akreditacijo drugostopenjskih 

programov, pri čemer so bile opravljene vsebinska prenova in spremembe programov. V prvih dveh 

letih izvajanja se je pokazalo, da je potrebno programe racionalizirati v finančnem smislu, vendar v 

okviru zagotavljanja ustreznih kakovostnih standardov. Opravljene so bile obsežne analize študijskih 

vsebin, pričakovanih ciljev in rezultatov študija. Na tej osnovi so bili pripravljeni predlogi novih 

predmetnikov obstoječih programov; nekaj programov pa se je tako spremenilo, da je bilo potrebno 

začeti postopek akreditacije novih programov. Pri spremembah programov je večji poudarek na 

individualnem in raziskovalnem delu študentov ter na zmanjševanju obsega organiziranih predavanj 

pri predmetih.  
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V letu 2012 smo pridobili soglasje NAKVIS-a k uvedbi štirih novih programov 2. stopnje: 

Komunikologija, Sociologija, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja ter 

Politologija – analiza politik in javna uprava; dobili pa smo tudi sklep o podaljšanju akreditacije še 18 

programov 2. stopnje – vendar samo za obdobje treh let. Vpis v začetni letnik prenovljenih in novih 

programov se je začel v študijskem letu 2012/13. 

 

V letu 2012/13 smo razpisali 15 magistrskih programov, vendar za vse razpisane programe ni bilo 

dovolj prijavljenih kandidatov, zato v študijskem letu 2012/13 izvajamo samo 13 programov rednega 

študija 2. stopnje (tabela 1.2.1).   

 

Pogoji za vpis v naše drugostopenjske programe ustrezajo predvsem diplomantom 1. stopnje 

Fakultete za družbene vede, ki imajo končan dodiplomski študij v obsegu 240 KT. Večina ostalih 

fakultet v Sloveniji izvaja dodiplomske programe v obsegu treh letnikov študija, zato diplomanti 

triletnih dodiplomskih programov s številom pridobljenih kreditnih točk (180) ne ustrezajo vstopnim 

pogojem za vpis na magistrski študij na FDV. Kljub tem omejitvam pa imamo tudi v študijskem letu 

2012/13 povečan vpis v drugostopenjske programe FDV glede na pretekla leta. Ker večina študentov 

po zaključku 1. letnika izkoristi možnost vpisa dodatnega leta, imamo v študijskem letu 2012/13 tudi 

390 magistrskih študentov, vpisanih v dodatno leto študija, oz. skupaj 763 rednih in 12 izrednih 

študentov 2. stopnje s statusom študenta (tabeli 1.2.2 in 1.2.3).    

 

Pri programih druge stopnje, ki jim je NAKVIS v letu 2012 podaljšal akreditacijo za tri leta, je potrebno 

aktivnosti usmeriti v zagotavljanje večje kakovosti izvedbe in preverjanje ukrepov za izboljšanje 

študija, kar bo prednostna naloga v letu 2013.  

 

V letu 2012 je bilo za programe 3. stopnje predvideno enako število razpisnih mest kot v preteklih 

dveh letih. V začetni letnik se je vpisalo manj študentov, vendar pa je skupno število študentov ostalo 

približno enako kot v letu 2011 (tabeli 1.2.4 in 1.2.5). Manjši vpis v začetni letnik gre zagotovo pripisati 

veliki negotovosti glede možnosti štipendiranja (ukinitev sofinanciranja doktorskega študija, nejasna 

prihodnost inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z 

gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov). Zgolj slaba četrtina doktorskih študentov si 

namreč sama krije stroške študija. Ugotavljamo pa, da se vsako leto povečuje število študentov iz 

tujine. V študijskem letu 2012/13 se tudi zato predavanja pri temeljnih predmetih izvajajo v angleškem 

jeziku. V letu 2013 bo posebna pozornost namenjena predstavitvi programa na spletnih straneh v 

angleškem jeziku.  

Analiza letnih ciljev 

Podiplomski študij 2. stopnje je enoletni študijski program, ki je organiziran tako, da bi ga študenti 

lahko zaključili že v prvem (in edinem) letniku. Ker pa imajo študenti v skladu z Zakonom o visokem 

šolstvu in s Statutom UL pravico do vpisa dodatnega leta na vsaki stopnji študija, se jih večina odloči 

za vpis dodatnega leta po zadnjem oz. 1. letniku študija 2. stopnje. V študijskem letu 2011/12 je samo 

ena študentka rednega študij uspešno zaključila študij v prvem letniku študija, bolj uspešni pa so bili 

študenti izrednega študija obramboslovja.  
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Glede na število diplomantov 2. stopnje lahko ugotovimo, da jih tudi v času vpisa v dodatno leto zelo 

malo pravočasno zaključi študij, saj traja od vpisa v 1. letnik do uspešnega zagovora magistrskega 

dela povprečno 2,17 let (tabela 1.2.6).  

 

V začetne letnike 2. stopnje se je v študijskih letih 2009/2010, 2010/11 in 2011/12 vpisalo skupaj 969 

rednih in 86 izrednih študentov; študij pa je zaključilo do 30. 9. 2012 samo 89 rednih (9 %) in 28 

izrednih (33 %) študentov 2. stopnje; nekateri so se iz programa izpisali in podiplomskega študija ne 

bodo zaključili (tabele 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 in 1.2.10).   

 

Študenti izrednega študija so bili v povprečju uspešnejši zaradi skupine z Ministrstva za obrambo RS, 

ki se je vpisala na izredni študij obramboslovja; od ostalih izrednih študentov pa je do zaključka 

študijskega leta 2011/12 diplomiral samo en študent s programa Upravljanje javnih in neprofitnih 

organizacij in nihče s programa Odnosi z javnostmi.   

 

Uspešnost študija na 2. stopnji lahko ocenjujemo tudi po številu opravljanih izpitov in po povprečni 

oceni opravljenih obveznosti. V študijskem letu 2011/12 so redni študenti druge stopnje opravili 60,18 

% izpitov vpisanega programa s povprečno oceno 8,76; na izrednem študiju pa so študenti opravili 

77,78 % izpitov s povprečno oceno 8,47. Neopravljene izpite študenti običajno opravijo po vpisu v 

dodatno leto, zaradi česar tudi kasneje napišejo in zagovarjajo magistrsko delo (tabeli 1.2.11 in 

1.2.12).   

 

Interdisciplinarni doktorski študij se je začel izvajati v študijskem letu 2009/10, ko smo razpisali veliko 

število vpisnih mest in tudi vpisali veliko študentov (vpisne pogoje so izpolnjevali tudi vsi kandidati, ki 

so zaključili le univerzitetni predbolonjski študij). V prvi letnik smo tako vpisali 146 doktorskih 

študentov, le 56 pa jih je v študijskem letu 2010/11 uspelo napredovati v 2. letnik. Nižjo stopnjo 

napredovanja so skrbniki študijskih področij pripisali predvsem dejstvu, da študenti nimajo zadovoljive 

predizobrazbe za doktorski študij, in dejstvu, da gre za izredni študij.    

V študijskem letu 2011/12 se je v začetni letnik vpisalo 47 študentov, vendar jih je samo 20 od teh 

(42,56 %) napredovalo v 2. letnik študija. V treh letih izvedbe doktorskega študija se je izkazalo, da so 

obveznosti, ki so pogoj za napredovanje v drugi letnik, za študente, ki v večini primerov študirajo ob 

zaposlitvi, prezahtevne. V letu 2012 so tako stekli postopki za spremembo predmetnika. Prijava teme 

doktorske disertacije se bo prestavila v 2. letnik, v prvem letniku pa se bo študentom omogočil 

intenzivnejši stik z mentorjem. Za uspešnejše delo smo za študente uvedli tudi posebno predavanje o 

pripravi dispozicije za doktorsko disertacijo. 

 

Poleg bolonjskih podiplomskih študentov 2. in 3. stopnje zaključujejo študij tudi študenti »starih« 

podiplomskih programov (za pridobitev magisterija znanosti ali za pridobitev doktorata znanosti). 

Zadnji vpis v začetni letnik »starega« podiplomskega študija je bil v študijskem letu 2008/2009. V 

skladu z veljavnimi pravili pa so lahko nadpovprečno uspešni študenti, ki so se vpisali v program za 

pridobitev magisterija znanosti, nadaljevali študij na doktorski stopnji (brez izdelave magistrskega 
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dela). Z uvedbo bolonjskih programov na vseh stopnjah študija neposredni prehodi z 2. na 3. stopnjo 

študija niso več možni. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu je rok za dokončanje študija na 

»starih« podiplomskih programih 30. 9. 2016.   

 

V študijskem letu 2011/12 je magisterij znanosti pridobilo 69 študentov. Povprečno trajanje študija je 

bilo 5,85 let od vpisa v program do uspešnega zagovora magistrskega dela (tabela 1.2.13)  

 

V enakem obdobju, od 1. 10. 2011 do 20. 9. 2012, je doktoriralo 24 doktorskih študentov, ki so za 

študij potrebovali povprečno 5,6 let (tabela 1.2.14) 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Zaključevanje 
postopka 
reakreditacije 
programov druge 
stopnje 

Delavnice in ostale oblike sodelovanja z 
NAKVIS-om glede priprave dokumentacije in 
izpolnjevanja obrazcev pri morebitnih popravkih 
pri podaljšanju akreditacije. 

V letu 2012 so bili zaključeni 
postopki akreditacije novih štirih 

programov 2. stopnje in 
podaljašana akreditacija 18 

programov za tri leta. 
Skrajšanje 
povprečnega časa 
podiplomskega 
študija 

Izvedba metodološkega seminarja za 
kakovostno pripravo dispozicije doktorata in 
seminarja za pripravo znanstvenega članka. 

Realizirano. 

Izvedba seminarjev za kakovostno prijavo teme 
magistrskega dela na drugi stopnji študija. 

Realizirano. 

Krepitev 
informiranosti 
študentov in 
bodočih 
študentov/promocija 
podiplomskih 
programov FDV 

Sodelovanje s Službo za odnose z javnostmi v 
zvezi s predstavitvami na sejmih in drugih 
dogodkih, ki bodo pomembni za krepitev 
informiranosti o podiplomskih programih 
fakultete.  

Skrb za promocijo podiplomskih 

programov je prevzela Služba za 
odnose z javnostmi, ki je v letu 

2012 tudi poskrbela za promocijsko 

gradivo, oglaševanje in za izvedbo 
informativnega dne.  

Nadgradnja 
spletnega referata z 
elektronskimi 
prošnjami 

Priprava možnosti oddaje elektronskih prošenj 
in tudi izdajanja odločb prek sistema VIS, ki ga 
uporabljamo kot sistem spremljanja študijske 
informatike, kar bo poenostavilo tako oddajo kot 
tudi spremljanje podatkov s strani vseh 
udeležencev procesa (študent, pedagog, 
strokovna služba). 

Ta naloga še ni realizirana, ker 

zahteva nadgradnjo računalniških 
programov, kar pa je povezano z 

dodatnimi stroški. 

Nadgradnja 
spletnega referata – 
vnos pedagoških 
obremenitev 

Priprava možnosti vnosa podatka o pedagoški 
obremenitvi na posameznem predmetu znotraj 
sistema VIS, kar bo omogočilo poenostavljen 
prenos podatkov v sistem skupne baze in 
hitrejše pridobivanje vseh potrebnih podatkov 
za spremljanje pedagoškega procesa tudi na 
izvedbeni ravni. 

Projekt skupne baze je še vedno v 

izdelavi. 

Nadgradnja 
spletnega referata – 
uskladitev s 
projektom UL – 
PAUL 

Sodelovanje v projektu UL, ki predvideva 
prilagoditev fakultetnih podatkov za prenos 
podatkov na UL skladno z zahtevami UL. 

Realizirano v skladu z dinamiko, ki 

jo narekuje vljučitev v projekt. 

Aplikacija za prenos 
podatkov iz VIS-a in 
urniškega programa 
v koledar pedagogov 

V sodelovanju z Računalniškim centrom: 
oblikovanje predloga in iskanje ustrezne rešitve 
za prenos podatkov iz VIS-a (izpitni roki) in 
urniškega programa v koledar pedagogov. 
Omogočanje tako prenosa podatkov kot tudi 
vseh sprememb.  

Ta naloga še ni realizirana, ker 

zahteva nadgradnjo računalniških 

programov, kar pa je povezano z 
dodatnimi stroški. 

Oblikovanje 
ponudbe vsebin 
nekdanjega 
dodatnega letnika v 

Priprava ponudbe izvedbe skrčenih vsebin, ki 
so pogoj za vpis drugostopenjskih programov 
naše fakultete v obliki poletne šole, ker bi lahko 
na tak način študentje v poletnem času izpolnili 

Naloga v letu 2012 še ni bila 
realizirana. O tej možnosti je 

potrebno razmišljati v okviru 
programa vseživljenskega učenja.  
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obliki poletne šole pogoje za vpis na drugo stopnjo.  

 

c) VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE NA FDV 

Kljub promocijskim aktivnostim (mesečno pošiljanje ponudbe organizacijam po elektronski pošti, 

izdelava letaka s ponudbo, prenova spletne strani, predstavitev na SKZ) ter sestanku s prodekanom 

za razvoj in predstavnico za odnose z javnostmi  je bilo zanimanje za to vrsto usposabljanja majhno. 

Omenjeno je posledica stanja v okolju (zmanjšanje sredstev za izobraževanje na strani organizacij). 

V sodelovanju s študenti pod mentorstvom izr. prof. dr. Urše Golob smo pripravili komunikacijsko-

trženjski načrt in bolj profilirali ponudbo v sodelovanju s člani kateder. Ponudba je tako postala bolj 

vsebinsko povezana, vendar po obsegu zelo zmanjšana, saj ne izvajalci ne katedre niso sodelovali v 

velikem obsegu. Kot ključni razlog za nesodelovanje so tako predstojniki kot izvajalci navajali 

preobremenjenost s tekočimi pedagoškimi in raziskovalnimi obveznostmi. Načrt nadaljnjih aktivnosti 

je potrdila tudi komisija za podiplomski študij in VŽU.  

Nadaljevali smo v lanskem študijskem letu vzpostavljeno sodelovanje s Konfucijskim inštitutom 

Ekonomske fakultete. Bolj smo se usmerili na oblikovanje naročnikom prilagojene ponudbe. V tem 

okviru je bilo izvedeno usposabljanje sodelavcev za zunanjega naročnika, ki so ga izvedli člani in 

članice Katedre za novinarstvo, in izdelava ponudb za sodelovanje z organizacijami v okviru Katedre 

za socialni in kadrovski menedžment. Vsebinsko je za nadaljnje izvajanje pripravljen seminar za 

mlade raziskovalce FDV »Podjetništvo, moja nova pot«, ki smo ga pripravili v skladu z zahtevami 

MIZKŠ in ga bomo predvidoma izvedli jeseni letos. 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izoblikovanje 
ponudbe in izvajanje 
vseživljenjskega 
učenja FDV 

Promocija VŽU FDV v tednu VŽU EU (maj 
2012) in skozi leto. 

Realizirano. 

Priprava novih vsebin (delavnice, seminarji) na 
ravni kateder. 

Realizirano. 

Priprava univerzalnega gesla za dostop do 
podatkov v urnikih in učnih načrtih predmetov, 
ki jih kandidati potrebujejo za vpis vsebin 
programa za izpopolnjevanje družboslovnega 
znanja (nekdanji dodatni letnik za vpis v 
drugostopenjske programe FDV). 

Realizirano. 

Priprava programa vseživljenjskega učenja za 
študijsko leto 2012/2013 in promocijskega 
gradiva, promocija ponudbe. 

Realizirano. 

 

2 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Vsem predstojnikom raziskovalnih centrov, nosilcem projektov in vodjem programskih skupin ter 
mentorjem mladim raziskovalcev smo v februarju posredovali obvestilo ARRS o novi Uredbi o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz 
Proračuna RS (URL, št.: 103/2011, ki jo je v decembru 2011 sprejela Vlada RS. Tudi ta je in bo v 
bodoče močno posegla v delovanje fakultete. Z njeno spremembo se bo v bodoče lahko sredstva, ki 
smo jih v preteklosti lahko namenili v Sklad za razvoj raziskovalne dejavnosti, namenila izključno za 
amortizacijo oz. nakup raziskovalne opreme, ki jo bo potrebno porabiti v petih letih. Ogroženo je tudi 
financiranje prispevne stopnje FDV. 
 
V opozorilo vsem vodjem programskih skupin, ki se jim financiranje izteče sicer v letu 2013, smo na 
podlagi znanih kriterijev za izpolnjevanje pogojev vsem članov programskih skupin v pisarni IDV 
pripravili pregled izpolnjevanja pogojev. Pregled je bil predvsem dobronameren in je želel tudi ostale 
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vodje spodbuditi k pripravam na izpolnjevanje pogojev in pridobitev ustrezno kvalitetnih dosežkov. 
Rezultati so bili predstavljeni tudi na seji ZS IDV v marcu, kjer je predsednica ZS IDV, red. prof. dr. 
Anuška Ferligoj poudarila, da se bodo pogoji ARRS še občutno zvišali (uvedba A', A'', ne samo za 
vodjo PS, ampak razširitev izpolnjevanja pogojev na tretjino članov). V marcu 2012 je prodekanja za 
znanstvenoraziskovalno delo, red. prof. dr. Valentina Hlebec pripravila tudi Poročilo o stališčih glede 
pogojev in kakovosti znanstvenoraziskovalnega dela na FDV, o katerem je več navedeno v poročilu o 
kakovosti. 
 
V juniju 2013 je ARRS objavila javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje 
obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov, ki so se iztekli v obdobju 2009-
2012. UL je v zvezi s tem sprejela odločitev, da lahko vsaka članica posreduje stare ali nove predloge 
raziskovalnih programov, vendar le do višine sproščenih sredstev, s katerimi je razpolagala do sedaj 
(na FDV skupaj 3,10 FTE = 1,5 FTE doc. dr. Simona Zavratnik +1,6 FTE red. prof. dr. Mirjana Ule). 
Pogoj je bil, da mora vodja programa izpolnjevati vedno ostrejše kriterije ARRS, zaradi česar smo 
podali predlog za zamenjavo ene vodje programske skupine. V decembru smo izvedeli, da sta se oba 
programa uspešno uvrstila v nadaljnje sofinanciranje, v istem obsegu in za obdobje 4 let.  
 
Na področju financiranja raziskovalnih programov in projektov v letu 2012 je na financiranje 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti na FDV negativno vplival rebalans proračuna za leto 2012 in 
sprejetje ZUJF (Zakona o uravnoteženju javnih financ). Za znanstvenoraziskovalno delo je to 
pomenilo: 

1. Nižanje cenovne kategorije za en razred (iz C v B in  iz B v A).  
2. Za programske skupine, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte (TAP) se je 

zmanjševanje upoštevalo na letni ravni za cca 13%, na račun zmanjšanja materialnih stroškov 
in amortizacije).  

3. Posebej problematično je bilo, da je ZUJF posegel za nazaj tudi v projekte, ki so se zaključili 
že aprila 2012, saj je bil zadnji obrok sorazmerno zmanjšan. 

4. Za mlade raziskovalce se je zmanjšanje sredstev upoštevalo od 1.8.2012. 
5. Edino pri CRP projektih ni prišlo do sprememb in so pogodbeni zneski ostali na letni ravni.   

 
Vse to je močno vplivalo na zmanjševanje standarda na raziskavah z vidika reduciranja materialnih 
stroškov (službenih poti, intelektualne storitve, nabave pisarniškega materiala in raziskovalne 
opreme). ARRS je s temi ukrepi ohranila število raziskovalnih ur, s čimer naj ne bi posegali v plačni 
del zaposlenih na projektih. Konec leta 2012 se je izkazalo, da se je tem posegom zmanjšalo število 
raziskovalnih ur tehničnih sodelavcev, ki so bile dejansko razporejene že v začetku leta in se 
neupravičeno poseglo v strukturo ur za projekte, ki so bili zaključeni (30.4.2012) že pred ZUJF. Glede 
tehničnih sodelavcev smo v novembru 2012 na ARRS naslovili protestno pismo, ki je bilo pozitivno 
rešeno. Glede v aprilu zaključenih projektov pa je breme pokrivanja stroškov ostalo na nosilcih 
projektov, ki so rešitve iskali znotraj raziskovalnih centrov.  
 
V luči prej naštetega smo bili prisiljeni pripraviti seznam možnih in skrajnih varčevalnih ukrepov in 
v drugi polovici leta začeti z njihovim izvajanjem. Objavili smo jih tudi na intranetu 
FDV/raziskovalci/dokumenti in jih predstavili na seji ZS IDV v juniju. Prodekanja za 
znanstvenoraziskovalno področje, red. prof. dr. Valentina Hlebec je ukrepe pojasnila tudi na ločenem 
sestanku, ki ga je imela še posebej za vse nosilce raziskovalnih projektov. Z vsemi predstojniki 
raziskovalnih centrov se je sproti preverjalo finančno situacijo, ukrepi pa so se izvajali na nivoju 
projektov, raziskovalnih centrov in programskih skupin. 
 
Finančni učinek zmanjšanja je bil samo na področju financiranja programov, infrastrukture ter 
temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov preko 338.000 € primanjkljaja. V oteženi javno-
finančni situaciji je za omilitev nastale finančne situacije in likvidnostne situacije, ARRS že pred ZUJF 
dovolila podaljšanje obdobja nastajanja upravičenih stroškov na projektih, ki so se sicer končali v letu 
2012, brez dodatnega financiranja, z uporabo časovnih razmejitev. Ta manever je bil izveden na 
pobudo Koordinacije neodvisnih samostojnih raziskovalnih inštitutov (KOsRIS). Tako smo UL in 
ARRS podali 6 prošenj, z obrazložitvami in konkretnimi vsebinskimi razlogi, zaradi katerih bi nastali 
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stroški po predvidenem zaključku projektov. Te prošnje smo oddali še pred sprejetjem ZUJFa, zaradi 
katerega pa se je potem situacija bistveno spremenila. Kljub odobrenim šestim prošnjam kasneje na 
nekaterih od teh projektov ni bilo več sredstev oz. so imeli celo negativno stanje.        
 
Na ARRS so v avgustu 2012 oblikovali navodila in nas pozvali k oddaji projektov in programov, ki bi 
želeli ohraniti prvotno cenovno kategorijo, kar je posledično pomenilo zmanjšanje števila 
raziskovalnih ur in s tem znižanje mase za plače, a hkrati ugodnejšo razporeditev materialnih 
stroškov. Za ta poseg se je odločil samo en nosilec temeljnega raziskovalnega projekta.   
  
Na ravni fakultete se nadaljevalo z iskanjem sistemskih rešitev med neusklajeno vrednostjo ARRS 
raziskovalne ure, natančne razdelitve raziskovalnih ur (ePortal ARRS) in pogodb o zaposlitvi. Nekateri 
programi in projekti pritiska ZUJF v drugi polovici leta niso zmogli več in prisiljeni smo bili poseči po 
skrajnih ukrepih. Generalna ugotovitev, ki je bila zapisana in prepoznana tudi na ZS IDV je, da 
težava, s katero se spopadamo zaradi prenizke vrednosti raziskovalne ure, postaja pereč problem 
delodajalca, še posebej če je sestava projektne/programske skupine neugodna. 
 
Na drugo fazo Javnega razpisa za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte v letu 2012, razpis v 
letu 2011, smo v juniju poslali 12 prijav – vse s polnim digitalnim podpisom. Zaradi nesprejetja 
proračuna za leto 2013 se je uradna objava rezultatov pomaknila v začetek januarja 2013. Sprejetih je 
bilo 7 projektov.    
 
 Vpetost v projekte EU  
V maju 2012 je ARRS objavil poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v 
tekočih projektih okvirnih programov EU – dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2012. 
Sredstva iz tega naslova so namenjena izključno za pokrivanje stroškov blaga in storitev ter 
amortizacije. Na podlagi posredovanih podatkov, ki smo jih pripravili v sodelovanju s službo za 
mednarodne in EU projekte, je ta sredstva prejelo 6 programskih skupin v skupni višini 35.232,99 €, 
kar je enkrat manj kot preteklo leto. Vzrok zmanjšanja gre iskati v: 

- financiranju EU projektov, kjer je večina priliva prihodkov v prvih 2/3 izvajanja projektov. 

Posledica tega je, da smo večino prihodkov prejeli v letih 2010 in 2011, kar se tudi upošteva 

pri sofinanciranju programskih skupin.  

- večina projektov 7 OP se je zaključevala v 2012, kar pomeni, da bomo zadnje nakazilo dobili v 

2013. 

- obseg razpoložljivih sredstev za dodatno sofinanciranje programskih skupin iz tega naslova je 

bil zmanjšan iz 1.900.000€ v 2011na 1.400.000€ v letu 2012 (zmanjšanje sredstev za 26 %).   

- Število projektov 7OP na nacionalni ravni se je v letu 2012 povečalo, kar ima za posledico 

zmanjšanje relativnega deleža 7OP FDV v skupnem številu. 

Portal eObrazci ARRS 
Elektronsko prijavljanje na pozive, razpise in oddajo poročil prek spletne aplikacije eObrazci je v letu 
2012 zahtevalo povečan obseg dela v pisarni IDV. Na podlagi izkušenj iz leta 2011, smo kljub v 
pravilih ARRS zapisanemu dovoljenemu odstopanju +/- 5 ur (do česar na letni ravni pride že pri 
minimalnem zaokroževanju), letos pri vnosu raziskovalnih obremenitev v odstotkih za raziskovalno 
delo, le-te zaokrožali navzgor. Elektronski obrazci ne dopuščajo odstopanj in moramo imeti do 1 ure 
natančne vnose pri posamezniku. 
Kolikor je na eni strani dobro, da so z vsako spremembo raziskovalnih ur na projektu seznanjeni vsi 
člani projektne/programske skupine, to pomeni ogromno e-korespondence, ko raziskovalci prejmejo 
avtomatsko pošto ePortala ARRS. Še posebej je to v porastu ob vnosu odstotka zaposlitve, ker 
ARRS prepoznava maksimalno 120% obremenitev, kar pa odstopa od naših dejanskih obremenitev, 
ki jih omogoča Zakon o visokem šolstvu (33% pedagoška nadobremenitev). Vsaka sprememba 
odstotka raziskovalnih ur na programu/projektu pomeni verižno reakcijo v dolgem procesu vnosa 
podatka v eObrazce (raziskovalne ure in odstotek zaposlitve), spremembo naloga za plače, sklenitev 
nove pogodbe o zaposlitvi, spremembo in vnos v skupno bazo raziskovalnih obremenitev ipd., zato 
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ostaja glavni cilj na tem področju racionalizacija vnosa raziskovalnih obremenitev z nadgradnjo 
skupne baze.  
 
Sklep ARRS iz leta 2011 o tem, da moramo t. i. NRU (načrte razporeditve raziskovalnih ur) in kasneje 
tudi PRU (poročila o razporeditvi raziskovalnih ur) vnašati organizacije, ki smo nosilke projektov tudi 
za vse sodelujoče organizacije, je ostal v veljavi tudi v letu 2012. Ta zahteva se nam še vedno zdi 
neupravičena, saj z medsebojno pogodbo sodelujoče organizacije ta sredstva dobijo neposredno od 
ARRS in na razporeditev njihovih ur nimamo vpliva. To skrb bi morala prevzeti ARRS. S prakso, ki jo 
uveljavlja ARRS, ki veže še oddajo letnih in zaključnih poročil na PRU obrazce, ustvarja konstanten 
časovni pritisk na nosilne organizacije in jih dodatno obremenjuje. 
 
Seznam imetnikov digitalnih certifikatov je zaradi odsotnosti novih razpisov letu 2012 ostal na ravni iz 
leta 2011 (110 ključkov).  
 
Javno financiranje infrastrukturnega centra 
Za leto 2012 določena višina pogodb za financiranje infrastrukturnega programa na FDV je bila 
skladno z ZUJF znižana kar za 65.000,00 €.  Ker so sredstva v skladu s pogodbo namenjena 
izključno za materialne stroške in amortizacijo, so z UL ponovno potekali intenzivni pogovori o delni 
porabi teh sredstev tudi za stroške plač in dela, povezanega z infrastrukturnimi aktivnostmi. ARRS se 
je v zvezi s tem izrekel, da morajo odstopanja biti zajeta v infrastrukturnih sredstvih celotne Univerze, 
zato utemeljitev porabe nismo več pošiljali na ARRS, ampak v mesecu juliju 2012 direktno na UL. 
 
Javno financiranje CRP-ov in drugih projektov 
Raziskovalno delo Inštituta za družbene vede je poleg dela v raziskovalnih programih ter temeljnih, 
aplikativnih in podoktorskih projektih potekalo tudi v CRP-ih ter mednarodnih in tržnih projektih. V 
septembru 2012 se je zaključilo 10 CRP projektov, za katere zaključna poročila ARRS bomo oddali 
marca 2013. Pri predstavitvi rezultatov in oddaji zaključnih poročil sofinancerjem so nekaterih nosilci 
CRP projektov naleteli na vsebinske težave, ki so bile v večini primerov uspešno odpravljene. Zaradi 
zmanjšanja sofinancerskega deleža na CRP projektih je pri enem financerju prišlo do tega, da je 
namesto prvotnih 30.000,00 € nakazal le 6.250,00 €. Težko pričakovanega novega razpisa za CRP-
projekte v letu 2012 ponovno ni bilo. 
 
V okviru IDV je bilo sklenjenih tudi nekaj pogodb za raziskovalne projekte z neposrednimi naročniki. 
Uspešnejši pri pridobivanju teh naročil so bili: Center za družboslovno-terminološke in publicistične 
raziskave, Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, Center za proučevanje 
organizacij in človeških virov, Center za socialno psihologijo in Obramboslovni raziskovalni center. 
Kot pomembnejši naročniki raziskav nastopajo razna ministrstva oz. negospodarske družbe, teh smo 
lahko v letu 2012 našteli v 40 projektih. Število projektov, pri katerih je FDV sodelovala z drugimi 
javnimi raziskovalnimi zavodi je 14. Možnost nastopanja z družboslovnimi raziskavami na trgu je 
zaradi aktualne gospodarske situacije zelo omejena, vendar je bil v letu 2012 v to smer vloženega 
ogromno napora raziskovalcev, saj so manjkajoča sredstva zaradi ZUJFa poskušali nadomeščati z 
iskanjem dodatnih virov financiranja in omiliti močan upad materialnih sredstev za raziskovanje. 
 
Javno financiranje mladih raziskovalcev 
V letu 2012 je imela FDV z ARRS sklenjenih 25 pogodb o financiranju podiplomskega raziskovalnega 
usposabljanja. V to številko so zajeti tudi vsi mladi raziskovalci, ki se jim je status zaključil sredi leta, 
so na mirovanju zaradi porodniškega dopusta oz. imajo podaljšan status mladega raziskovalca brez 
financiranja. 
V letu 2012 je doktoriralo 6 mladih raziskovalcev, od tega je 1 mlada raziskovalka obveznosti opravila 
v roku, 3 v času usposabljanja brez financiranja ARRS, 2 pa v izrednem podaljšanju. 
Na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2012 smo 
oddali 8 prijavnih vlog, odobreno je bilo samo eno mentorstvo. Vsi kandidati za mentorja so prvič 
podpisali protokol, ki se je začel izvajati v letu 2012.   
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a) OPERATIVNE NALOGE INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izvajanje nacionalnih 
raziskovalnih 
programov 

Aktivnosti v 12 programskih skupinah (PS), kjer 
smo nosilci, in v 1 raziskovalnem programu, 
prijavljenem prek druge RO. 

Realizirano. 
2 programskima skupinama 
(Zavratnik, Ule) se je 31. 12. 2012 
izteklo financiranje, zato smo 
kandidirali na Javnem pozivu ARRS 
v juniju. 

Nabava računalniške opreme po centrih. Nerealizirano. V juniju prejeli 
obvestilo ARRS o razveljavitvi 
Javnega razpisa o sofinanciranju 
nakupov RO – Paket 15. 

Izvajanje infrastrukt. 
programa 

Opravljanje tekočih nalog infrastrukturnega 
programa – do leta 2013 
+ dodatne pogodbe za ESS/SHARE/CESDA. 

Realizirano. 

Prijavljanje in 
izvajanje temeljnih, 
aplikativnih in 
podoktorskih 
projektov (TAP) 

Poročanje o rezultatih 17 temeljnih, 2 
aplikativnih in 3 podoktorskih projektov.  

Realizirano.  
Vsa poročila so bila oddana z 
digitalnim podpisom preko ePortala 
ARRS do 15. 3. 2012  

Priprava dokumentacije in priprave na e-oddajo 
prijav projektov za 2. fazo. 

Realizirano. 
V juniju poslali na ARRS 12 vlog (od 
33) za projekte, ki so se uvrstili v 2. 
fazo. 

Prijava na aktualne 
razpise ARRS in 
drugih ministrstev 

Obveščanje raziskovalcev o odprtih in aktualnih 
razpisih. 

Realizirano. 

Prijava CRP-ov: 
Konkurenčnost 
Slovenije 2007–2010 

Izdelava 10 zaključnih in 3 letnih raziskovalnih 
poročil za CRP Konkurenčnost Slovenije;  
sodelovanje na novem razpisu. 

Realizirana oddaja poročil. 
Novega razpisa za projekte CRP ni 
bilo. 

Ohranjanje ravni 
interdisciplinarnega 
in razvojnega dela, v 
katerega bodo 
vključene druge 
članice UL 

Izvajanje interdisciplinarnih raziskovalnih in 
razvojnih projektov, v katerih sodelujejo 
raziskovalci IDV (nosilci z drugih fakultet in 
institucij);  
izvajanje projektov, katerih nosilci so 
raziskovalci IDV (vključeni raziskovalci z drugih 
fakultet in institucij). 

Realizirano. 

Povečanje števila 
prijav za kandidate 
za mentorje mladim 
raziskovalcem 
(razpis ARRS) 

Na razpisu za pridobitev mladih raziskovalcev 
za leto 2012 je bil odobren 1 mentor. 

Realizirano. 
Pogodba z mladim raziskovalcem 
sklenjena 1. 12. 2012. 

Promoviranje programa »mladi raziskovalec« 
po raziskovalnih centrih in spodbujanje k oddaji 
kakovostnih prijav. 

Realizirano. 

Pridobitev mladega 
raziskovalca iz 
gospodarstva 

Prijava na razpis za mlade raziskovalce iz 
gospodarstva, katerih mentorji so raziskovalci 
na IDV (predvidoma 1 MR v letu 2012). 

Nerealizirano.  
Razpisa za MR iz gospodarstva v 
takšni obliki, kot je obstajal, ni več. 

Evidenca 
raziskovalnih ur – 
register 
raziskovalcev; 
raziskovalne 
zmogljivosti 

Vnašanje evidenc raziskovalnih ur, ki je bilo z 
ARRS preneseno na RO: 

- delež zaposlitve za RD in PE, 

- število ur na projektih ARRS. 

Realizirano. 
Oddani obrazci PRU (poročilo o 
raziskovalnih urah za leto 2011) in 
obrazci NRU (načrt raziskovalnih ur 
na 2012). 
Dodatna obremenitev, ki zahteva 
povečan obseg dela v pisarni IDV. 

 

b) RAZVOJNE NALOGE INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Ohranjanje trenda 
rasti števila 

Redno oddajanje člankov v mednarodne 
znanstvene in strokovne revije ter posledično 

Realizirano. 
Število objav je naraslo. 
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mednarodnih objav 
in citiranosti 
znanstvenih del 

doseganje večje odmevnosti naših 
raziskovalnih dosežkov v mednarodni 
znanstveni in strokovni javnosti. 

Organizacija pogovorov z izkušenimi 
znanstveniki o tem, kako napisati in objaviti 
kakovosten članek v tuji znanstveni reviji. 

Nerealizirano.  
 

Intenziviranje 
povezav med 
strokovnimi 
službami (še posebej 
pisarne IDV in 
administrativnega 
osebja) 

Iskanje sinergij in intenzivno povezovanje 
strokovnih služb, ki podpirajo 
znanstvenoraziskovalni proces. 

Realizirano – poteka konstantno. 

Sodelovanje v zaključni fazi uvajanja sistema 
poslovne inteligence. 

Sodelovanje s kadrovsko službo in 
RC poteka celo leto. 
Vnos podatkov še vedno poteka v 
Excellov dokument. Težnja k 
nadgradnji, vendar omejitve zaradi 
finančnih sredstev. 

Prehod na 
elektronsko 
oddajanje in 
podpisovanje prijav 
v okviru ARRS 

Pridobivanje digitalnih certifikatov za nove 
nosilce projektov. 

Zaradi odsotnosti razpisov novih 
digitalnih potrdil ni bilo. 

Svetovanje oz. usposabljanje potencialnih 
prijaviteljev za uporabo portala (e-aplikacije). 

Realizirano za že obsoječe nosilce 
digitalnih potrdil. 

Vpetost 
raziskovalcev v 
pedagoški proces 

Skrb za sodelovanje raziskovalcev v 
pedagoškem procesu in pedagogov pri 
znanstvenoraziskovalnem delu. 

Realizirano. 

 

c) NALOGE, KI JIH IZVAJAMO KOT TRŽNO DEJAVNOST ALI DEJAVNOST ZUNAJ OŽJEGA 
STROKOVNEGA PODROČJA INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Seznanitev MR s 
podjetniškimi 
priložnostmi po 
koncu usposabljanja 

Izvedba tečaja podjetništva za MR – v 
sodelovanju z VŽU. 

Nerealizirano. V letu 2012 ni bilo 
potrebe po organizaciji tega tečaja, 
ker je večina MR-jev to opravila v 
letu 2011. 

Uveljavljanje 
raziskovalne 
dejavnosti v okviru 
prizadevanj Ko(s)RIS 

Sodelovanje pri aktivnostih, ki jih vodstvo 
KO(s)RISA izvaja za izboljšanje razmer, v 
katerih delujejo javni raziskovalni zavodi in 
raziskovalni inštituti po posameznih fakultetah 
slovenskih univerz. 

Realizirano. 

Uveljavljanje 
raziskovalne 
dejavnosti v okviru 
prizadevanj KRRD 
UL 

Sodelovanje pri aktivnostih, ki jih vodstvo UL 
izvaja v stikih z ARRS in MVZT. 

Realizirano. 

Povečanje priliva 
finančnih sredstev iz 
tržnih raziskovalnih 
projektov 

Ohranjanje stikov s potencialnimi naročniki 
tržnih raziskav; predstavitev izsledkov 
raziskovalnega dela strokovni in laični javnosti. 

Realizirano. 

Povečanje skrbi za popularizacijo 
družboslovnega raziskovanja in poudarjanje 
učinkovitosti praktičnih rešitev, ki jih lahko 
družboslovne raziskave ponudijo pri iskanju 
odgovorov na zapletena vprašanja izhoda iz 
krize in spodbujanja ponovnega razvoja 
(družbene inovacije). 

Realizirano. 
Raziskovalci in pedagogi se tudi 
redno in intenzivno vključujejo v 
medijske zapise o aktualnih 
problemih. 

 

3 MEDNARODNO SODELOVANJE 

a)  MEDNARODNO SODELOVANJE NA PEDAGOŠKEM PODROČJU 
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Fakulteta v skladu s strateškimi cilji krepi mednarodno sodelovanje, dosega zastavljene cilje ter stremi k 
zagotavljanju kakovosti študija z izvedbo predmetov v angleščini, konzultacijami z uglednimi domačimi in tujimi 

profesorji in raziskovalci, gostovanjem profesorjev v okviru programov Fulbright in Erasmus, kot tudi na podlagi 
pogodbenega sodelovanja z univerzami in inštituti v tujini. Pomemben premik pri internacionalizaciji pa skušamo 

doseči s prisotnostjo na tujih izobraževalnih trgih, s pripravi, organizacijo in izvedbo skupnih programov ter 

ponudbo naših programov v tujini. 
 

Ob pričetku vsakega semestra organiziramo orientacijski dan za gostujoče študente, na katerem jim 
predstavimo način študija in dela na fakulteti, univerzi in v študentski organizaciji, ter jim med drugim 

posredujemo kontakt za nujne primere. Gostujočim študentom zagotavljamo študij pod enakimi pogoji kot 
domačim študentom, ob doslednem upoštevanju nediskriminatorne politike v procesu študija. Nudili smo jim 

pomoč pri nastanitvah, pridobivanju dovoljenj za začasno bivanje v RS, sodelovanju v športnih, kulturnih in 

družabnih aktivnostih, pri čemer je nujno omeniti sodelovanje tutorjev študentov. Žal pa ugotavljamo, da je 
nabor predmetov, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, še vedno skromnejši, kot bi želeli, še posebej na drugi 

stopnji. Ugotavljamo tudi, da nekateri nosilci predmetov izražajo nepripravljenost vpisa večjega števila tujih 
študentov na njihov predmet, kar predstavlja problem ob že tako omejenem naboru. 

 

Na podlagi sporazuma med FDV, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto za upravo ter dogovora med FDV, Pravno 
fakulteto in Filozofsko fakulteto sicer na FDV gostujoči študenti lahko izbirajo predmete, ki jih izvajajo v 

angleščini tudi na omenjenih fakultetah, vendar v večini primerov le na prvi stopnji in po zaključenem vpisnem 
postopku pri njih, praktično v vseh primerih pa v omejenem obsegu. Posledično na FDV gostujejo tudi tuji 

študenti omenjenih fakultet. 
 

Študentom FDV, ki so del študijskih obveznosti opravili v okviru študentskih izmenjav v tujini, smo nudili pomoč 

pri vzpostavljanju stikov na gostujoči instituciji, pri čemer so pomembni osebni stiki s kolegi na partnerskih 
institucijah, vzpostavljeni v okviru monitoring obiskov; posredovali smo v primeru posebnih potreb, usklajevali 

študijski program in postopek priznavanja v tujini opravljenih obveznosti s predstavniki kateder ter poskrbeli za 
prevode izpisov ocen, ki so jih posredovale gostujoče institucije. 

 

Predlagali smo, da se v okviru programa vseživljenjskega učenja na FDV organizirajo intenzivni jezikovni tečaji 
za študente FDV, ki odhajajo na študij v države, kjer učni proces poteka v nacionalnem jeziku, s čimer bi 

pripomogli k boljšemu sodelovanju pri predavanjih in posledično k boljšemu učnemu uspehu posameznega 
študenta. 

 

Učnemu in administrativnemu osebju omogočamo gostovanja oz. usposabljanja v tujini, vendar žal te možnosti 
ne izkoriščajo v obsegu, kot bi želeli in pričakovali. Res pa je, da je za tovrstno mobilnost namenjena relativno 

majhna finančna podpora. 
 

Na FDV vsako leto prek različnih programskih shem gostuje vedno več učnega osebja iz tujine. Z namenom 
vzpostavitve enotne evidence smo sprejeli pravila o obravnavi gostujočih tujih pedagogov in raziskovalcev. Ob 

tem velja poudariti, da so gostujoči pedagogi izjemno zadovoljni s podporo, ki jim jo v času pred, med in po 

obisku namenjamo v Službi za mednarodno sodelovanje. 
 

Pregled mobilnosti v okviru podpisanih pogodb kaže, da je nekaj pogodb neaktivnih, da torej niso bile izvedene 
mobilnosti v obe smeri, zato bi veljalo v prihodnje še bolj strateško podpisovati bilateralne pogodbe, predvsem 

pa spodbuditi predstavnike kateder k aktivnejši vlogi pri tovrstnih odločitvah. 

 
V letu 2012 smo načrtovali posodobitev spletnega referata za tuje študente, predvsem pa smo želeli vzpostaviti 

spletni vpis tujih študentov. Slednje je s študijskim letom 2012/13 delno organizirano prek UL, vendar le za 
program Erasmus, za ostale programe mobilnosti nimamo zagotovljene informacijske podpore v meri, kot bi jo 

želeli.  
 

V letu 2012 smo se pričeli s promocijo podiplomskega študija v tujini. Na izobraževalnem sejmu v Prištini smo 

predstavili podiplomske programe, ki so bili predvideni za izvedbo v angleščini v študijskem letu 2012/13. Na 
podlagi izraženega interesa tamkajšnjih študentov in strokovnjakov s področja visokega izobraževanja pa smo 

pričeli z aktivnostmi za ustanovitev dislocirane enote v Prištini. 
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Potekali so intenzivni pogovori za organizacijo skupnega doktorskega programa z Univerzo SEE Tetovo, s 
katerim naj bi predvidoma pričeli s študijskim letom 2013/14. Z Univerzo Sarajevo, Fakulteto za politične vede, 

pa načrtujemo skupni program na 2. stopnji študija. 
 

 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Skrb za mednarodno 
izobraževalno 
dejavnost 

Posodobitev spletnega referata za tuje študente 
in vzpostavitev spletnega vpisovanja tujih 
študentov. 

Delno realizirano – v določenem 
delu je sistem vzpostavila UL za vse 
članice, vendar le za študente 
programa Erasmus. Realizacija v 
celoti ni bila mogoča zaradi 
pomanjkanja sredstev. 

Sodelovanje in nadaljnji razvoj stikov s 
partnerskimi institucijami v tujini – bilateralne 
pogodbe o sodelovanju (predvidoma 160); 
izvedba razpisov za mobilnost; 
izvedba šestih »monitoring« obiskov in aktivna 
udeležba na dveh srečanjih Erasmusovih 
koordinatorjev; 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi IP-
projekta (glavni koordinator Univerza v 
Rotterdamu). 

Realizirano. 

Priprava brošure za tuje študente, urejanje 
spletne strani mednarodnega sodelovanja (v 
slovenskem in angleškem jeziku), organizacija 
dveh orientacijskih dni za gostujoče študente. 

Realizirano. 

Organizacija informativnega dne za študij v 
tujini (predstavitev študija v tujini, srečanje 
domačih in gostujočih študentov, srečanje s 
študenti, ki so že bili na izmenjavi, predstavitev 
štipendijskih programov); 
sodelovanje s tutorji in Kariernim centrom UL, 
predstavitev mednarodnega sodelovanja na 
Študentski areni ter na sejmih doma in v tujini v 
organizaciji UL. 

Realizirano. 

 

b) MEDNARODNO SODELOVANJE NA RAZISKOVALNEM PODROČJU 

V letu 2012 smo oddali prijave za 79 mednarodnih projektov, od tega za 11 koordinatorskih in 68 partnerskih. V 
primerjavi z letom 2010 se je število prijav povečalo za 18 %, medtem ko je stopnja realizacije 176%. 

Odobrenih je bilo 12 novih projektov, od tega 4 koordinatorski in 8 partnerskih. Stopnja uspešnosti je 15%. 
Število odobrenih projektov se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 30 %, kar je predvsem posledica 

na eni strani razdrobljenih prijav in na drugi strani neobičajnega povečanja števila prijav. Glede na obdobje 

2008–2010, ko smo oddali povprečno 45 prijav, je ostala stopnja uspešnosti enaka, to je približno 25%. 
V letu 2012 smo izvajali 47 mednarodnih projektov, od tega 10 projektov 7. okvirnega programa, 16 projektov 

LLP, 2 projekta ESS, 14 projektov iz drugih programov EU ter 4 druge mednarodne projekte. Skupno število 
mednarodnih projektov ostaja na letni ravni nespremenjeno, to je okoli 50. 

V letu 2012 smo začeli izvajati 16 novih mednarodnih projektov, medtem ko se je 11 projektov končalo. Oddali 

smo 61 zaključnih in vmesnih finančnih poročil. 
V letu 2012 smo uvedli novo spletno mesto na intranetni strani FDV, kjer so objavljeni vsi tekoči mednarodni 

projekti in različni mednarodni razpisi. Razpise smo novelirali dvakrat mesečno. Uporabniki tam najdejo tudi 
druge koristne informacije, med drugim različne predloge za vodenje in dokumente, potrebne za izvajanje 

mednarodnih projektov. V SMEUP smo pripravili tudi navodila – protokol za prijavljanje, vodenje in izvajanje 
mednarodnih projektov, ki bo obravnavan na ZS IDV v začetku 2013. Vse te novosti naj bi izboljšale kvaliteto 

notranjih storitev ter povečale učinkovitost in s tem uspešnost na področju mednarodne raziskovalne dejavnosti. 

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Podpora Noveliranje podatkov na intranetu. Realizirano.  
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raziskovalcem in 
pedagogom FDV pri 
prijavi projektov 

Na intranetu novo spletno mesto 
»SMEUP«, kjer so vsa obvestila o 
mednarodnih razpisih, projektih, 
predloge za prijave in vodenje.  

Obveščanje zaposlenih na FDV o aktualnih 
mednarodnih razpisih. 

Realizirano.  
Obvestila o novih razpisih so bila 
objavljena povprečno dvakrat 
mesečno. 

Informiranje in svetovanje na sestankih s člani 
raziskovalnih centrov. 

Realizirano. 
Imeli smo tematske sestanke s 4 
raziskovalnimi centri. 

Prijava 40–50 novih mednarodnih projektov. 
Realizirano. 
Oddano 79 prijav, od tega 11 
koordinatorskih projektov. 

Podpora 
raziskovalcem in 
pedagogom FDV pri 
izvajanju 
projektov  

Redni sestanki z vodji koordinatorskih 
projektov. 

Realizirano. 
Z vodji koordinatorskih projektov 
povprečno sestanek enkrat 
mesečno 

Redni sestanki z vodji partnerskih projektov. Realizirano. 
Z vodji partnerskih projektov 
poprečno sestanek enkrat na 2 
meseca. 

Kontinuirano komuniciranje s koordinatorji in 
partnerji v tujini. 

Realizirano. 

Sodelovanje z ustreznimi strokovnimi službami 
na FDV. 

Realizirano. 

Priprava vmesnih in končnih finančnih poročil 
ter potrebne dokumentacije za revizije MP. 

Pripravljeno in pregledano 61 
vmesnih in končnih finančnih 
poročil. 

 Priprava poročil o vpetosti v MP. Realizirano. 

Sodelovanje z UL Sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami 
na UL pri prijavah in vodenju MP. 

Realizirano. 
Na UL poslano 62 dopisov. 

Sodelovanje pri aktivnostih, ki jih UL izvaja na 
področju mednarodne raziskovalne dejavnosti. 

Realizirano. 

Zagotavljanje 
kakovostnega in 
strokovnega 
projektnega 
menedžmenta 

Pridobivanje novih veščin in kompetenc s 
področja projektnega menedžmenta – udeležba 
1 osebe na izobraževalnem seminarju v tujini in 
1 osebe na strokovnem srečanju v tujini; 
udeležba na izobraževalnih seminarjih v 
Sloveniji. 

Delno realizirano. Zaradi 
pomanjkanja sredstev se nismo 
udeležili seminarjev v tujini. Ta 
aktivnost se prenese v 2013, ker bo 
to obvezno zaradi novih 
programov/razpisov 2014–2020. V 
Sloveniji smo se udeležili 4 
seminarjev, ki sta jih organizirala UL 
in CMEPIUS. 

Organizacija 4 strokovnih seminarjev za vodje 
raziskovalnih centrov in vodje mednarodnih 
projektov s področja vodenja mednarodnih 
projektov. 

Ni realizirano. Prenos v 2013. 

 

4 KADROVSKO PODROČJE 

 

V letu 2012 je bilo na fakulteti zaposlenih skupaj 258 delavcev, od tega na pedagoškem področju 125, 

na znanstvenoraziskovalnem 67, na strokovnem 60 zaposlenih in 6 zunanjih dopolnilnih delavcev. 

Število zunanjih pogodbenih delavcev za izvedbo študijskih programov je bilo 119 (1., 2. in 3. 

stopnja), 136 pa je bilo zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi avtorskih ali podjemnih 

pogodb. Zaposlitev za določen čas smo imeli na pedagoškem področju 8, na 
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znanstvenoraziskovalnem 61 in na strokovnem področju 9. V letu 2012 je delovno razmerje prenehalo 

22 delavcem.  

 

V skladu z ZUJF smo za vse nove zaposlitve, podjemne in avtorske pogodbe ter izvajanje 

študentskega dela pridobili soglasje UO UL. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa nismo 

podaljšali pogodb o zaposlitvi več sodelavcem, ki so bili zaposleni za določen čas (tehnična služba, 

kadrovska služba, sodelavci na projektih), oz. nismo nadomeščali dalj časa odsotnih sodelavcev 

(zaradi porodniškega dopusta). 

 

Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z usposabljanjem zaposlenih, kot tudi s preventivnimi zdravstvenimi 

pregledi zaposlenih v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu.  

 

Vsi zastavljeni letni cilji so bili v celoti realizirani, z izjemo informacijske skupne baze, ki je v fazi 

dokončanja.  

V začetku leta 2012 smo začeli z aktivnostmi za ustanovitev kariernega centra fakultete za pomoč in 

svetovanje študentom pri razvoju kariere in pomoči pri iskanju priložnosti za vse oblike zaposlovanja 

ter pridobili koncesijo za ustanovitev Študentskega servisa FDV.     

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izvajanje kadrovske 
strategije 

Priprava in sprejem projekcije kadrovskih gibanj 
FDV za obdobje 2011–2016. 

Realizirano. 

Optimiranje 
kadrovske strukture 
zaposlenih 

Aktivnosti in izobraževanja za zmanjšanje razlik 
med zahtevano strokovno izobrazbo na 
delovnih mestih in dejansko izobrazbo 
zaposlenih, ki ta dela opravljajo. 

Skoraj v celoti že realizirano (razen 
enega delavca v RC, ki še nadaljuje 
študij). 

Interno usposabljanje zaposlenih s področij 
znanj in veščin za učinkovitejše izvajanje 
delovnih procesov na fakulteti. 

Realizirano. 

Izvajanje novega 
plačnega sistema 

Priprava pravnih osnov in dokumentacije za 
izvedbo napredovanja in ocenjevanja delovne 
uspešnosti zaposlenih. 

Realizirano. 

Izboljšanje podpore 
ključnim procesom 

Vzpostavitev in nadgradnja kadrovsko-
informacijskega sistema VIS v sodelovanju z 
ostalimi članicami UL. 

Ni realizirano v celoti (predvideno 
do konca študijskega obdobja 
2013). 

Profesionalni razvoj 
zaposlenih 

Sistem letnih razgovorov na vseh vodilnih in 
vodstvenih ravneh. 

Realizirano. 

Javna naročila Uvedba postopkov javnih naročil za vsa 
področja. 

Realizirano. 

Karierni center Ustanovitev kariernega centra na fakulteti. Realizirano. Pridobili smo tudi 
koncesijo za študentski srevis. 

Ostale aktivnosti Izvedba zdravniških preventivnih pregledov in 
aktivnosti za zmanjšanje tveganj na delovnih 
mestih, požarno varnost in varstvo pri delu. 

Realizirano. 

 

5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

a) NALOGE V PODPORO STRATEŠKIM CILJEM FDV IN ODKJG 

 

Na področju gradnje zbirke smo zaradi zmanjšanja sredstev iz »lump sum« (za 16 %) morali 

zmanjšati nabavo knjig za 200 naslovov (priloge k 5, tabela 5.1). Pri tem smo vseeno uspeli naročiti 

vse zahtevane naslove študijske literature v najmanj dveh izvodih (povprečno 3,9 izvoda na naslov). 
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Ohranili smo nabor tiskanih tujih serijskih publikacij in zbirk podatkov, čeprav nam je ARRS za ta 

namen dodelil 22 % sredstev manj. To nam je uspelo, ker: 

- smo na javnem razpisu dosegli 10 % nižjo ceno od predračuna; 

- tri zbirke podatkov kupujemo v sodelovanju z drugimi fakultetami (SocIndex in Communication 

& Mass Media skupaj s FF in NUK, zbirka WARC skupaj z EF); 

- smo manjkajoča sredstva pokrili s sredstvi članarin in zamudnin v knjižnici. 

Izvedli smo dve javni naročili: samostojno za sistem radiofrekvenčne identifikacije (RFID) in skupaj s 

Pedagoško fakulteto za nabavo tujih serijskih publikacij. 

 

Uspešno smo izvedli dve dodatni nalogi:  

- uvedba sistema radiofrekvenčne identifikacije (RFID): vse gradivo v prostem pristopu (45.000 

enot) smo opremili s čipi in jih kodirali. Novi sistem omogoča lažjo identifikacijo gradiva, s tem 

lažjo najdljivost, spremljanje statistik uporabe, samostojno izposojanje in vračanje gradiva preko 

knjigomata, povečana pa je tudi varnostna zaščita gradiva; 

- inventurni popis aktivnega fonda. 

Povečanje je razvidno tudi na področju izobraževalnih dejavnosti knjižnice (priloge k 5, graf 5.7): 

število udeležencev različnih izobraževalnih oblik je bilo za 35 % večje od načrtovanega (oz. za 26 % 

večje od leta 2011), število izvedenih pedagoških ur različnih oblik organiziranega izobraževanja pa je 

bilo za 77 % višje kot leta 2011. Največji delež te rasti je zaradi novih predmetov v spletni učilnici 

knjižnice (sedem novih predmetov), ki so vse bolj uporabljani. Za učenje na daljavo smo pripravili tudi 

nova multimedijska in interaktivna gradiva. 

Gradnja lastnih besedilnih zbirk dosega prirast na enaki ravni kot prejšnja leta, v 2012 smo v obe 

zbirki, Dela FDV in Družboslovna besedila, dodali 720 novih besedil. Skupaj obe zbirki vsebujeta 

8914 besedil (priloge k 5, graf 5.1) in zelo visoko uporabo (priloge k 5, graf 5.2). 

Beležimo padec pri kreiranju in redaktiranju zapisov za bibliografije (priloge k 5, graf 5.3), kar je 

posledica prevelike rasti v preteklih letih, ki ni bila kadrovsko podprta, v letu 2012 pa smo morali 

realizirati zaostale naloge (inventura gradiva, anketa o zadovoljstvu, uvedba RFID). 

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je pokazala visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, njeni 

rezultati pa bodo služili tudi za izboljšave nekaterih področij in za načrtovanje novih storitev (povzetek 

ankete v Poročilu o kakovosti FDV za 2012).  

 

 
 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Podpora 
uporabnikom  

Izposoja in čitalnica 66 ur/teden, vzdrževanje 
prostega pristopa, medknjižnična izposoja in 
dobava e-dokumentov, spletno naročanje in 
rezerviranje gradiva, knjigomat. 

Na izposoji je izvedenih 81.451 
transakcij, od tega 113.951 izposoj 
na dom.  
Z odpiralnim časom je 78 % 
uporabnikov zelo zadovoljnih oz. 
zadovoljnih. 

Zagotovitev dostopa 
do učbenikov za 
vsak predmet 

Kreiranje zapisov za učbenike v COBISS-u in 
povezave z učnimi načrti v spletnem referatu. 

Povezave (1572 zapisov in 
povezav) med učbeniki in učnimi 
načrti so dostopne v spletnem 
referatu in na spletni strani 
knjižnice. 

Nakup obveznega študijskega gradiva za 1. in 
2. stopnjo. 

Nabavljenih in obdelanih je bilo 623 
novih izvodov študijskega gradiva, 
skupaj je na voljo 12.649 izvodov 
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učbenikov, povprečno 3,9 izvoda na 
naslov. 

Gradnja zbirke 
tiskanega gradiva in 
e-virov 

Obdelava 4000 enot (nabava, katalogizacija, 
vsebinska obdelava, inventarizacija). 

Formalno in vsebinsko 
katalogiziranih 4008 enot gradiva.  

Prijava na javni razpis ARRS, izvedba javnega 
naročila, koordinacija konzorcijev. 

Uspešna prijava na razpisu ARRS: 

sodelujemo v treh konzorcijih UL 

(Sage Online, Science Direct, 
WileyBlackwell). 

Nakup tiskanih revij. Izvedena analiza prehoda na paket 
e-revij, ki zaenkrat ni racionalna 

zaradi 20% DDV. 

Javno naročilo izvedeno skupaj s 
PeF, naročenih 366 naslovov tujih 

serijskih publikacij. 
Nakup e-revij in zbirk podatkov. Samostojno kupujemo zbirke: 

Military & Government Collection, 

AnthroSource, Political Science 
Complete, GV IN, IUS Info. 

Sofinanciramo nakupe zbirk: 

SocIndex, OVID PsycArticles, 
Communication & Mass Media 

Complete, WARC. 
Podpora pedagogom 
in raziskovalcem 
FDV 

Kreiranje in redakcija zapisov za strokovne in 
znanstvene bibliografije zaposlenih na FDV. 

Za bibliografijo FDV smo kreirali 
1556 in redaktirali 1399 zapisov. 

Bibliografsko in informacijsko svetovanje. Pripravili smo spletno učilnico o 
iskanju citatov in uporabi EndNote 
Web. 

Nabava gradiva po naročilu raziskovalcev. Za potrebe raziskovalcev smo 
opravili nakup 206 enot gradiva. 

Kvaliteten dostop do 
e-virov 

Prenova spletišča ODKJG. Prenova je realizirana, novo 
spletišče bo objavljeno v začetku 
2013. 

Dopolnjevanje zbirk Dela FDV in Družboslovna 
besedila; 
dopolnjevanje seznama predmetnih oznak. 

720 novih dokumentov v zbirki. 

Povečanje stopnje 
informacijske 
pismenosti 
študentov 

Samostojni tečaji in sodelovanje pri predmetih 
na 1. stopnji. 

Realizirano uvodno predavanje za 
1. letnike, program vodenj po 
knjižnici in sodelovanje pri 
predmetih. 

Samostojni tečaji za študente 2. in 3. stopnje. Realizirano. 

Tutor za informacijske vire. Realizirano. 

Izvedba tečajev informacijske pismenosti v 
spletni učilnici. 

Sedem novih predmetov v spletni 
učilnici knjižnice. 

Zakonska obveznost Inventura aktivnega fonda. Realizirano. 

Promocija FDV in 
ODKJG 

Sodelovanje pri obeleževanju obletnice FDV, 
sodelovanje pri galerijskih dogodkih, 
predstavitve v knjižnici. 

Organiziranih 21 dogodkov s 607 
udeleženci. 

Spremljanje 
kakovosti 

Primerjalna analiza kazalnikov knjižničnih 
storitev. 

Realizirana primerjava knjižničnih 
kazalcev ODKJG in knjižnic UL za 
2011. 

Sodelovanje v 
nacionalnih 
strokovnih telesih 

Sekcija za visokošolske knjižnice ZBDS, 
Strokovno telo za tujo literaturo ARRS, 
Nacionalni svet za knjižničarstvo, ZBDS. 

Realizirano. 

Profesionalni razvoj 
zaposlenih v 
knjižnici 

Strokovni tečaji v sistemu COBISS za prehod 
na nove module COBISS3/Katalogizacija. 

Realizacija prestavljena v 2013 
glede na koordinacijo z UL. 

Knjižničarska strokovna srečanja. Realizirano. 
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b) NALOGE ZA DELOVANJE KNJIŽNIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA UL (KISUL) 

 

Predstojnica knjižnice je vodila šest sej Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL, sodelavci 

knjižnice pa so sodelovali pri delu delovnih skupin Komisije. Koordinacija dejavnosti je potekala 

predvsem na področjih: katalogizacija v sistemu COBISS, priprava cenika, postopki javnega 

naročanja, spremembe Zakona o knjižničarstvu, strokovni standardi, obračunavanje opominov, 

delovanje digitalne knjižnice UL, sodelovanje pri prijavah konzorcijev in nakupih zbirk. Aktivno smo 

sodelovali pri pripravi prijave za institucionalne repozitorije treh univerz na razpisu MIZKŠ, vendar pa 

so rezultati razpisa še negotovi.  

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Preoblikovanje 
knjižničnega sistema 
UL 

Predsedovanje Komisiji za razvoj knjižničnega 
sistema UL. 

Priprava in vodenje 6 sej Komisije 
za razvoj knjižničnega sistema. 
Usmeritve za 8 delovnih skupin na 
različnih področjih knjižničnega 
sistema. 

Zagotavljanje 
kakovosti delovanja 
knjižničnega sistema 
UL 

Delo v 6 delovnih skupinah Komisije za razvoj 
knjižničnega sistema UL, v katerih izvajamo 
skupne oz. koordinirane funkcionalnosti 
knjižničnega sistema UL. 

Realizirano. 

 

c) PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN IZVAJANJE DODATNIH NALOG 

V letu 2012 smo izvajali naloge po pogodbi z ARRS za projekt Osrednjega specializiranega centra za 

družboslovje, po naročilu pa smo izvajali tudi storitve za razvoj normativne baze podatkov splošni 

geslovnik COBISS.SI (pogodba z IZUM). Za zunanje naročnike smo izvajali informacijske in 

bibliografske storitve.  

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Pridobivanje 
projektov – razpis 
ARRS 

Prijava na razpis in izvajanje nalog po pogodbi 
z ARRS za OSIC za družboslovje. 

Podpisan aneks k pogodbi z ARRS, 
zaposlena 2 sodelavca, naloge 
uspešno opravljene. 

Tržna dejavnost Storitve za zunanje naročnike. Uspešno pridobljeno naročilo IZUM 
za storitve razvoja splošnega 
geslovnika COBISS.SI. 
Bibliografske in informacijske 
storitve za zunanje naročnike: 79 
bibliografskih zapisov. 

 

6 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 
Kljub neugodnim gospodarskim in širšim družbenim razmeram je bilo na osnovi entuziazma 

zaposlenih uvedenih kar nekaj novosti. V letu 2012 je založba pridobila novo knjigarno v avli fakultete, 

zaradi opustitve študentskega dela pa je bilo potrebno reorganizirati delo in vključiti v delovno 

obveznost zaposlenih še prodajo v knjigarni. Vzpostavljena je bila tudi nova spletna knjigarna, ki je 

preglednejša in kupcu omogoča različne načine plačila. Tudi v tem letu je bilo veliko energije vložene 

v razvoj elektronske knjige in konec leta so elektronske knjige dostopne za vse bralne naprave ali 

osebne računalnike Mac/PC.  

Poleg 30 knjižnih novosti je izšlo 6 številk revije Teorija in praksa, od tega dve v angleškem jeziku. V 

letu 2012 je bila podpisana pogodba z založbo Elsevier, na podlagi katere je bila revija TiP uvrščena v 

bazo Scopus.  
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Na področju elektronskih knjig sodi založba med tiste, ki postavljajo standarde e-založništva v 

Sloveniji. Lani smo kot prva znanstvena založba tržišču ponudili tudi e-knjige, prvi v Sloveniji smo z 

uvrstitvijo knjig na portal Kobo razširili dostopnost e-knjige za vse elektronske naprave. Konec leta 

smo v okviru dogodkov »Teden e-knjige na FDV« elektronsko knjigo približali tudi študentski 

populaciji. 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izdaja 20–25 novih 
znanstvenih 
monografij in 
učbenikov 

Izvedba recenzentskih postopkov, zagotovitev 
finančnih virov, koordinacija uredniškega dela, 
organizacija priprave za tisk in tiska, 
zagotavljanje kakovostnih in konkurenčnih 
storitev. 

Izšlo je 30 knjižnih novosti, od tega 
7 samo v elektronski obliki, 9 pa v 
elektronski in tiskani obliki. Izdali 
smo dva obsežna prevoda, v tujini 
je izšel prevod ene naše knjige 
(eden je še v pripravi) in dve izvirni 
besedili naših avtorjev. 

Ustvarjanje baze 
elektronskih knjig in 
objava v spletnih 
prodajalnah 

Priprava besedil v ustreznem formatu, priprava 
metapodatkov; 
letni cilj je 100 knjig, ki so izšle v preteklih letih, 
in sprotna objava novih izdaj v tiskani in e-pub 
obliki. 

Konec leta je bilo v elektronski obliki 
dostopnih 120 knjig naše založbe, 
pomemben dosežek pa je, da so 
vse elektronske knjige, ne glede na 
format, uporabnikom sedaj 
dostopne na vseh računalnik in 
bralnih napravah. Dostopnost smo 
namreč z Bookstore razširili tudi na 
globalno knjigarno Kobo. 

2.7 INFORMACIJSKA DEJAVNOST 

 

 

Delo Računalniškega centra je v letu 2012 potekalo v skladu z zastavljenimi cilji in pričakovanji.  
 
Prenovili smo strojno opremo računalniških predavalnic, posodobili aktivno opremo omrežja, vpeljali 
nove tehnologije za skupinsko delo, elektronsko pošto, varnost omrežja in končali s prenovo spletne 
strani fakultete.  
 
V sodelovanju z vsemi strokovnimi službami in zunanjim izvajalcem smo v fazi nadaljnje 
implementacije projekta skupne baze, ki bo razširil nabor poročil za vodstvo in elektronsko izmenjavo 
podatkov o zaposlenih med službami. Uspešno smo uvedli aplikacijo evidentiranja prisotnosti na delu, 
ki bo v začetku prihodnjega leta omogočila tudi elektronsko napovedovanje in odobravanje službenih 
potovanj. Prevetrili smo tudi pogodbe z vsemi zunanjimi izvajalci in optimirali njihovo sodelovanje pri 
izvajanju informacijske dejavnosti.  
 
Glede na naravo dela se je čez leto pojavilo več dodatnih in nenačrtovanih projektov, ki smo jih sproti 
uspešno izvajali. Stalne operativne naloge smo kljub dodatno povečanemu obsegu dela opravili po 
načrtu. 
 

a) OPERATIVNE NALOGE RAČUNALNIŠKEGA CENTRA (RC) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Stalne operativne 
naloge 
Računalniškega 
centra, ki so nujne 
za doseganje 
strateških ciljev FDV  

Tekoče vzdrževanje celotne računalniške 
infrastrukture. 

Realizirano. 

Tehnična podpora vodstvu, pedagoškemu 
procesu, raziskovalni dejavnosti, knjižnici, 
podpornim službam in posameznikom. 

Realizirano. 

Tehnična podpora dogodkom na fakulteti. Realizirano. 

Izvajanje javnih naročil računalniške in druge 
opreme. 

Realizirano. 

Vzdrževanje spletne strani. Realizirano. 



 29 

Vzdrževanje podatkovnih baz in spletnega 
referata. 

Realizirano. 

Podpora za protiplagiatorski program Turnitin. Realizirano. 

 

b) RAZVOJNE NALOGE RC 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Optimizacija dela z 
uporabo novih 
tehnologij, strojne 
opreme in 
izobraževanj 

Anketa o potrebah in zadovoljstvu uporabnikov. V realizaciji do 31. 12 .2013. 

Sodelovanje z računalniškimi centri članic UL. Realizirano. 

Ustrezna izobraževanja zaposlenih v RC. V realizaciji do 30. 9. 2013. 

Prenova fono-laboratorija. Realizirano. 

Usposabljanje zaposlenih za uporabo novih 
aplikacij. 

V realizaciji do 30. 9. 2013. 

Prenova spletne strani. Realizirano. 

Informacijski sistem fakultete – avla. Realizirano. 

Prenova multimedijske opreme senatne sobe in 
nadgradnja programske opreme 
videokonferenčnega sistema. 

Realizirano. 

Razvoj mobilne aplikacije »Mobilni FDV« 
(Razpis – Evropska sredstva). 

V realizaciji do 31. 12. 2013. 

Nadgradnja portala FDV. Realizirano. 

Dograjevanje aplikacije skupne baze. V realizaciji do 30. 9. 2013. 

Priprava pravilnika o standardih računalniške in 
informacijske opreme. 

V realizaciji do31. 5. 2013. 

Prenova multimedijske opreme P12 P16,P21. Realizirano. 

 

2.7 DRUGE NALOGE 

 

Zaradi zmanjšanja finančnih sredstev smo izvedli le najbolj nujna investicijska vzdrževanja in nabavili 
le najbolj nujno opremo, prav tako pa smo tudi zmanjšali kadrovsko zasedbo v tehnični službi za 
enega sodelavca, ki je bil zaposlen za določen čas.  
Izvedli smo javna naročila na področju pisarniškega materiala, zavarovanja, vzdrževanja strojnih 
inštalacij, čiščenja, tiska in se pridružili javnemu naročilu v okviru UL za nabavo letalskih kart. Skupaj 
s Pedagoško fakulteto smo tudi izvedli javno naročilo za tuje knjige in publikacije. Z izvedenimi javnimi 
naročili, ki smo jih proti koncu leta izvedli le z lastnim kadrom, smo tudi zmanjšali stroške za zunanjo 
strokovno pomoč pri izvedbi javnih naročil.  
 
Za potrebe založniške dejavnosti smo uspešno sodelovali pri izgradnji nove prodajalne knjig. 
Obnova stanovanja na Tesarski ulici ni bila izvedena, tečejo pa postopki za oceno vrednosti in stroška 
adaptacije. Načrt za dokončno sanacijo meteornih vod v kletnih prostorih se v dogovoru z UL realizira 
postopoma. 
 
Izvedli smo začetek aktivnosti za vpis fakultetne lastnine v zemljiško knjigo ter ureditev upravljalskih 
pravic z UL in Republiko Slovenijo, ki je vpisana kot lastnik celotnega premoženja fakultete.  
 
V sodelovanju z Univerzo smo tudi prešli na enotno aplikacijo za urejanje dokumentacije in ustrezno 
organizirali delovanje vložišča.  
 
V skladu z odločbo požarnega inšpektorja smo izvedli usposabljanje poverjenikov za področje 
požarnega varstva in izvedli preverjanje za vse zaposlene na fakulteti. Izvedena je bila tudi vaja 
evakuacije za strokovne službe, ob grožnji o nastavljeni bombi pa izvedena tudi evakuacija vseh 
zaposlenih in študentov, ki so bili v času grožnje na fakulteti.  
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Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Redno delo za 
nemoteno delovanje 
fakultete 

Tehnično vzdrževanje objekta za nemoteno 
delovanje sistemov. 
 

Delno realizirano. 
 
 

Tehnična pomoč zaposlenim; pomoč Galeriji 
FDV in ostalim dogodkom. 

Realizirano. 

Investicijsko 
vzdrževanje 

Menjava stare dotrajane opreme prostorov, 
ostalih naprav. 
 

Delno realizirano. 

Menjava dotrajanih podov; zadnja faza. Nerealizirano. 

Obnovitve tehničnega varovanja. Nerealizirano. 

Investicije 
 

Obnova stanovanja na Tesarski. 
 

Nerealizirano. 

Priprava načrta za dokončno sanacijo odvodnih 
sistemov meteornih vod v kletnih prostorih. 

Realizirano. 

Izgradnja nove prodajalne knjig. Realizirano. 

Ostale naloge Program aktivnosti na področju varstva pri delu. Realizirano. 

Ureditev zemljiške knjige. Realizirano. 

JN Strojne instalacije, biro oprema. Realizirano. 

Program zmanjšanja tveganj na delovnem 
mestu. 

Preneseno v leto 2013 

Aplikacija pošta. Realizirano. 

 
 
 

7 DEJAVNOSTI SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

Služba za odnose z javnostmi je v letu 2012 nadaljevala s svojimi aktivnostmi, pri čemer je bil 
poseben poudarek namenjen promociji predvsem dodiplomskih programov, ki vključuje kampanjo, 
organizacijo informativnega dne, sodelovanje na sejmu Informativa in predstavitve po srednjih šolah, 
ki smo jih opravili v povečanem obsegu.  

Pomembna naloga v letu 2012 je bila izboljšanje internega komuniciranja in s tem boljša 
obveščenost interne javnosti o dogajanju na fakulteti in zunaj nje. S tem namenom smo zagnali novo 
aplikacijo za FDV napovednik, ki ga je naredila bolj privlačen in berljiv. Z branostjo napovednika smo 
zadovoljni, čeprav še vedno ostajajo načrti za izboljšanje interne informiranosti. 

Poseben projekt v tem letu je bil zagon Kluba diplomantov FDV, s čimer smo tudi v letu 2012 
opozorili na 50-letnico fakultete. V okviru kluba smo organizirali prvo tradicionalno srečanje ALUMNI, 
ki je pritegnilo opazno število naših diplomantov in ga ocenjujemo kot uspešno. V decembru je 
alumni sekcija MKŠ organizirala prvo samostojno srečanje, v službi za odnose z javnostmi pa smo 
jim nudili podporo pri promociji dogodka. Zaradi preusmeritve pozornosti na druge projekte (zagon 
nove spletne strani, organizacija slavnostne podelitve diplom, priprava promocijskih brošur ipd.) v 
drugi polovici leta je projekt alumni za nekaj časa zastal, v začetku leta 2013 pa nadaljujemo z 
njegovo realizacijo. 

Pomemben dogodek v letu 2012 je bila organizacija slavnostne podelitve diplom na Gospodarskem 
razstavišču 4. 12. 2012. FDV se je prvič odločila organizirati slavnostno podelitev za celotno 
generacijo dodiplomskih in podiplomskih diplomantov hkrati. Na dogodku je bilo skupno 1500 
udeležencev, od tega 456 diplomantov. Dogodek je potekal uspešno in brez zapletov ter je 
organizacijsko dosegel pričakovanja, smo pa v poročilu o dogodku opozorili na izboljšave izvedbe za 
prihodnje tovrstne prireditve. Dogodek je bil prisoten tudi v nekaterih medijih, žal predvsem v 
negativni luči, saj so nekateri študenti izrazili svoje nestrinjanje s tovrstno organizacijo slavnostne 
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podelitve diplom in uvedbe plačljivih vstopnic za goste, medtem ko nas je v tovrstni organizaciji 
podprl Študentski svet FDV. Dogodek je bil sicer ocenjen kot uspešen. 

Služba za odnose z javnostmi je pomagala pri pripravi predstavitvene brošure za knjižnico ter 
poskrbela za oblikovanje in tisk brošur. Prav tako smo pripravili brošuri za projekt vseživljenjskega 
učenja in najem prostorov ter oglaševanje.  

V mednarodnem prostoru smo poskrbeli za prisotnost in aktualnost informacij o našem magistrskem 
študiju na dveh najbolj obiskanih »study portalih«, kjer se promocija nadaljuje v letu 2013. 

V Službi za odnose z javnostmi smo do konca leta 2012 prevedli splošna besedila za angleško 
različico spletne strani, manjkajoča besedila pa so še v prevodu in bodo realizirana v januarju 2013. 
Prav tako smo z lansiranjem nove spletne strani FDV prevzeli funkcijo njenega urednikovanja, skrb 
za dodajanje novic in obvestil ter bdenje nad celostno podobo spletne strani. 

 

 

 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Promocija 
dodiplomskih 
programov 
 
Potencialni študenti 
(dijaki): 
 
Povečati 
informiranost. 
Izboljšati ugled. 
Pridobiti dobre dijake. 
Vzpostaviti in utrditi 
prepričanje, da jim 
FDV omogoča visoka 
in zanesljiva delovna 
mesta. 

 
 
 
 
Organizacija in izvedba kampanje za 
dodiplomski študij (izdelava promocijskega 
materiala, oglaševanje, spletno komuniciranje). 
 
Organizacija in izvedba informativnega dne za 
dodiplomski študij. 

Realizirano. 

Organizacija in izvedba predstavitev na sejmu 
Informativa (prostor, oprema, dogajanje, 
informativna gradiva, promocijski material in 
promocija, izvedba). 
 
Udeležba na sejmu Študentska arena (prostor, 
gradiva, promocijski material, oglaševanje, 
izvedba). 

Realizirano. 

Spletne vsebine in komuniciranje: spletna stran, 
Facebook, Twitter. 

Realizirano. 

Predstavitve po srednjih šolah. Realizirano. 

Bruci: 
Povečati sodelovanje, 
informiranost, 
pripadnost in ponos.  
 

Organizacija sprejema brucev: 
promocijske aktivnosti (brošure, spletne 
aplikacije, Facebook, Twitter – obveščanje in 
interaktivnost), 
organizacija in izvedba. 

Realizirano. 

Spletno komuniciranje (aktualnost in 
atraktivnost spletne strani, obveščanje, 
aplikacije za spletno stran, Facebook in 
Twitter). 
 
Komuniciranje prek fakultetnih orodij. 

Realizirano. 

Sodelovanje in podpora tutorskemu sistemu; 
sodelovanje in podpora aktivnostim ŠS, ŠO in 
društev FDV; sodelovanje in podpora 
aktivnostim fakultetnega kariernega centra. 

Realizirano. 

Promocija 
magistrskih 
programov 
 
Absolventi: 

 
 
Organizacija in izvedba kampanje za magistrski 
študij (izdelava informativnih materialov, 
izdelava promocijskega materiala, oglaševanje, 

Realizirano. 
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Povečati 
informiranost, 
spodbuditi vpis na 
podiplomske 
programe.  

spletno komuniciranje). 
 
Organizacija in izvedba informativnega dne za 
magistrski študij. 

Spletno komuniciranje (aktualnost in 
atraktivnost spletne strani, obveščanje, 
aplikacije za spletno stran). 
 
Komuniciranje prek Facebooka in Twitterja 
(skrb za aktualnost informacij, interaktivnost, 
aplikacije, oglaševanje, analize in poročila). 
 
Komuniciranje prek fakultetnih orodij. 

Delno realizirano. 

 
Udeležitev in promocija na sejemih. 
Promocija na fakultetnih dogodkih. 

Delno realizirano. 

Podpora in sodelovanje pri aktivnostih ŠS, ŠO 
in društev FDV z vključevanjem promocije 
magistrskega študija; podpora in sodelovanje 
pri aktivnostih fakultetnega kariernega centra z 
vključevanjem promocije magistrskih 
programov; podpora aktivnostim tutorstva pri 
zaključevanju študija in promocija magistrskih 
programov. 

Delno realizirano. 

Magistrski študenti: 
Povečati karierno 
udejstvovanje. 
Povečati pripadnost in 
ponos. 

Organizacija in izvedba sprejema študentov 2. 
stopnje + promocijske aktivnosti (brošure, 
spletne aplikacije, Facebook, Twitter – 
obveščanje in interaktivnost). 
 

Realizirano. 

Spletno komuniciranje (aktualnost in 
atraktivnost spletne strani, obveščanje, 
aplikacije za spletno stran, Facebook in 
Twitter). 
 
Komuniciranje prek fakultetnih orodij. 

Realizirano. 

Promocija 
doktorskih 
programov 
 
Magistrski študenti: 
Povečati 
informiranost, 
spodbuditi vpis na 
podiplomske 
programe. 
 
 

 
 
Organizacija in izvedba kampanje za doktorski 
študij (izdelava informativnih materialov, 
izdelava promocijskega materiala, oglaševanje, 
spletno komuniciranje). 
 

Delno realizirano. 

Podpora in sodelovanje pri aktivnostih ŠS, ŠO 
in društev FDV z vključevanjem promocije 
doktorskega študija; podpora in sodelovanje pri 
aktivnostih fakultetnega kariernega centra z 
vključevanjem promocije doktorskih programov; 
podpora aktivnostim tutorstva pri zaključevanju 
študija in promocija doktorskih programov. 

Delno realizirano. 

Sodelovanje pri promocijskih predstavitvah na 
sejmih. 

Delno realizirano. 

Doktorski študenti: 
Povečanje 
pripadnosti. 
Povečanje izmenjave 
podatkov. 

Organizacija sprejema doktorskih študentov: 
promocijske aktivnosti (informiranost, spletne 
aplikacije, Facebook, Twitter – obveščanje in 
interaktivnost), organizacija in izvedba. 

Realizirano. 

Spletno komuniciranje (aktualnost in 
atraktivnost spletne strani, obveščanje, 
aplikacije za spletno stran, Facebook in 
Twitter). 
 
Komuniciranje prek fakultetnih orodij. 

Realizirano. 
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Promocija 
mednarodnega 
študijskega procesa 
 
Tuji študenti – 
Erasmus: 
Vzpostaviti in utrditi 
zavedanje, da je FDV 
ena najboljših 
družboslovnih fakultet 
na širšem področju. 
Povečati 
prepoznavnost FDV 
na tujih visokošolskih 
institucijah. 
 

 
 
 
 
Podpora in sodelovanje pri organizaciji 
sprejema za tuje študente in spletno 
komuniciranje. 

Realizirano. 

Spletno komuniciranje: 
priprava angleške različice vstopne strani ter 
aktualnost in atraktivnost spletne 
strani;obveščanje, aplikacije za spletno stran, 
Facebook in Twitter. 
 
Komuniciranje prek fakultetnih orodij. 
 

Delno realizirano. 

Promocija na mednarodnih konferencah FDV. Delno realizirano. 

Tuji študenti – tržno: 
Povečati poznavanje 
študijskih programov 
FDV. 
Povečati interes tujih 
študentov za študij na 
FDV. 

Sodelovanje na mednarodnih sejmih. Delno realizirano. 

Promocija na mednarodnih konferencah FDV. Delno realizirano. 

Skrb za izboljšave v 
notranjem in 
zunanjem okolju  
 
Interno okolje: 
Izboljšati interno 
komuniciranje, 
povečati sodelovanje, 
motivacijo, pripadnost 
in ponos, 
povečati obveščenost 
zaposlenih o 
relevantnih notranjih in 
zunanjih dogodkih ter 
o delu in rezultatih. 
 

 
Urejanje spletne strani (skrb za vsebino, 
aktualnost informacij, dopolnitev …). 
 
Obveščanje o dogajanju na fakulteti: priprava 
obvestil, novic, koledarja dogodkov in PPT-
prezentacij na LCD-zaslonih. 
 
Vsebinsko urejanje intraneta (priprava obvestil 
in novic za zaposlene; pospeševanje uporabe 
razpravne deske/foruma). 
 
E-poštne liste (dopolnitev list, sistemska 
ureditev pošiljanja; urejanje FDV napovednika. 

Realizirano. 

Organizacija dogodkov za zaposlene 
(Častni shod, sprejem …). 

Realizirano. 

Podpora organizaciji dogodkov, ki jih 
organizirajo pedagogi, raziskovalci, študentske 
skupine. 

Realizirano. 

Zunanje okolje: 
Vzpostavljanje in 
utrjevanje povezav. 
Zmanjšati število 
negativnih medijskih 
objav o FDV. 
Seznanjanje javnosti z 
delom in rezultati. 
Vzpostaviti in utrditi 
razumevanje 
pomembnosti 
organizacije za okolje. 
Utrjevanje podobe 
FDV. 

Kliping in odziv na medijske objave, vključno z 
zahtevki za popravke; organizacija intervjujev, 
snemanj in lansiranje prispevkov; organizacija 
novinarskih konferenc; pravočasen odziv na 
novinarska vprašanja. 
 
Povabila zunanji javnosti na nekatere fakultetne 
dogodke.  

Realizirano. 

Dopolnjevanje elementov celostne grafične 
podobe. 

Realizirano. 

Spletno komuniciranje in informiranje o delu in 
rezultatih posameznih delov fakultete (knjižnica, 
založba, karierni center … : aktualnost in 
atraktivnost spletnih strani, obveščanje, 
aplikacije za spletno stran, komuniciranje prek 
Facebooka in Twitterja). 
 

Realizirano. 

Posebni projekti 
 

Spletno komuniciranje (aktualnost in 
atraktivnost spletne strani, obveščanje, 

Delno realizirano. Izvedli prvo 
srečanje ALUMNI in en alumni 
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Uspešno delovanje 
Kluba diplomantov 
FDV: 
 
Povezati nekdanje 
diplomante s FDV – 
vzpostavljanje in 
utrjevanje povezav. 

aplikacije za spletno stran, komuniciranje prek 
Facebooka in Twitterja). 
 

dogodek konec leta.  

Organizacija in izvedba dogodkov. 

Glasilo Kluba diplomantov FDV. 

Urejanje baz podatkov. 

Promocija VŽU: 
 
Povečati zasedenost 
seminarjev. 

Promocija delavnic in seminarjev. Delno realizirano. Pripravljena je 
bila promocijska brošura VŽU in 
promocija na konferenci HRM. 

 

8 GALERIJA FDV 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Razstave 10–12 dogodkov z različnimi umetniškimi 
(družboslovnimi) temami v sodelovanju z 
našimi študenti, drugimi članicami in zunanjimi 
institucijami. 

Relizirano. Izvedenih 14 otvoritev. 

 

9 FINANČNO PODROČJE 

Finančno-računovodska služba se je aktivno vključila v pripravo mesečnih poročil za vodstvo iz 
aplikacije skupnih baz. V izdelavi imamo dve dodatni poročili iz omenjene aplikacije. 
 
Smo v zaključni fazi vzpostavitve internetnega vpogleda v finančne kartice za vse notranje 
uporabnike. Aktivnosti bomo nadaljevali z vzpostavitvijo internetnega vpogleda v mesečna poročila o 
namenskosti porabe sredstev za ARRS in EU projekte. 
 
V letu 2012 smo s sodelovanju s Službo za mednarodne in EU projekte vzpostavili spremljanje 
namenskosti porabe pri vseh EU in mednarodnih projektih, ki so se začeli od 1. 1. 2012, z namenom 
lažjega spremljanja stroškov po vrstah in primerjave s finančnim načrtom projekta. 
 
Implementirali smo aplikacijo materialnega knjigovodstva in tako zagotovili spremljanje porabe 
pisarniškega materiala, v realizaciji je razširitev materialnega knjigovodstva tudi na material za 
čiščenje in vzdrževanje.  
 

a) OPERATIVNE NALOGE FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE (FRS) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

 
Računovodska obdelava vseh izdanih, prejetih 
računov ter drugih pogodbenih obveznosti in 
dokumentacije. 

Realizirano. 

 
 
 
Redne strokovne 
naloge v podporo 
procesom na 
fakulteti 

Obračuni in izplačila osebnih prejemkov (plače, 
honorarji, nadomestila). 

Realizirano. 

Vodenje blagajniškega poslovanja. 
Kontrola in izplačevanje potnih nalogov. 

Realizirano. 

Vodenje registra osnovnih sredstev in priprava 
podatkov za redni letni popis. 

Realizirano. 

Priprava in posredovanje finančnih kartic in 
zbirnih poročil predstojnikom, nosilcem 
projektov; specifična poročila za vodstvo. 

Realizirano. 

Priprava in posredovanje finančnih poročil o 
porabljenih sredstvih. 

Realizirano. 

Priprava zaključnega računa, računovodskega Realizirano. 
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poročila in finančnega načrta ter spremljanje 
realizacije. 

Razna statistična mesečna in letna poročila. Realizirano. 

Vodenje stroškovnega računovodstva za 
porabo materiala – novo (od leta 2012 dalje). 

Realizirano. 

 Strokovno usposabljanje zaposlenih. Realizirano. 

 

b) RAZVOJNE NALOGE  

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

 
 
Hitrejši pretok in 
posredovanje 
kakovostnih 
računovodskih 
informacij  

Priprava poročil za vodstvo iz »Skupne baze«. Realizirano. Potekajo aktivnosti za 
dodatna poročila. 

Internetni vpogled po SM za interne 
uporabnike. 

V realizaciji do 31. 3. 2013. 

Uvedba stroškovnih nosilcev. V realizaciji do 30. 9. 2013. 

Zagotavljanje samodejnih prenosov finančnih 
podatkov v novi sistem UL. 

Nerealizirano – realizacija odvisna 
od začetka aktivnosti s strani UL. 

 Implementacija aplikacije materialnega 
knjigovodstva zaradi spremljanja nabave in 
porabe materiala po posameznikih – vodenje 
stroškovnega računovodstva. 

Realizirano. 

 Implementacija spremljanja namenskosti 
porabe sredstev za enostavnejše mednarodne 
projekte in projekte EU (v sodelovanju s 
SMEUP). 

Realizirano. 

c) PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN IZVAJANJE DODATNIH NALOG 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Pridobivanje 
dodatnih sredstev iz 
naslova sodnih 
stroškov 

Izterjava neplačnikov in samostojno vlaganje e-
sodnih izvršb. 

Realizirano. 

 

10 SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

Glej poročilo o kakovosti za leto 2012, ki je priloga poslovnega poročila. 
 
Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Spremljanje 
kakovosti na 
pedagoškem 
področju 

Obravnava poročila o evalvaciji vseh treh 
stopenj – poročevalka dr. Helena Kovačič; 
priprava seznama manjkajočih oz. pomanjkljivih 
kazalnikov ter predlog možnosti in načinov za 
pridobivanje podatkov (prednostna lestvica) – 
komisija za kakovost. 

Priprava in izboljšave temeljnih 
kazalnikov kakovosti so realizirane. 

Priprava prednostnih nalog znotraj poslovnika 
kakovosti, ki je na UL v postopku sprejemanja – 
komisija za kakovost. 

Delno realizirano. Delovanje KSK 
na FDV je v skladu s Pravili o 
sistemu spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti na UL. Implementacija 
Poslovnika kakovosti je načrtovana 
kot ena izmed prednostnih nalog. 
 

Analiza podatkov o rezultatih študentskih anket 
za prvi semester – komisija za kakovost. 

Ni realizirana, ker KSK teh podatkov 
oz. poročila pristojnih služb o tem 
do januarja 2013 še ni dobila. 

Priprava novega vprašalnika na podlagi 
podatkov iz samoevalvacijskega poročila (dr. 
Helena Kovačič) in podatkov iz študentskih 

Delno realizirano. KSK je pripravila 
predlog kazalnikov, ki je bil dan v 
presojo ostalim fakultetnim 

http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/katalog-ijz/poročilo-o-kakovosti-fdv-za-leto-2012.docx?sfvrsn=2
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anket, ki bi vključeval za fakulteto pomembne 
kazalnike kakovosti, ter definiranje skupin za 
anketiranje. Vnos in obdelava podatkov. 

komisijam in fakultetnim službam, 
podprla pa sta ga tudi vodstvo in v 
januarju 2013 še senat. KSK je bilo 
naročeno, naj kazalnike ustrezno 
obteži po pomembnosti. 
Anketiranje, vnos in obdelava 
podatkov še niso realizirani. 

Spremljanje 
kakovosti na 
raziskovalnem 
področju 

Dopolnjevanje protokola za prijavo mladih 
raziskovalcev na razpisu ARRS. 
 
Nadaljevanje aktivnosti za prehod na e-
oddajanje prijav projektov ter vmesnih in letnih 
poročil prek e-portala ARRS. 
Dopolnjevanje protokola za prijavo in vodenje 
mednarodnih projektov.  

Realizirano v 2012. 
 
 
Realizirano – poteka konstantno. 
 
 
Realizirano. 

Spremljanje 
kakovosti strokovnih 
služb 

Priprava in izvedba vprašalnika o zadovoljstvu 
zaposlenih s storitvami strokovnih služb. 
Priprava programa aktivnosti za sistem 
spremljanja kakovosti strokovnih služb. 

Redno delo v smislu sprotnega 
monitoringa znotraj posamezne 
službe. Anketa z ustreznim 
vprašalnikom za vse zaposlene 
FDV pa zaradi varčevanja ni bila 
realizirana. 
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11 PRILOGE 

PRILOGE K 1.a): Kazalci o pedagoškem procesu na dodiplomskih programih 

Tabela 1.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13 – REDNI ŠTUDIJ 
stanje: 2. 1. 2013 

Oddelek/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik dod. l. Skupaj 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJO 

245 135 108 94 88 670 

AS 59 46 39 33 27 204 

SOC-KM 61 44 32 40 26 203 

DI-UN 56 24 18 21 20 139 

DI- VSP 69 21 19 0 15 124 

ODDELEK ZA 

POLITOLOGIJO  
181 151 145 124 66 610 

AP 32 27 22 28 14 123 

MO 53 51 52 36 28 220 

POL-APJU  39 36 23 28 11 137 

POL-OBR  57 37 48 32 13 130 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLOGIJO 

178 152 154 132 65 681 

KOM-MKŠ 66 47 45 41 23 222 

KOM-TKOJ 58 53 55 49 27 242 

NOV  54 52 54 42 15 217 

ODDELEK ZA 

KULTUROLOGIJO 62 52 
50 26 33 223 

EŠ-DV 52 28 40 21 10 151 

SKUPAJ 

718 518 497 397 262 

2392 

(2130 brez 
dodatnega 

leta) 
 

 

Od tega podaljšan status (podaljšano dodatno leto):  
SOC-KM 1 

DI-UN 1 

DI- VSP 2 

AP 3 

MO 2 

POL-APJU  1 

POL-OBR  1 

KOM-MKŠ 1 

NOV 1 

KULT 3 
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Vpis v študijskem letu 2012/13 
 

 

 
 

Primerjava vpisa med štud. leti 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 in 2012/13 
 

 
 

Število rednih študentov (brez vpisanih v dodatno leto) se zmanjšuje. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko se je 
trend rasti od leta 2000 dalje povečeval, in sicer v povprečju za dobrih pet odstotkov letno, število od leta 2004 

pada. Tako je rednih študentov2130 (lani 2188, predlani 2247), skupaj s študenti dodatnega leta pa je rednih 

študentov 2392 (lani 2520, predlani 2648) (glej tabelo 1.1.1).  
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Tabela 1.1.2: USPEH BRUCEV, SPREJETIH V PRVEM ROKU IZBIRNEGA POSTOPKA NA TISTIH 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, KJER JE VELJALA OMEJITEV 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 

2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 in 2012/13 

Oddelek/s
mer 

Min. točk 
2004/05 

Min. točk 
2005/06 

Min. točk 
2006/07 

Min. točk 
2007/08 

Min. točk 
2008/09 

Min. točk 
2009/10 

Min. točk 
2010/11 

Min. točk 
2011/12 

Min. točk 
2012/13 

Odd. za 
sociologijo 

         

SOC-AT / 
AS 

69 66 - / 70 68 - / 72,5 - - - - 

SOC-KM brez 
omejitve 

71 68,5 67 64,5 - / 60 - -  - 

SOC-DI / 
DI 

66 62 58 - / 60 49 - / 44,5 - - - 

VSP DI 79 70 72 66 65 66 59 62  -/59 

Odd. za 
politologijo 

         

POL-TA / 
AP 

brez 
omejitve 

- / 68,5 55 49 - / 68,5 - - -  - 

POL-APJU brez 
omejitve 

64 brez 
omejitve 

60 - / 60 - - -  - 

POL-MO / 
MO 

brez 
omejitve 

83 90 84,5 84,5 76,5 78 77  -/57 

POL-OBR brez 
omejitve 

67 71 60,5 63 60 56 -  - 

Odd. za 
komunikol
ogijo 

         

NOV 73 78 80 80,5 77 72,5 71 68,5  74 

KOM-TM / 
KOM-MKŠ 

brez 
omejitve 

72,5 76,5 76 73 68 63 60  -/67 

KOM-TTK / 
KOM-TKOJ 

brez 
omejitve 

86,6 84,5 83,5 78 79,8 74 68,5  61 

Odd. za 
kulturologij
o 

69 69 72,5 72 brez 
omejitve 

- / 64,5 54 - - 

EŠ-DV - 70 76,5 - / 64,5 64,5 - / 53 - -  - 

 

Z letom 2006/07 se je začelo najprej manjše, nato vedno večje zmanjševanje generacij srednješolskih 

maturantov, ki lahko kandidirajo na vpisna mesta, v zadnjih letih pa narašča tudi ponudba visokošolskih 
zavodov, na katere se ti kandidati vpisujejo. Zaradi tega je opazen tudi konstanten upad pri številu točk, 

potrebnih za vpis na posamezne programe, ki nato vpliva tudi na prehodnost in hitrost/počasnost zaključevanja 
študija. 
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Tabela 1.1.3: PREHODNOST ŠTUDIJA PO ODDELKIH IN PROGRAMIH – GENERACIJA 2011/12, 
redni študij 

Program 
1. letnik 
2011/12 

2. letnik 
2012/13 

% 
2. letnik 
2011/12 

3. letnik 
2012/13 

% 
3. letnik 
2011/12 

4. letnik 
2012/13 

% 

Sociologija 193 96 49,74 89 64 71,91 114 89 78,07 

AS 61 40 65,57 33 28 84,85 47 33 70,21 

DI UNI 63 19 30,16 14 9 64,29 27 18 66,67 

SOC-KM 69 37 53,62 42 27 64,29 40 38 95,00 

Politologija 238 117 49,16 156 117 75,00 144 115 79,86 

AP 56 21 37,50 29 17 58,62 29 25 86,21 

MO 61 42 68,85 51 46 90,20 42 33 78,57 

POL-APJU 60 27 45,00 30 21 70,00 33 27 81,82 

POL-OBR 61 27 44,26 46 33 71,74 40 30 75,00 

Komunikologija 183 125 68,31 153 132 86,27 158 128 81,01 

KOM-MKŠ 69 36 52,17 48 34 70,83 52 39 75,00 

KOM-TKOJ 50 40 80,00 55 52 94,55 54 48 88,89 

NOV 64 49 76,56 50 46 92,00 52 41 78,85 

KULT 60 42 70,00 54 39 72,22 37 23 62,16 

DI VSP 62 17 27,42 21 18 85,71 13 -- -- 

EŠ-DV 64 25 39,06 47 37 78,72 23 16 69,57 

SKUPAJ 800 422 52,75 520 407 78,27 489 371 75,87 

 
 

Pojasnilo: Tabela prikazuje število in % študentov, ki so ob pričetku študijskega leta 2012/13 napredovali v 
višji letnik. 

Zgled 1: Leta 2012 se je 37,50 % študentov 1. letnika analitske politologije uspelo vpisati v višji letnik, 

58,62 % študentov istega programa 2. letnika v 3. letnik in 86,21 % študentov 3. letnika v 4. letnik. 
Zgled 2: Leta 2012 se je 70 % študentov 1. letnika kulturologije uspelo vpisati v višji (2.) letnik, 72,22 % 

študentov 2. letnika se je uspelo vpisati v 3. letnik in 62,16 % študentov 3. letnika v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.4.a: NAPREDOVANJE GENERACIJE ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V ŠTUDIJSKEM LETU 
2009/10 – redni študij 

Program 
1. letnik 
2009/10 

% 
2. letnik 
2010/11 

% 
3. letnik 
2011/12 

% 
4. letnik 
2012/13 

% 

Sociologija 146 100,00 93 63,70 80 54,79 63 43,15 

AS 51 100,00 37 72,55 35 68,63 24 47,06 

DI UNI 41 100,00 18 43,90 17 41,46 13 31,71 

SOC-KM 54 100,00 38 70,37 28 51,85 26 48,15 

Politologija 212 100,00 117 55,19 96 45,28 84 39,62 

AP 54 100,00 16 29,63 14 25,93 13 24,07 

MO 55 100,00 40 72,73 33 60,00 29 52,73 

POL-APJU 52 100,00 24 46,15 21 40,38 20 38,46 

POL-OBR 51 100,00 37 72,55 28 54,90 22 43,14 

Komunikologija 168 100,00 128 76,19 111 66,07 96 57,14 

KOM-MKŠ 56 100,00 40 71,43 32 57,14 26 46,43 

KOM-TKOJ 55 100,00 43 78,18 38 69,09 36 65,45 

NOV 57 100,00 45 78,95 41 71,93 34 59,65 

KULT 53 100,00 36 67,92 24 45,28 15 28,30 

DI VSP 42 100,00 8 19,05 5 11,90 -- -- 

EŠ-DV 51 100,00 16 31,37 11 21,57 8 15,69 

SKUPAJ 672 100,00 398 59,23 327 48,66 266 39,58 

 
Pojasnilo: Tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 2009/10.  
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Tabela 1.1.4.b: NAPREDOVANJE GENERACIJE ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 – redni študij 

Program 

1. 

letnik 
2008/0

9 

% 

2. letnik 

2009/1
0 

% 

3. letnik 

2010/1
1 

% 

4. letnik 

2011/1
2 

% 

Diploma 

2011/1
2 

% 

Sociologija 129 100 84 
65,1

2 
70 

54,2
6 

64 
49,6

1 
18 

13,9
5 

AS 43 100 33 76,74 30 69,77 26 60,47 4 9,30 

DI UNI 40 100 16 40,00 12 30,00 10 25,00 2 5,00 

SOC-KM 46 100 35 76,09 28 60,87 28 60,87 12 26,09 

Politologija 198 100 131 
66,1

6 
102 

51,5
2 

94 
47,4

7 
54 

27,2
7 

AP 44 100 24 54,55 13 29,55 13 29,55 7 15,91 

MO 56 100 51 91,07 47 83,93 45 80,36 22 39,29 

POL-APJU 52 100 26 50,00 22 42,31 19 36,54 14 26,92 

POL-OBR 46 100 30 65,22 20 43,48 17 36,96 11 23,91 

Komunikologij
a 

144 100 116 
80,5

6 
98 

68,0
6 

85 
59,0

3 
30 

20,8
3 

KOM-MKŠ 47 100 38 80,85 31 65,96 24 51,06 6 12,77 

KOM-TKOJ 48 100 38 79,17 33 68,75 31 64,58 7 14,58 

NOV 49 100 40 81,63 34 69,39 30 61,22 17 34,69 

KULT 51 100 35 
68,6

3 
30 

58,8
2 

25 
49,0

2 
7 

13,7
3 

DI VSP 41 100 10 
24,3

9 
9 

21,9
5 

-- -- 2 4,88 

EŠ-DV 55 100 36 
65,4

5 
32 

58,1
8 

27 
49,0

9 
21 

38,1
8 

SKUPAJ 618 100 412 66,67 341 55,18 295 47,73 132 21,36 

 

Pojasnilo: Tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 2008/09, vključno z 
diplomiranjem v času vpisa v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.5.a: POVPREČNA IZPITNA OCENA REDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Analitska politologija 5,65 6,91 8,03 7,62 

Analitska sociologija 6,12 6,48 6,88 7,65 

Družboslovna informatika (UN) 6,05 6,09 7,04 7,14 

Evropske študije – družboslovni vidiki 6,12 6,69 7,05 7,29 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 

študije 
6,09 6,53 6,43 7,72 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 
6,76 6,43 7,17 7,70 

Kulturologija 6,52 6,84 7,28 8,01 

Mednarodni odnosi 6,82 7,40 7,69 8,04 

Novinarstvo 6,73 7,03 6,68 7,54 

Politologija – analiza politik in javna uprava 5,84 6,85 6,70 7,41 

Politologija – obramboslovje 5,98 6,60 6,75 7,58 

Sociologija – kadrovski menedžment 6,00 6,64 7,18 7,70 

Družboslovna informatika (VS) 5,94 6,45 7,33 -- 

SKUPAJ 6,21 6,74 7,09 7,61 
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Tabela 1.1.5.b: POVPREČNA PRIDOBLJENA KONČNA OCENA REDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2011/12 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Analitska politologija 6,93 7,83 8,48 8,15 

Analitska sociologija 7,18 7,32 7,72 8,34 

Družboslovna informatika (UN) 7,09 7,20 7,92 8,06 

Evropske študije – družboslovni vidiki 7,20 7,38 7,75 7,99 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 
študije 

7,14 7,58 7,64 8,26 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 
7,49 7,80 8,09 8,32 

Kulturologija 7,42 7,82 8,23 8,54 

Mednarodni odnosi 7,91 8,19 8,34 8,60 

Novinarstvo 7,74 8,02 8,10 8,47 

Politologija – analiza politik in javna uprava 6,99 7,49 7,65 8,12 

Politologija – obramboslovje 7,24 7,54 7,63 8,20 

Sociologija – kadrovski menedžment 6,97 7,56 7,76 8,32 

Družboslovna informatika (VS) 7,18 7,46 8,24 -- 

SKUPAJ 7,67 7,69 7,95 8,30 

 

 

 



Tabela 1.1.6: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH 1994–2012 

Oddelek/ 

katedra '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 

ODD. ZA SOC. 46 48 92 66 76 94 87 94 119 101 139 128 142 133 138 227 218 199 136 

SOC-AT 21 25 38 26 23 32 33 38 33 28 46 39 53 42 26 34 37 22 8 

AS – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 29 32 36 33 

SOC-KM 21 14 44 32 44 56 49 48 71 66 84 67 77 71 74 74 56 35 24 

SOC-KM – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 33 38 45 38 

SOC-DI 4 9 10 8 9 6 5 8 15 7 9 22 12 19 36 33 24 15 10 

DI-UN – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 16 13 25 11 

DI-VSP - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2 2 2 

DI-VSP – bol. - - - - - - - - - - - - - - 2 6 16 19 10 

ODD. ZA POL. 15 27 45 52 69 90 100 127 173 167 189 190 242 238 199 292 280 230 213 

POL-TA - - - 1 1 6 9 11 10 19 20 20 36 39 45 39 33 14 7 

AP – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 18 35 38 26 

POL-APJU 2 7 5 10 23 22 22 38 44 42 40 59 52 69 44 61 52 32 16 

POL-APJU – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 20 25 38 46 

POL-MO 4 15 18 20 29 26 33 36 70 50 64 54 70 66 57 39 43 14 12 

MO – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 26 33 51 57 

POL-OBR 9 5 22 21 16 36 36 42 49 56 65 57 84 64 53 63 29 9 9 

POL-OBR – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 26 30 34 40 

ODD. ZA KOM. 36 39 52 47 116 121 131 155 140 156 164 156 172 175 184 231 244 199 178 

NOV 36 39 52 47 87 62 62 59 40 38 43 35 41 43 39 36 26 25 6 

NOV – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 36 47 48 46 

KOM TM - - - - 2 2 9 17 9 7 8 11 20 26 36 23 30 12 6 

KOM-MKŠ – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 29 22 35 52 

KOM TTK - - - - 27 57 60 79 91 111 113 110 111 106 109 83 78 43 18 

KOM-TKOJ – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 24 41 36 50 

ODD. ZA KULT. - - - - 1 3 12 12 31 34 42 30 28 35 37 48 60 52 44 

KULT - - - - 1 3 12 12 31 34 42 30 28 35 37 33 27 15 7 

KULT – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 15 33 37 37 

EŠ – DV – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 30 38 34 45 

SKUPAJ  97 114 189 165 262 308 330 388 463 458 534 504 584 581 558 828 840 714 616 

 



Število diplomantov po oddelkih od leta 1994 do 2012 
 

 
 
Skupno število diplomantov od leta 1994 do 2012 

 

 
 
Število diplomantov je glede na dolgoletno povprečje tudi letos izjemno veliko (616), hkrati pa je manjše kot v 

zadnjih dveh letih (lani 714, predlani 840, pred tremi leti 828, pred štirimi leti 558). Izjemno povečanje po letu 

2009 je posledica diplomiranja prve in druge bolonjske generacije, ki naj bi po naših predvidevanjih in željah 
diplomirala že do zaključka 4. letnika, in hkratnega zaključevanja študija na starih študijskih programih. V 

zadnjih letih je upad števila diplomatov v največji meri posledica pričakovanega upada števila diplomantov 
starih programov (125, lani 238, predlani 463, pred tremi leti 520; študenti nimajo več možnosti vpisati 

znanstvenega magisterija, lahko pa se vpišejo neposredno na doktorski študij).  
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Tabela 1.1.7: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA (redni in izredni študentje) – študijsko leto 
2011/12 (1. 10. 2011–30. 9. 2012) 

PROGRAM TRAJANJE ŠTUDIJA ŠTEVILO DIPLOMANTOV 

Sociologija 8,99 42 

Politologija 9,49 45 

Komunikologija 9,61 22 

Novinarstvo 8,83 12 

Kulturologija 8,79 8 

VSP Družb. informatika 7,82 2 

Dvopredmetni  9,65 16 

SKUPAJ - stari 9,27 147 

AP 5,38 26 

AS 5,05 26 

DI-UN  5,90 13 

DI-VSP 5,26 14 

EŠ-DV 4,61 44 

KOM-MKŠ 5,35 49 

KOM-TKOJ 5,60 50 

KULT 5,10 33 

MO 4,97 58 

NOV 5,12 45 

POL-APJU 5,33 41 

POL-OBR 5,29 38 

SOC-KM 4,81 38 

SKUPAJ - bolonjski 5,17 475 
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Povprečno trajanje študija študentov, ki so diplomirali v štud. letu 2011/12 

 
 

Letošnji podatki kažejo, da med študenti, vpisanimi na stare univerzitetne programe, najdlje študirajo vpisani na 
stari študijski program Komunikologija (9,61 let), najhitreje pa študij končajo študenti kulturologije (8,79 let). 

Podatki za visokošolski strokovni program Družboslovne informatike (stari programi) so nerealni, saj gre le za 2 

diplomanta. Doba povprečnega trajanja študija se iz leta v leto bistveno povečuje (letos 8,28, lani 7,29), saj se 
stari programi ne izvajajo več, študenti pa nimajo več statusa študenta. Ti študenti imajo možnost diplomiranja 

najkasneje do študijskega leta 2015/16. V letošnjem letu (pa tudi v prejšnjih treh letih) smo vsem študentom 
dodatnega leta, ki v zadnjih še niso zaključili študija, poslali obvestilo o pogojih dokončanja študija ter tudi 

informacije o osnovnih rokih, ki jih morajo upoštevati, če želijo dokončati študij na starih programih. Organizirali 
smo tudi srečanje vseh študentov starih programov, pri katerih od zadnjega statusa še ni minilo več kot pet let.  

Letos lahko že četrtič spremljamo tudi povprečno trajanje študija na bolonjskih programih, saj imamo četrto leto 

diplomante bolonjskih programov prve stopnje, in sicer je v študijskem letu 2011/12 diplomiralo 475 študentov 
s povprečno dolžino študija 5,17 let (lani 5,00, predlani 4,59, pred tremi leti 4,27 let). 
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Tabela 1.1.8: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13 – IZREDNI ŠTUDIJ 
Stanje: 2. 1. 2013  

 
Oddelek/smer 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik dod. l. Skupaj 

ODDELEK ZA 

SOCIOLOGIJO 

8 3 2 8 13 34 

AS 0 0 0 4 7 11 

SOC-KM 0 0 1 4 5 10 

DI-UN 0 0 0 0 1 1 

DI- VSP 8 3 1 0 0 12 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJO  

13 6 6 10 5 40 

AP 0 0 0 1 0 1 

MO 13 4 5 5 1 28 

POL-APJU  0 0 1 1 3 5 

POL-OBR  0 2 0 3 1 6 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLOGIJO 

32 27 31 13 7 110 

KOM-MKŠ 7 2 3 2 4 18 

KOM-TKOJ 9 9 15 5 3 41 

NOV  16 16 13 6 0 51 

ODDELEK ZA 
KULTUROLOGIJO 

1 3 4 0 4 12 

EŠ-DV 0 0 0 2 1 3 

SKUPAJ 
54 39 43 33 30 

199 (169 brez 
dodatnega leta) 

 

Od tega podaljšan status (podaljšano dodatno leto):  
SOC-KM 2 

POL-APJU  1 

KULT 1 

 
Vpis v študijskem letu 2012/13 
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Primerjava vpisa med štud. leti 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 in 2012/13 
 

 
 
 

Kot smo pričakovali, se je tudi na izrednem študiju število vpisanih študentov zmanjšalo, in sicer za 32,78 % v 

primerjavi z lanskim oz. za 47,7 % v primerjavi s predlanskim študijskim letom ter za 77,4 % v primerjavi s 
študijskim letom 2007/08. Zelo pomembno je tudi to, da letos že osmo leto (od začetka izvedbe prenovljenih 

programov) nismo zapolnili vseh vpisnih mest na izrednem študiju. Zaradi stalnega upada zanimanja za izredni 
študij, kar lahko pripišemo tudi manjši generaciji srednješolcev, saj so se na našo fakulteto na izredni študij 

večinoma vpisovali dijaki, ki niso izpolnili pogojev za vpis na redni študij, v študijskem letu 2012/13 že tretje leto 
zapored nismo razpisali vseh študijskih programov (razpisanih je 7 od 13 programov). 

 

V letu 2004/05 smo imeli prvič prosta mesta v okviru druge prijave, leta pred tem smo prosta mesta na 
izrednem študiju zapolnili že s prvo prijavo, razmisleka potrebno pa je dejstvo, da se je z 12 prostih mest v letu 

2004/05 (glej tabelo 1.1.9.a), ko smo zadnjič izvajali stare programe, že naslednje leto (2005/06) število prostih 
mest v okviru druge prijave povečalo na 117, v 2011/12 pa jih je bilo kljub le sedmim razpisanim programom že 

147 – glej tabelo 1.1.9.b. V prvem letu izvedbe bolonjskih programov (2005/06) imamo prvič prosta mesta na 

izrednem študiju tudi ob tretji prijavi (glej tabelo 1.1.9.c), ki iz leta v leto naraščajo, s 16 v letu 2005/06 na 256 
v letu 2009/10, v 2010/11 pa imamo v okviru tretje prijave – zaradi nezapolnjenega minimuma za izvedbo 

šestih programov – na preostalih sedmih, ki jih razpisujemo, tudi v okviru tretje prijave še vedno 118 prostih 
mest ter le eno mesto manj v 2011/12, ko imamo razpisanih le 7 programov. V letu 2012/13 smo na 139 

prostih mest pri 3. prijavi prejeli le 21 prijav, od tega se je vpisalo le 15 kandidatov. Razpisali smo 7 programov, 
od 175 prostih mest pa je nezasedenih po koncu vpisnega postopka ostalo še 120 mest. 
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Tabela 1.1.9.a: PROSTA MESTA – DRUGA PRIJAVA – VPIS V 1. LETNIK 2004/05 
Izredni študij 

Program/smer Prosta mesta 

Politologija – teoretsko-analitska smer 10 

Politologija – smer analiza politik in javna uprava 2 

SKUPAJ 12 

 

Tabela 1.1.9.b: PROSTA MESTA – DRUGA PRIJAVA – VPIS V 1. LETNIK 2005/06–2012/13 

Izredni študij 
Program 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Analitska politologija 22 18 14 10 29 25 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

Analitska sociologija 18 17 9 17 28 23 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

Družboslovna informatika 
– univerzitetni 

18 18 20 19 20 25 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

Družboslovna informatika 
– strokovni 

3 9 16 19 16 24 19 25 

Evropske študije – 
družboslovni vidiki 

15 21 23 27 29 25 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

Komunikologija – 
medijske in 
komunikacijske študije 

5 8 2 7 18 24 22 24 

Komunikologija – tržno 
komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

3 4 6 5 15 18 22 24 

Kulturologija 5 6 9 16 27 24 24 25 

Mednarodni odnosi 7 5 3 21 29 20 21 23 

Novinarstvo 1 4 2 8 16 18 16 19 

Politologija – analiza 
politik in javna uprava 

17 19 13 30 20 25 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

Politologija – 
obramboslovje 

1 11 5 11 20 21 23 24 

Sociologija – kadrovski 
menedžment 

2 10 10 14 28 24 ni 
razpisan 

ni 
razpisan 

SKUPAJ  117 168 132 204 295 296 147 164 
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Gibanje prostih mest za drugo prijavo od štud. leta 2004/05 do 2012/13 – pregled po programih 
 

 
 

Gibanje prostih mest za drugo prijavo od štud. leta 2004/05 do 2012/13 – skupni pregled 
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Tabela 1.1.9.c: PROSTA MESTA – TRETJA PRIJAVA – VPIS V 1. LETNIK 2005/06–2012/13 

Izredni študij 
Program 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Analitska politologija 2 12 11 9 29 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

Analitska sociologija 3 6 2 15 28 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

Družboslovna informatika 
– univerzitetni 

6 16 18 18 19 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

Družboslovna informatika 
– strokovni 

- 2 9 14 13 22 13 21 

Evropske študije – 
družboslovni vidiki 

- 9 13 24 29 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

Komunikologija – 
medijske in 

komunikacijske študije 

- - 2 2 14 22 15 23 

Komunikologija – tržno 
komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

- - 2 2 11 8 18 18 

Kulturologija - - - 14 25 23 23 24 

Mednarodni odnosi - - - 12 19 17 19 15 

Novinarstvo - - - 4 9 10 9 14 

Politologija – analiza 
politik in javna uprava 

5 11 7 29 20 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

Politologija – 
obramboslovje 

- - 2 2 13 16 20 24 

Sociologija – kadrovski 
menedžment 

- 1 - 7 27 nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

nismo 
razpisali 

SKUPAJ  16 57 66 152 256 118 117 139 

 
 

 
 

 

 
 

 
Gibanje prostih mest za tretjo prijavo od štud. leta 2005/06 do 2012/13 – pregled po programih 
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Gibanje prostih mest za tretjo prijavo od leta 2005/06 do 2012/13 – skupni pregled 
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Tabela 1.1.10: PREHODNOST ŠTUDIJA PO ODDELKIH IN PROGRAMIH – GENERACIJA 2011/12, 
izredni študij 

Program 
1. letnik 
2011/12 

2. letnik 
2012/13 

% 
2. letnik 
2011/12 

3. letnik 
2012/13 

% 
3. letnik 
2011/12 

4. letnik 
2012/13 

% 

Sociologija 0 0 0,00 0 0 0,00 7 6 85,71 

AS 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2 100,00 

DI UNI 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 0,00 

SOC-KM 0 0 0,00 0 0 0,00 4 4 100,00 

Politologija 19 9 47,37 14 7 50,00 13 9 69,23 

AP 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1 50,00 

MO 13 7 53,85 7 5 71,43 7 5 71,43 

POL-APJU 0 0 0,00 1 0 0,00 1 0 0,00 

POL-OBR 6 2 33,33 6 2 33,33 3 3 100,00 

Komunikologija 56 28 50,0 28 18 64,29 17 11 64,71 

KOM-MKŠ 13 3 23,08 2 0 0,00 3 2 66,67 

KOM-TKOJ 19 10 52,63 13 11 84,62 6 4 66,67 

NOV 24 15 62,50 13 7 53,85 8 5 62,50 

KULT 6 3 50,00 6 3 50,00 2 0 0,00 

DI VSP 14 5 35,71 0 0 0,00 0 0 0,00 

EŠ-DV 0 0 0,00 1 0 0,00 4 3 75,00 

SKUPAJ 95 45 47,37 49 28 57,14 43 29 67,44 

 
 

Pojasnilo: Tabela prikazuje število in % študentov, ki so ob pričetku študijskega leta 2012/13 napredovali v 
višji letnik. 

Zgled 1: Leta 2012 se je 62,50 % študentov 1. letnika novinarstva uspelo vpisati v 2. letnik, 53,85 % 

študentov istega programa 2. letnika v 3. letnik in 62,50 % študentov 3. letnika v 4. letnik. 
Zgled 2: Leta 2012 se je 50 % študentov 1. letnika kulturologije uspelo vpisati v višji (2.) letnik, prav tako 

iz 2. v 3. letnik, iz 3. v 4. letnik pa se ni vpisal nihče.  
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Tabela 1.1.11.a: NAPREDOVANJE GENERACIJE ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2009/10 – izredni študij 

Program 
1. letnik 
2009/10 

% 
2. letnik 
2010/11 

% 
3. letnik 
2011/12 

% 
4. letnik 
2012/13 

% 

Sociologija 10 100,00 1 10,00 1 10,00 1 10,00 

AS 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DI UNI 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SOC-KM 4 100,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 

Politologija 37 100,00 13 35,14 6 16,22 5 13,51 

AP 2 100,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 

MO 15 100,00 4 26,67 3 20,00 2 13,33 

POL-APJU 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

POL-OBR 19 100,00 8 42,11 2 10,53 2 10,53 

Komunikologija 54 100,00 18 33,33 5 9,26 4 7,41 

KOM-MKŠ 9 100,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 

KOM-TKOJ 21 100,00 6 28,57 0 0,00 0 0,00 

NOV 24 100,00 9 37,50 5 20,83 4 16,67 

KULT 6 100,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 

DI VSP 9 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

EŠ-DV 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

SKUPAJ 117 100,00 35 29,91 13 11,11 11 9,40 

 
Pojasnilo: Tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 2009/10.  

Zgled 1: 37,50 % študentov/-tk novinarstva, ki so se vpisali leta 2009/10, se je naslednje leto vpisalo v 2. 
letnik, v naslednjem študijskem letu jih je v 3. letnik vpisalo 20,83 %, v študijskem letu 2012/13 pa jih je 16,67 

napredovalo v 4. letnik.  

Zgled 2: 26,67 % študentov/-tk mednarodnih odnosov, ki so se leta 2009/10 vpisali v 1. letnik, je napredovalo 
v 2. letnik, 20 % v 3. letnik in 13,33 % v študijskem letu 2012/13 v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.11.b: NAPREDOVANJE GENERACIJE ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2008/09 – izredni študij 

Program 

1. letnik 

2008/0
9 

% 

2. letnik 

2009/1
0 

% 

3. letnik 

2010/1
1 

% 

4. letnik 

2011/1
2 

% 

Diploma 

2011/1
2 

% 

Sociologija 29 
10

0 
9 

31,0
3 

7 
24,1

4 
6 

20,6
9 

3 
10,3

4 

AS 10 100 3 30,00 3 30,00 3 30,00 1 10,00 

DI UNI 3 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SOC-KM 16 100 6 37,50 4 25,00 3 18,75 2 12,50 

Politologija 45 
10

0 
11 

24,4
4 

6 
13,3

3 
3 6,67 3 6,67 

AP 3 100 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MO 24 100 9 37,50 6 25,00 3 12,50 3 12,50 

POL-APJU 3 100 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

POL-OBR 15 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Komunikologij
a 

51 
10

0 
17 

33,3
3 

4 7,84 3 5,88 0 0,00 

KOM-MKŠ 16 100 8 50,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 

KOM-TKOJ 17 100 5 29,41 3 17,65 3 17,65 0 0,00 

NOV 18 100 4 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

KULT 11 
10

0 
6 

54,5
5 

2 
18,1

8 
1 9,09 0 0,00 

DI VSP 10 
10

0 
1 

10,0
0 

1 
10,0

0 
0 0,00 0 0,00 

EŠ-DV 8 
10

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SKUPAJ 154 100 44 28,57 20 12,99 13 8,44 6 3,90 

 

 

Pojasnilo: Tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 2008/09.  
Zgled 1: 22,22 % študentov/-tk novinarstva, ki so se vpisali leta 2008/09, se je naslednje leto vpisalo v 2. 

letnik, nihče pa ni napredoval v 3. in 4. letnik ter diplomiral v študijskem letu 2011/12. 
Zgled 2: 37,50 % študentov/-tk mednarodnih odnosov, ki so se leta 2008/09 vpisali v 1. letnik, je napredovalo 

v 2. letnik, 25,00 % v 3. letnik in 12,50% v študijskem letu 2011/12 v 4. letnik. Od tega je 12,5% študentov/-tk 

v istem študijskem letu tudi diplomiralo.  
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Tabela 1.1.12. a: POVPREČNA IZPITNA OCENA IZREDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 
2011/12 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Analitska politologija -- 5,83 6,00 -- 

Analitska sociologija 6,75 -- 7,31 7,51 

Družboslovna informatika (UN) -- -- 9,00 7,00 

Evropske študije – družboslovni vidiki -- 7,5 6,90 5,00 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 
študije 

5,66 6,04 6,50 7,00 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 
5,94 6,06 6,61 8,20 

Kulturologija 6,07 7,60 6,23 7,88 

Mednarodni odnosi 6,26 7,20 7,25 8,26 

Novinarstvo 6,11 6,25 5,78 7,85 

Politologija – analiza politik in javna uprava -- 6,00 7,00 7,30 

Politologija – obramboslovje 6,19 6,04 7,04 7,00 

Sociologija – kadrovski menedžment -- 6,25 6,61 8,33 

Družboslovna informatika (VS) 6,17 6,50 8,00 -- 

SKUPAJ 6,03 6,41 6,75 7,79 

 

Tabela 1.1.12.b: POVPREČNA PRIDOBLJENA KONČNA OCENA IZREDNIH ŠTUDENTOV V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Analitska politologija -- 6,25 7,72 -- 

Analitska sociologija 8,00 -- 8,29 8,10 

Družboslovna informatika (UN) -- -- 9,00 9,75 

Evropske študije – družboslovni vidiki -- 7,50 7,38 7,00 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 

študije 
7,03 6,90 7,43 7,50 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 
7,10 7,03 7,35 8,21 

Kulturologija 7,18 8,48 7,77 8,62 

Mednarodni odnosi 7,37 7,84 7,96 8,37 

Novinarstvo 7,42 7,43 7,76 8,12 

Politologija – analiza politik in javna uprava -- 6,80 9,00 7,75 

Politologija – obramboslovje 7,77 7,24 7,92 7,60 

Sociologija – kadrovski menedžment -- 7,00 7,47 8,50 

Družboslovna informatika (VS) 7,20 6,33 8,00 -- 

SKUPAJ 7,28 7,48 7,74 8,17 
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Tabela 1.1.13.a: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, PROSTA 
MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13 – IZ 1. V 2. LETNIK 

Program/smer Število 

razpisnih 
mest 

Število že 

vpisanih (1. 10.) 
– 2. letnik 

Število 

prošenj – 
način 

študija 

Število 

prošenj 
– 

program 

Prosta 

mesta/potrebna 
povprečna ocena 

AP 50 24  1 26 

AS 50 43 1  7 

DI – UN 50 23 1 1 27 

DI-VSP 50 18 2  32 

KOM-MKŠ 50 41 3 1 9 

KOM-TKOJ 50 42 9 1 8/6,7 

KULT 50 51 1  0 

MO 50 46 6  4/6,82 

NOV 50 48 6 4 2/7,83 

POL-OBR 50 30 2 1 20 

 

Tabela 1.1.13.b: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, PROSTA 

MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13 – IZ 2. V 3. LETNIK 

Program/smer Število 
razpisnih 

mest 

Število že 
vpisanih (1. 10.) 

– 3. letnik 

Število 
prošenj – 

način 
študija 

Število 
prošenj – 

program 

Prosta 
mesta/potrebna 

povprečna ocena 

AP 50 20  1 30 

EŠ-DV 50 35 1  15 

KOM-MKŠ 50 41 1 1 9 

KOM-TKOJ 50 54 7  0 

KULT 50 47 1  3 

MO 50 48 4  2/7,65 

NOV 50 54 3  0 

POL-OBR 50 43 4  7 

 

Tabela 1.1.13.c: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, PROSTA 

MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/13 – IZ 3. V 4. LETNIK 

Program/smer Število 

razpisnih 

mest 

Število že 

vpisanih (1. 10.) 

– 4. letnik 

Število 

prošenj – 

način 
študija 

Število 

prošenj 

– 
program 

Prosta 

mesta/potrebna 

povprečna ocena 

EŠ-DV 50 18 2 - 32 

MO 50 33 2 - 17 

SOC-KM 50 38 2 - 12 

 
 

Prepis z izrednega na redni študij že več let poteka skladno z univerzitetnimi in fakultetnimi pravili, kjer je prepis 

omejen s številom prostih mest glede na razpisana vpisna mesta, v primeru preseganja želja pa se upošteva 
boljši študijski uspeh (tabele 1.1.13.a, 1.1.13.b in 1.1.13.c). Programi, ki vpisujejo kandidate z boljšim uspehom 

v srednji šoli, ponavadi dosegajo tudi boljši uspeh med študijem na fakulteti, kar pa hkrati pomeni, da je 
možnost prepisa na te programe nekoliko manjša.  
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Tabela 1.1.14.a: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO (brez dvopredmetnih študentov) 

Način 

št. 

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Redni 51 54 70 81 91 98 142 128 156 

Izredni 32 37 52 60 70 57 42 40 16 

SKUPAJ 83 91 122 141 161 155 184 168 172 

 

Izpisi študentov na lastno željo po študijskih letih: 
 

 
 

Število izpisov na lastno željo je skokovito naraslo s prehodom na bolonjske programe, tako na rednem kot tudi 

na izrednem študiju. Od leta 2004/05 (zadnji vpis v 1. letnik starih programov) se je število izpisov na lastno 
željo z 91 povečalo na 122 v letu 2005/06, ko smo prvič vpisali študente na prenovljene programe; izpis se je 

torej povečal za 25,4 %. Nato se je iz leta v leto povečeval; če primerjamo število izpisov zadnjega leta starih 
programov in leta 2009/10, ko imamo največje število izpisov na lastno željo (184), se je število povečalo za 

50,54 %, kar je zaskrbljujoče. V zadnjih dveh študijskih letih je število izpisov nekoliko manjše, še vedno pa 

zelo veliko (168 in 172). Zmanjševanje števila izpisanih na izrednem študiju je predvsem posledica upadanja 
števila izrednih študentov. Zaskrbljujoče je, da se število izpisov na rednem študiju ni bistveno zmanjšalo in še 

vedno močno presega dolgoletno povprečje. Analiza ankete (2009), poslane izpisanim študentom, je bila 
posredovana programom in obravnavana na KDŠ, ugotovljeno pa je bilo, da so glavni razlog za izpis napačne 

predstave o študiju glede na vsebino. Med razlogi za izpis so anketiranci navedli tudi premalo praktičnega dela, 
preveč splošnih in premalo aplikativnih zanj ter slabe zaposlitvene možnosti.  
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Tabela 1.1.14.b: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05–2011/12 – REDNI ŠTUDIJ 

Program 2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/2

012 

Sociologija  11 4 4 3 3 3 - - 

Politologija 27 13 8 3 1 1 2 3 

Komunikologija 7 3 2 - - 1 1 - 

Novinarstvo (stari 

program) 

5 5 4 - - 2 1 - 

Kulturologija (stari 
program) 

3 - - - - - - - 

Družboslovna 

informatika (stari 
program) 

1 - - - - - - - 

Analitska politologija - 4 8 12 8 10 15 14 

Analitska sociologija - 3 4 6 2 7 10 6 

Družboslovna 
informatika – 

univerzitetni 

- 1 1 8 14 6 12 9 

Družboslovna 
informatika – strokovni 

- 12 13 8 14 20 15 10 

Evropske študije – 

družboslovni vidiki 

- 3 3 12 15 15 13 23 

Komunikologija – 
medijske in 

komunikacijske študije 

- 4 4 2 4 8 6 17 

Komunikologija – tržno 
komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 

- 1 1 3 3 4 4 6 

Kulturologija - 9 4 4 6 12 3 9 

Mednarodni odnosi - 4 6 11 3 10 8 14 

Novinarstvo - - - 7 7 7 7 6 

Politologija – analiza 

politik in javna uprava 

- 1 11 4 4 17 17 13 

Politologija – 
obramboslovje 

- 3 4 5 8 12 9 13 

Sociologija – kadrovski 

menedžment 

- - 4 3 6 7 5 13 

SKUPAJ  54 70 81 91 98 142 128 156 
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Primerjava izpisov po programih od štud. leta 2004/05 do 2011/12 – redni študij 
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Tabela 1.1.14.c: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05–2011/12 – IZREDNI ŠTUDIJ 

Program 2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/2

011 

2011/2

012 

Sociologija  10 8 5 2 2 1 - - 

Politologija 16 11 10 3 4 1 1 - 

Komunikologija (stari 
program) 

7 4 4 3 1 1 1 - 

Novinarstvo (stari 

program) 

3 5 1 3 - - - - 

Kulturologija - - - - - 2 - - 

Družboslovna informatika  1 - - - - - - - 

Analitska politologija - 4 3 3 1 - 2 - 

Analitska sociologija - - 5 3 2 3 2 1 

Družboslovna informatika 
– univerzitetni 

- 4 1 1 2 - 1 - 

Družboslovna informatika 

– strokovni 

- - 6 9 8 2 1 3 

Evropske študije – 
družboslovni vidiki 

- 3 3 6 9 1 1 - 

Komunikologija – 

medijske in 
komunikacijske študije 

- 1 2 2 2 3 5 4 

Komunikologija – tržno 

komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

- - 2 2 4 3 3 1 

Kulturologija - 5 1 4 2 2 2 1 

Mednarodni odnosi - 6 5 3 3 5 10 3 

Novinarstvo - - - 4 3 3 3 3 

Politologija – analiza 

politik in javna uprava 

- 1 3 10 4 2 - - 

Politologija – 
obramboslovje 

- - 4 7 8 8 8 - 

Sociologija – kadrovski 

menedžment 

- - 5 5 2 5 - - 

SKUPAJ  37 52 60 70 57 42 40 16 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 65 

Primerjava izpisov po programih od štud. leta 2004/05 do 2011/12 – izredni študij 
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PRILOGE K 1.b): Kazalci o pedagoškem procesu na podiplomskih programih 

Tabela 1.2.1 Vpis v študijsko leto 2012/2013 – redni študij 2. stopnje 
 

Zap. št. Program  1. 
letnik 

Dodatno* 
leto 

Skupaj 

1 Diplomacija 0 32 32 

2 Družboslovna informatika 18 28 46 

3 Komunikologija 35 0 35 

4 Komunikologija - komuniciranje, mediji in 
družba 

0 2 2 

5 Kulturologija - kulturne in religijske študije 37 39 76 

6 Mednarodni odnosi 28 0 28 

7 Novinarske študije 35 35 70 

8 Obramboslovje 32 21 53 

9 Politologija – analiza politik in javna uprava 23 0 23 

10 Politologija – javna uprava 0 28 28 

11 Politologija – politična teorija 23 23 46 

12 Politologija – svetovne študije 0 31 31 

13 Svetovne študije 40 0 40 

15 Sociologija 33 0 33 

16 Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja 0 36 36 

17 Sociologija – upravljanje organizacij, človeških 
virov in znanja 

39 0 39 

18 Sociologija – upravljanje človeških virov in 
znanja 

0 48 48 

19 Strateško tržno komuniciranje  42 55 97 

 SKUPAJ – redni študij 2. stopnje 385 378 763 

 
– izredni študij 2. stopnje 

Zap. št. Program  1. 
letnik 

Dodatno 
leto 

Skupaj 

1 Odnosi z javnostmi  0 12 12 

* vključno s podaljšanjem statusa dodatnega leta  



Tabela 1.2.2 Primerjava podatkov o vpisu od študijskega leta 2009/10 do 2012/13 – REDNI ŠTUDIJ 

Zap.št. Program 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

  
1. letnik 1. letnik 

dod. 
leto 

skupaj 1 .letnik 
dod. 
leto 

skupaj 1. letnik 
dod. 
leto 

skupaj 
 

1 Diplomacija 0 29 0 29 29 25 54 0 32 32 

2 Družboslovna informatika 15 21 11 32 32 21 53 18 28 28 

3 Evropske študije – družboslovni vidiki 17 0 14 14 0 4 4 - - - 

4 Komunikologija - - - - - - - 35 0 0 

5 Komunikologija – komuniciranje, mediji in 
družba 

19 15 18 33 0 17 17 - 2 2 

6 Kulturologija – kulturne in religijske študije 24 37 20 57 36 38 74 37 39 39 

7 Mednarodni odnosi 16 0 12 12 0 3 3 28 0 0 

8 Novinarske študije 30 26 27 53 35 32 67 35 35 35 

9 Obramboslovje 14 9 13 22 22 16 38 32 21 21 

10 Politologija – analiza politik in javna uprava - - - - - - - 23 0 0 

11 Politologija – javna uprava 13 14 10 24 28 11 39 - 28 28 

12 Politologija – politična teorija 16 23 12 35 19 23 42 23 23 23 

13 Politologija – svetovne študije 26 30 21 51 34 32 66 0 31 31 

14 Svetovne študije - - - - - - - 40 0 0 

15 Sociologija - - - - - - - 33 0 0 

16 Sociologija – sociologija vsakdanjega 
življenja 

28 26 24 50 32 30 62 - 36 36 

17 Sociologija – upravljanje organizacij, 
človeških virov in znanja 

- - - - - - - 39 0 0 

18 Sociologija – upravljanje človeških virov in 
znanja 

31 48 28 76 34 46 80 0 48 48 

19 Strateško tržno komuniciranje  44 45 37 82 52 53 105 42 55 55 

 SKUPAJ – redni študij 2. stopnje 293 323 247 570 353 351 704 385 378 763 

 
 
Tabela 1.2.3 Primerjava podatkov o vpisu od študijskega leta 2009/10 do 2012/13 – IZREDNI ŠTUDIJ 

Zap.št. Program 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

  
1. letnik 1. letnik 

dod. 
leto 

skupaj 1. letnik 
dod. 
leto 

skupaj 1. letnik 
dod. 
leto 

skupaj 
 

1 Antropologija  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Etnične študije  2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

3 Obramboslovje  12 10 1 11 9 0 9 0 0 0 

4 Odnosi z javnostmi 19 0 17 17 13 4 17 0 12 12 

5 Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij 11 8 6 14 0 9 9 0 0 0 

 SKUPAJ – izredni študij 2. stopnje 46 18 26 44 22 13 35 0 12 12 
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Tabela 1.2.4 Vpis v študijsko leto 2012/2013, 3. stopnja  

 

Področje doktorskega študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik Dodatno leto Skupaj 

Ameriški študiji 1 1 3 1 7 

Analiza politik 2 - 1 1 5 

Balkanski študiji 1 2 5 2 10 

Diplomacija 1 - - 2 3 

Družboslovna informatika - 1 - - 1 

Družboslovna metodologija - 1 - 4 5 

Epistemologija humanistike in družboslovja - - - - 0 

Etnični in migracijski študiji - - - 2 2 

Evropske študije - - - 2 2 

Globalizacijski študiji - 1 - 2 3 

Javna uprava 2 2 1 3 7 

Komunikologija 1 - - 1 2 

Kulturologija 2 1 1 1 5 

Medijski študiji 1 - - 1 2 

Mednarodni odnosi 2 - 2 1 5 

Novinarske študije - - - - 0 

Obramboslovje 1 - 1 - 2 

Odnosi z javnostmi 1 2 - 1 4 

Okoljske in prostorske študije - - 2 1 3 

Organizacijsko kadrovske študije 2 1 1 1 5 

Politologija 3 2 1 2 9 

Psihologija komuniciranja - - 1 - 1 

Razvojne študije 1 - - - 1 

Religiologija 1 - - - 1 

Socialna in politična antropologija - - - - 0 

Socialna in politična psihologija - 1 2 - 3 

Sociologija 4 - 2 1 7 

Študije vsakdanjega življenja - 1 2 3 6 

Študije življenjskih potekov 1 - - - 1 

Študiji spola 1 - 1 1 3 

Tržno komuniciranje 1 3 4 4 12 
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Upravljanje in razvoj organizacij 2 1 1 1 5 

Varnostne študije 1 1 - - 2 

Vojaške družboslovne študije - - - - 0 

Skupaj 32 21 31 38 122 

 
 
Tabela 1.2.5 Primerjava podatkov o vpisu od študijskega leta 2009/10 do 2012/13, 3. stopnja 

Študijsko leto 
Število vpisanih 
študentov v    1. 

letnik 

Število vpisanih 
študentov v    2. 

letnik 

Število vpisanih 
študentov v     3. 

letnik 

Dodatno leto Skupaj 

2009/10 146 - - - 146 

2010/11 50 59 - - 109 

2011/12 47 34 44 - 125 

2012/13 32 21 31 38 122 

 
 
Tabela 1.2.6 Povprečno trajanje študija (redni in izredni študij) – študijsko leto 2011/12 (1. 10. 2011–30. 9. 2012) 

Program 
Trajanje študija (v 

letih) 
Število 

diplomantov 

Diplomacija 1,74 3 

Družboslovna informatika 1,97 4 

Evropske študije – družboslovni vidiki 2,51 5 

Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba 2,93 1 

Kulturologija – kulturne in religijske študije 2,03 10 

Mednarodni odnosi 2,31 2 

Novinarske študije 2,70 1 

Obramboslovje (RŠ) 2,33 2 

Obramboslovje (IŠ) 1,11 12 

Politologija – javna uprava 2,24 5 

Politologija – politična teorija 2,20 3 

Politologija – svetovne študije 1,97 4 

Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja 2,15 11 

Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja 2,48 4 

Strateško tržno komuniciranje 2,19 9 

SKUPAJ 2. stopnja 2,17 76 
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Tabela 1.2.7 Študijski uspeh študentov rednega študija 2. stopnje: število diplomantov do 30. 9. 2012 

 
 
Tabela 1.2.8 Študijski uspeh študentov izrednega študija 2. stopnje: število diplomantov do 30. 9. 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
Št. 

Program 2. stopnje Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2009/10 

Število 
diploman-

tov iz 
generacije 
2009/10 

Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2010/11 

Število 
diploman-

tov iz 
generacije 
2010/11 

Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2011/12 

Število 
diplomantov 
iz generacije 

2011/12 

1 Diplomacija 0 - 29 3 29 0 

2 Družboslovna informatika 15 4 21 2 32 0 

3 Evropske študije – družboslovni vidiki 17 7 0 - 0 - 

4 Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba 19 1 15 0 0 - 

5 Kulturologija – kulturne in religijske študije 24 8 37 6 36 0 

6 Mednarodni odnosi 16 3 0 - 0 - 

7 Novinarske študije 30 4 26 0 35 0 

8 Obramboslovje 14 2 9 0 22 0 

9 Politologija – javna uprava 13 6 14 2 28 0 

10 Politologija – politična teorija 16 5 23 1 19 0 

11 Politologija – svetovne študije 26 5 30 2 34 0 

12 Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja 28 6 26 5 32 0 

13 Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja 31 4 48 0 34 0 

14 Strateško tržno komuniciranje  44 9 45 3 52 1 

 SKUPAJ  293 64 323 24 353 1 

Zap. 
Št. 

Program 2. stopnje Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2009/10 

Število 
diploman-

tov iz 
generacije 
2009/10 

Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2010/11 

Število 
diploman-

tov iz 
generacije 
2010/11 

Št. vpi-
sanih v 
začetni 
letnik 

2011/12 

Število 
diplomantov 
iz generacije 

2011/12 

1 Antropologija  2 0 0 - 0 - 

2 Etnične študije  2 0 0 - 0 - 

3 Obramboslovje  12 10 10 9 9 8 

4 Odnosi z javnostmi 19 0 0 - 13 0 

5 Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij 11 1 8 0 0 - 

 Skupaj 46 11 18 9 22 8 



 
Tabela 1.2.9 Prehodnost po programih – 2011/12 : 2012/13, redni študij 

Program 
1. letnik 
2011/12 

Dod. leto 
2012/13 

% 
Diploma 
2011/12 

% 

Diplomacija 27 26 96,30 0 0,00 

Družboslovna informatika 29 24 82,76 0 0,00 

Kulturologija – kulturne in religijske študije 33 29 87,88 1 3,03 

Novinarske študije 33 32 96,97 0 0,00 

Obramboslovje 20 18 90,00 0 0,00 

Politologija – javna uprava 27 26 96,30 0 0,00 

Politologija – politična teorija 19 19 100,00 0 0,00 

Politologija – svetovne študije 32 27 84,38 0 0,00 

Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja 31 27 87,10 0 0,00 

Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja 34 32 94,12 0 0,00 

Strateško tržno komuniciranje 47 44 93,62 1 2,13 

SKUPAJ 332 304 91,57 2 0,60 

 
Opomba: Podatki o številu vpisanih študentov se v tabeli 1.2.9 in 1.2.10 razlikujejo od podatkov v tabelah 1.2.7 
in 1.2.8, ker so se nekateri študenti naknadno izpisali iz programa, v tabelah 1.2.7 in 1.2.8 pa so upoštevani vsi 
vpisani študenti, vključno s podaljšanimi statusi in ponovnimi vpisi.   
 
 
Tabela 1.2.10 Prehodnost po programih – 2011/12 : 2012/13, izredni študij 

Program 
1. letnik 
2011/12 

Dod. leto 
2012/13 

% 
Diploma 
2011/12 

% 

Obramboslovje 9 0 0,00 8 88,89 

Odnosi z javnostmi 4 3 75,00 0 0,00 

SKUPAJ 13 3 23,08 8 61,54 

 
1.2.11 Povprečna ocena študentov 2. stopnje v študijskem letu 2011/12 – redni študij 

Program 

Povprečno število 
opravljenih predmetov 
v 1. letniku v 
študijskem letu 
2011/12 

Povprečna 
ocena 
študentov 1. 
letnika v 
študijskem 
letu 2011/12 

Diplomacija 3,22 od 7 (46,0 %) 8,90 

Družboslovna informatika 5,24 od 8 (65,5 %)  8,80 

Kulturologija – kulturne in religijske študije 4,27 od 8 (53,4 %) 8,65 

Novinarske študije 5,55 od 8 (69,4 %) 8,67 

Obramboslovje 6,00 od 10 (60,0 %) 8,72 

Politologija – javna uprava 7,07 od 8 (88,4 %)  8,95 

Politologija – politična teorija 2,58 od 6 (43,0 %) 9,02 

Politologija – svetovne študije 4,31 od 8 (53,9 %) 8,54 

Sociologija – sociologija vsakdanjega življenja 3,74 od 8 (46,8 %) 8,99 

Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja 4,29 od 8 (53,6 %) 8,24 

Strateško tržno komuniciranje 6,11 od 8 (76,4 %) 8,87 

SKUPAJ 4,76 od 7,91 (60,18 %) 8,76 

 
Tabela 1.2.12 Povprečna ocena študentov 2. stopnje v študijskem letu 2011/12 – izredni študij 

Program 

Povprečno število 
opravljenih predmetov 
v 1. letniku v 
študijskem letu 

Povprečna 
ocena 
študentov 1. 
letnika v 
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2011/12 študijskem 
letu 2011/12 

Obramboslovje 10,00 od 10 (100,0 %) 9,06 

Odnosi z javnostmi 4 od 8 (50,00 %) 7,88 

SKUPAJ 7,00 od 9,00 (77,78 %) 8,47 

 
Tabela 1.2.13 Povprečno trajanje študija študentov »starih« programov za pridobitev magisterija 
znanosti 
(izredni študij) – študijsko leto 2011/12 (1. 10. 2011–30. 9. 2012) 
 

Program 
Trajanje študija (v 

letih) 
Število 

diplomantov 

Komunikologija 4,85 6 

Mednarodni odnosi 5,67 1 

Menedžment kadrov in delovna razmerja 5,87 15 

Menedžment neprofitnih organizacij 4,97 11 

Obramboslovje 9,38 2 

Politologija 5,83 23 

Politologija – etnične študije 5,21 1 

Sociologija 6,63 9 

Sociologija – socialno delo v skupnosti 8,38 1 

SKUPAJ  5,85 69 

 
 
Tabela 1.2.14 Povprečno trajanje študija doktorskih študentov »starih« podiplomskih programov 
(izredni študij) 
 – študijsko leto 2011/12 (1. 10. 2011–30. 9. 2012) 
 

Program 
Trajanje študija (v 

letih) 
Število 

diplomantov 

Komunikologija 4,9  5 

Mednarodni odnosi 2,9 1 

Menedžment kadrov in delovna razmerja 5,2 3 

Menedžment neprofitnih organizacij 5,5 2 

Obramboslovje 5,6 1 

Politologija 6,7 7 

Politologija – etnične študije 6,7 0 

Sociologija 6 4 

Statistika – univerzitetni program  5,6 1 

SKUPAJ  5,6 24 

 
             
 
 

 

PRILOGE K 2: Kazalci za raziskovalno področje 

Tabela 2.1: RAZISKOVALNI CENTRI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI TER NJIHOVI PREDSTOJNIKI OZ. 
VODJE 

 
Šifra 
raziskovalneg
a programa 
(ARRS) 

Naslov raziskovalnega 

programa 

Vodja 

raziskovalnega 

programa 

Predstojniki raziskovalnih 

centrov 

P5-0051 
Množični mediji, javna sfera 

in družbene spremembe 
dr. Slavko Splichal 

predstojnik Centra za raziskovanje 

družbenega komuniciranja 
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P5-0136 Politološke raziskave 
dr. Danica Fink 

Hafner 

predstojnica Centra za politološke 

raziskave 

P5-0151 Slovensko javno mnenje dr. Brina Malnar 

predstojnik Centra za raziskovanje 

javnega mnenja in množičnih 

komunikacij: dr. Niko Toš 

P5-0166 

Javni management in 

upravljanje organizacijskih 

omrežij javnega in 

zasebnega sektorja 

dr. Hajdeja Iglič 

(od. 1.1.2012) 

predstojnik Centra za strategijo in 

upravljanje (1. 6. 2012 –

preimenovanje): dr. Andrej Rus 

P5-0168 
Družboslovna metodologija, 

statistika in informatika 
dr. Anuška Ferligoj 

predstojnik Centra za metodologijo 
in informatiko: 
od 1. 3. 2011 dr. Gregor Petrič 

P5-0177 

Možnosti in priložnosti 

Slovenije in njenih akterjev v 

pogojih članstva EU 

dr. Marjan Svetličič 
predstojnik Centra za proučevanje 

mednarodnih odnosov 

P5-0183 

Socialna psihologija in 

sociologija vsakdanjega 

življenja 

dr. Mirjana Ule 
predstojnica Centra za socialno 

psihologijo 

P5-0193 
Analiza dela, izobraževanja 

in zaposlovanja 

dr. Miroslav 

Stanojević 

predstojnik Centra za proučevanje 

organizacij in človeških virov 

P5-0200 
Kakovost življenja družbenih 

skupin 
dr. Srna Mandič 

predstojnica Centra za proučevanje 

družbene blaginje 

P5-0203 

Druga tranzicija in produkcija 

smisla: procesi kulturne in 

znanstvene menjave med 

SLO, EU in Balkanom 

dr. Mitja Velikonja 
predstojnik Centra za proučevanje 

kulture in religije 

P5-0206 Obramboslovje dr. Marjan Malešič 
predstojnik Obramboslovnega 

raziskovalnega centra 

P5-0181 

Prostorska sociologija: 

Trajnostni družbenoprostorski 

razvoj Slovenije v Evropi 

(TDRSE) 

dr. Simona 

Zavratnik (od 1. 1. 

2012) 

predstojnik Centra za prostorsko 

sociologijo: dr. Drago Kos 

   

predstojnik Centra za teoretsko 

sociologijo: dr. Frane Adam (center 

v mirovanju)  

   
predstojnik Centra za proučevanje 

znanosti: dr. Franc Mali 

   

predstojnik Centra za 

primerjalnopravne in razvojne 

raziskave: dr. Rado Bohinc 

   
predstojnik Centra za kritično 

politologijo: dr. Andrej Lukšič 

   
Arhiv družboslovnih podatkov: dr. 

Janez Štebe 

   

Center za proučevanje upravno-

političnih procesov in institucij, 

predstojnik dr. Marjan Brezovšek 

   

Center za družboslovno 

informatiko; ustanovljen 1. 3. 2011, 

predstojnik dr. Vasja Vehovar 
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P6-0215 

Slovenski jezik – bazične, 

kontrastivne in aplikativne 

raziskave – dr. Monika Kalin 

Golob 

Nosilec programa je 

Filozofska fakulteta 

(dr. Vojko Gorjanc) 

predstojnica Centra za 

družboslovnoterminološke in 

publicistične raziskave: dr. Monika 

Kalin Golob 

 
Zaradi zaostrenih kriterijev pri doseganju in izpolnjevanju pogojev ARRS za vodjo programske 
skupine sta od 1. 1. 2012 novi vodji dveh programskih skupin postali dr. Hajdeja Iglič (namesto dr. 
Andreja Rusa) in dr. Simona Zavratnik (namesto dr. Draga Kosa).  
 
Raziskovalni Center za evalvacijske in strateške raziskave se je v skladu s sklepom ZS IDV s 1. 6. 
2012 preimenoval v Raziskovalni center za strategijo in upravljanje.   
 
 
Tabela 2.2: ŠTEVILO IN STRUKTURA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA IDV V OBDOBJU 2008–2012 
GLEDE NA ŠTEVILO PODPISANIH POGODB 

 

VRSTA PROJEKTA 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Temeljni projekti 
Raziskovalni programi 
Skupaj 

6 
12 + (1 FF)* 
18 + (1 FF) 

10 + 1** 
12 + (1 FF)* 
24* 

12 + 1** 
12 + (1 FF)* 
26* 

15 + 5**  
12 +(1 FF)* 
33* 

15 + 5**  
12 +(1 FF)* 
33* 

Aplikativni projekti 9 6** 5** 3 + 2** 2 + 1** 

CRP-i 42 20** 25** 12 + 4** 10 + 3** 

 

SKUPAJ 69 50 56 54 49 

 
* Raziskovalni program je prijavljen prek druge raziskovalne organizacije (UL, FF). V njem sodelujejo tudi naši 
raziskovalci oz. pedagogi. Prav tako je nosilka enega temeljnega projekta FF. 
** FDV nastopa kot sodelujoča organizacija. 

 
Tabela 2.3: RAZISKOVALNI PROGRAMI, TEMELJNI, APLIKATIVNI IN CRP-PROJEKTI 

 

 

 
 
 

 
Tabela 2.4: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2008–2012 (stanje 31. 12. 2012) 
 

LETO 2008 2009 2010 2011 2012 
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ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
25 23 21 22 18 

 
* 31. 12. 2012 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 18 mladih raziskovalcev, vendar imajo še 4 mladi 
raziskovalci status podaljšanja ARRS brez financiranja (18 + 4*).  
*3 mladi raziskovalci so imeli status podaljšanja ARRS brez financiranja  
* 1 mladi raziskovalec je imel izredno podaljšanje statusa brez financiranja 
 
Graf: 2.5: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2007–2012 (grafični prikaz) 

 

 

 
 
 
Tabela 2.6: ŠTEVILO ODOBRENIH MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2008–2012 
 

LETO 2008 2009 2010 2011 2012 

 
ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
5 5 5 5 1 

 

PRILOGE K 4: Kazalci kadrovske politike 

 
PEDAGOŠKI DELAVCI Redno delo 

 nedoločen čas določen čas 

Redni profesor 28 4 

Izredni profesor 32 1 

Docent 34 2 

Lektor 6  

Predavatelj  1 

Asistent z doktoratom 9 3 

Asistent z magisterijem 2 1 

Asistent 1 1 

 112 13 

Skupaj 125 

RAZISKOVALNI DELAVCI Redno delo 

 nedoločen čas določen čas 

Znanstveni svetnik 3 3 

Znanstveni sodelavec 2 6 

Asistent z doktoratom  6 

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV

ŠTEVILO MR



 76 

Raziskovalec  8 

Mladi raziskovalec  18 

Vodja področja/enote VII/2  3 

Samostojni strokovni delavec VII/2  2 

Samostojni strokovni delavec VII/2-II  4 

Samostojni strokovni delavec VII/2-III  2 

Strokovni delavec VII/1  6 

Strokovni delavec V  2 

Tehnični delavec V-I  2 

 5 62 

Skupaj 67 

STROKOVNI DELAVCI   

 nedoločen čas določen čas 

Tajnik članice 1  

Pomočnik tajnika članice 1  

Predstojnik organizacijske enote 2  

Vodja področja z nad pet zaposlenimi 1  

Vodja področja z do pet zaposlenimi 7 1 

Vodja enostavnejšega področja I 1  

Samostojni strokovni delavec VII/2-II 6  

Samostojni strokovni delavec VII/2-III 15 2 

Samostojni strokovni delavec VII/2 1 3 

Samostojni strokovni delavec VII/1 1  

Strokovni delavec VI 7  

Strokovni delavec V 3 1 

Poslovni sekretar VI 3 1 

Tehnični delavec V-I 1  

Sistemski inženir VII/2 1 1 

 51 9 

Skupaj 60 

Skupaj redno zaposlenih 252 

  

ZUNANJI DOPOLNILNI DELAVCI Določen čas 

PEDAGOŠKI DELAVCI  

Visokošolski učitelj/docent 1 

Skupaj 1 

RAZISKOVALNI DELAVCI  

Znanstveni svetnik 1 

Višji znanstveni sodelavec 1 

Znanstveni sodelavec 2 

Raziskovalec z magisterijem 1 

Skupaj 5 

ZUNANJI POGODBENI DELAVCI 119 
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PRILOGE K 5: Kazalci Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja 

 
 
Graf 5.1: Gradnja lastnih besedilnih zbirk Dela FDV in Družboslovna besedila 

 
 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Celotna knjižnična 

zbirka (inv. enote)

170.856 174.175 178.203 182.554 187.049 191.803 194.766 199.299 203.639 207.028 210.956

Letni prirast (vsi tipi 

gradiv, inv. enote)

2.954 3.765 4.387 4.383 4.516 4.781 4.785 4.619 4.405 4.218 4.008

Prirast diplom, mag., 

dokt. del (inv. enote)

599 633 623 735 785 723 777 907 874 735 629

Naslovi tiskanih 

serijskih publikacij (v 

vseh oblikah: nakup, 

obvezni izvod, zamena, 

dar)

371 450 395 405 385 334 350 380 398 391 366

Število enot v prostem 

pristopu

23.342 25.583 28.163 30.543 34.354 38.139 40.954 40.820 43.981 44.935 46.864

Tabela 5.1.: Kazalci knjižnične zbirke
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Graf 5.2: Uporaba lastnih besedilnih zbirk Dela FDV in Družboslovna besedila 

 
 
 
 
 
Graf 5.3: Gradnja in vzdrževanje bibliografije FDV 

 
 
 
 

 
 

Tabela 5.2.: Število in struktura aktivnih članov

Kategorija člana 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Študenti, redni 4194 4395 4800 4754 4875 4682 4448 4426 3927 3622 3257

Študenti, izredni 690 609 774 897 945 906 902 811 588 479 337

Podiplomski študenti 940 981 950 886 909 815 742 744 980 1030 1085

Srednješolci 25 21 31 31 28 36 32 15 13 14 8

Tuji državljani 12 9 8 10 6 10 20 14 2 3 5

Zaposleni na univerzi 226 223 247 218 214 217 250 226 242 287 275

Drugi 304 204 225 209 258 219 206 210 191 220 188

Skupaj 6391 6442 7035 7005 7235 6885 6600 6446 5943 5655 5155
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Graf 5.4: Obisk knjižnice 

 
 
Graf 5.5: Transakcije z gradivom 
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Graf 5.6: Izposoja gradiva na dom 

 
 
 
Graf 5.7: Kazalci izobraževalne dejavnosti knjižnice 
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PRILOGA K 8: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

v/na  UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE                     (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 UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE      (naziv proračunskega uporabnika). 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- ocene notranje revizijske službe za področja:  NI BILO OCENE     

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:  NA PODLAGI OCENE VODIJ 

ORGANIZACIJSKIH ENOT   

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih 

organov EU,…) za področja:  NI BILO UGOTOVITEV NAŠTETIH ORGANOV    

V/Na  UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE   (naziv proračunskega uporabnika) 

je vzpostavljen(o): 

1. 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 

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.  
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2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, 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.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo 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.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo (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.  

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, 1000 Ljubljana 

Matična številka:                                                                             5085063000 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:      - 

....................................................................................................................................................... 
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Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:   - 

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  naloge notranje revizije opravlja notranja 

revizijska služba.   

 

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 

oziroma 3 pomembne izboljšave): 

 

- Nadaljevanje vzpostavljanja skupne baze študijskih, kadrovskih in finančnih podatkov s ciljem 

zanesljivega in ažurnega pretoka podatkov ter priprave poročil za poslovodstvo kot podporo 

odločanju. (izboljšava 1) 

- Izboljšanje nadzora nad porabo sredstev in optimizacija stroškov – nadaljevanje vzpostavljanja 

notranjih kontrol na področjih študijske dejavnosti, kadrovskih postopkov, knjigovodstva, 

načrtovanja in porabe proračunskih sredstev, procesa nabave blaga in storitev.  (izboljšava 2) 

- Vzpostavitev elektronskega sistema spremljanja odobravanja službenih poti od začetne faze 

odobravanja stroškov, realizacije službene poti, obračuna stroškov in kontrole izplačila. (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): 

- Pri nekaterih procesih obstaja večje tveganje zaradi razdrobljenosti poslovnih enot in pretoka 

dokumentacije v papirni obliki. (tveganje 1) 

- Vzpostavitev elektronskega sistema naročilnic za vnaprejšnje odobravanje stroškov na vseh 

segmentih. (predvideni ukrep 1) 

- Vzpostavitev enotnega sistema priprave različnih pogodb za zaposlene in zunanje izvajalce za 

pedagoško in raziskovalno delo. (predvideni ukrep 2) 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

red. prof. dr. Bojko Bučar 

 

 

                                           Podpis:.............................................. 

 

Datum podpisa predstojnika: 7. 2. 2013. 
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PRILOGA 9: Povzetek finančnega rezultata fakultete za leto 2012 

 
 

 
FINANČNI REZULTAT  2012 

CELOTNA 
FAKULTETA 

 
del za FDV 

 

del za IDV 

       

1 
OSTANKI SREDSTEV PRETEKLIH LET  
(časovne razmejitve) 2.636.906 € 

 
1.695.421 € 

 

941.485 € 

       2 TEKOČI PRIHODKI 2012 12.997.384 € 
 

8.129.721 € 
 

4.867.664 € 

3 ODHODKI 2012 -13.882.150 € 
 

-8.937.634 € 
 

-4.944.516 € 

4 (2 - 3) TEKOČI FINANČNI REZULTAT -884.766 € 
 

-807.913 €   -76.853 € 

       

5 

KORIŠČENJE  SREDSTEV IZ 
PRETEKLIH LET za izvedbo aktivnosti 
2012 (časovne razmejitve 846.772 € 

 
807.913 € 

 

38.859 € 

6 
KORIŠČENJE RAZPOREJENEGA 
PRESEŽKA PRETEKLIH LET 37.994 € 

 
0 € 

 

37.994 € 

       7 
(4+5+6) 

KONČNI FINANČNI REZULTAT ZA 
LETO 2012 0 €   0 €   0 € 

       

8 (1-5) 

KUMULATIVNI OSTANEK  sredstev za 
izvedbo  nedokončanih aktivnosti  za 
leto 2013 (časovne razmejitve) 1.790.134 €   887.508 €   902.626 € 

 
 
Fakulteta je v letu 2012 ustvarila 12.997.384 € prihodkov in 13.882.150 € odhodkov,  zato je tekoči finančni 
rezultat  negativen in sicer so bili odhodki za 884.766 € višji od ustvarjenih odhodkov. Za izvedene aktivnosti v 

letu 2012 je fakulteta  poleg tekočih prihodkov porabila 846.772 € sredstev, pridobljenih v preteklih letih 
(časovne razmejitve) in 37.994 € sredstev razporejenega presežka iz preteklih let. 

V poslovno leto 2013 bo prenesenih 1.790.134 € (preko časovnih razmejitev), ki bodo namenjeni pokrivanju 

odhodkov za tekoče aktivnosti, za katere so bili prihodki prejeti. 
 

Primerjava s preteklim letom:  
Fakulteta je v poslovno leto 2011 »vstopila« z 2.304.745 € ustvarjenih prihodkov iz preteklih obdobij, tekoči 

finančni rezultat je bil pozitiven in sicer je bilo realiziranih 15.069.929 € prihodkov in 14.717.227 € odhodkov, 

kar pomeni pozitivni rezultat tekočega leta v višini 352.702 €. V poslovno leto 2012 je bilo prenesenih  
2.636.906 € ustvarjenih prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju odhodkov za aktivnosti, za katere so bili prejeti. 

 
Analiza finančnega rezultata 2012 za pedagoško dejavnost: 

Finančni tekoči rezultat je negativen in sicer je bilo realiziranih 8.129.721 € prihodkov in 8.937.634 € odhodkov, 

kar pomeni 807.913 € tekočega primanjkljaja.  V primerjavi z letom 2011 je bila realizacija prihodkov 83,8% in 
realizacija odhodkov 90,9 %. Tudi v letu 2011 je bil za pedagoško dejavnost  tekoči finančni rezultat  negativen 

in sicer je znašal  -132.174 €. 
 

Dejavnosti, ki v tekočem letu  2012 izkazujejo manjše tekoče prihodke od odhodkov: 

 Vsebina Tekoči 

rezultat 

A. Redna izvedba programov 1. in 2. 
stopnje bolonje   

- 778.838 € 

B. Izredna izvedba programov    
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 Od tega 1. stopnja bolonje - 13.675 € 

 Od tega 2. stopnja bolonje - 3.335 € 

 Od tega stari magistrski študij - 16.459 € 

 Od tega stari doktorski študij - 40.908 € 

 

Dejavnosti, ki v tekočem letu  2012 izkazujejo večje tekoče prihodke od odhodkov: 
 Vsebina Tekoči 

rezultat 

A. 3. stopnja bolonje   + 74.030 € 

 
Negativni tekoči rezultat redne izvedbe programov 1. stopnje bolonje je predvsem posledica zmanjšanja 

sredstev s strani države  za 9,51 % v primerjavi z letom 2011. V letu  2011 smo prejeli  6.904.441 €  lump 
suma, v letu  2012 pa 6.247.704 €, kar je 656.737 € manj.  Ob predpostavki, da bi bila višina prejetih sredstev 

v letu 2012 enaka višini iz leta 2011, bi fakulteta na redni izvedbi programov izkazovala za 122.101 € tekočega 

primanjkljaja. 
Negativni tekoči rezultat izredne izvedbe programov 1. stopnje bolonje je posledica obremenjevanja tega študija 

z večjim deležem skupnih stroškov kot znaša za ostale dejavnosti. Negativni tekoči rezultat na starem 
magistrskem  in na starem doktorskem študiju je posledica »ukinitve« študija, vpisov ni, stroški v zvezi z 

dokončanem študija še nastajajo. Vse naštete stopnje izredne izvedbe programov razpolagajo s prenosi 
sredstev iz preteklih let, zato nobena stopnja študija, ki se izvaja izredno, ne izkazuje končnega primanjkljaja.  

 

Analiza finančnega rezultata 2012 za raziskovalno dejavnost: 
Finančni tekoči rezultat je negativen in sicer je bilo realiziranih 4.867.664  € prihodkov in 4.944.516 € odhodkov, 

kar pomeni 76.853 € tekočega primanjkljaja; od tega 37.994 € predstavljajo odhodki, ki so pokriti iz 
razporejenega presežka preteklih let. V primerjavi z letom 2011 je bila realizacija prihodkov 90,7 % in realizacija 

odhodkov 101,3 %. V letu 2011 je bil tekoči finančni rezultat pozitiven in sicer je znašal  484.877 €. 

 
Dejavnosti, ki v tekočem letu  2012 izkazujejo manjše tekoče prihodke od odhodkov: 

 Vsebina Tekoči 

rezultat 

A. Nacionalni raziskovalni program - 24.478 € 

B. Ciljno raziskovalni projekti - 29.290 € 

C. Aplikativni, temeljni, postdoktorski 

projekti 

- 47.105 € 

E. Ostali raziskovalni projekti iz 

proračuna SLO 

- 3.087 € 

F. Mednarodni projekti  - proračun 
EU in drugi  tuji proračun 

- 43.061 € 

 

Dejavnosti, ki v tekočem letu  2012 izkazujejo večje prihodke od odhodkov: 

 Vsebina Tekoči 

rezultat 

A. Infrastrukturni programi ARRS + 122.950 € 

B. Tržni projekti - domači + 51.333 € 
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PRILOGA 10: Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti Fakultete za družbene vede za 

leto 2012 

 

http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/katalog-ijz/poročilo-o-kakovosti-fdv-za-leto-2012.docx?sfvrsn=2

