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POSLOVNO POROČILO FAKULTETE ZA 

DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2010 
 

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 in akreditiral Svet za visoko šolstvo RS 

ter znanstvenoraziskovalno dejavnost.  

Poslovno poročilo za leto 2010 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 drugem delu pregled realizacije izvedbenih nalog, ki so bile 

zapisane v poslovnem načrtu za leto 2010, v tretjem delu analiza kakovosti po področjih 

delovanja fakultete. Poročilo so pripravili sodelavci strokovnih služb v sodelovanju z 

dekanom, prodekani in tajnikom fakultete.  

 

V okviru temeljnih dejavnosti fakultete je bilo v letu 2010 opravljeno naslednje:  

 

1. Dodiplomski študij 

Leto 2010 je bilo v celoti posvečeno strategijam reakreditacije študijskih programov. S 

predstojniki kateder smo po navodilih Komisije za reakreditacijo bolonjskih programov uspeli 

pripraviti večje spremembe programov 1. stopnje. Pripravili smo vse predmetnike ter jih 

vsebinsko in izvedbeno uskladili. Prenovljene programe so predstojniki junija 2010 javno 

predstavili. Zaradi ustanavljanja nove Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki 

je pripravljala nova merila za akreditacijo zavodov in študijskih programov, smernic, 

zapisanih v osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva, ter napovedanih morebitnih 

sprememb Zakona o visokem šolstvu je senat fakultete v oktobru ustavil postopek 

reakreditacije, ki bi vsebovala večje spremembe, in sklenil, da do novega zakona in jasnega 

finančnega okvira programom 1. stopnje le podaljšamo veljavnost, saj smo v prvih letih 

izvajanja z ukrepi odpravili največje pomanjkljivosti. 

V organizacijskem oziru smo na novo premislili delovanje študijskih služb in z reorganizacijo 

povezali bistvena področja pedagoške enote: službo za do- in podiplomski študij ter 

mednarodno sodelovanje. Vodja enote za študijsko dejavnost tako povezuje študijsko 

področje v organizacijskem pogledu, vsebinsko pa je velika pomoč pri enotnem strateškem 

načrtovanju pedagoške dejavnosti. 

Za izboljšanje delovanja služb, olajšanje pedagoškega administriranja in v pomoč poslovanja 

fakultete smo izpeljali projekt skupne poslovne baze, ki je poenotil podatke vseh fakultetnih 

organizacijskih enot, tako omogočil učinkovito izmenljivost podatkov, olajšal njihovo vodenje, 
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preglednost in sledljivost. V drugi fazi, ki bo končana marca 2011, bo iz te baze nastal 

učinkovit sistem za analize, vodenje in poročanje. 

 

2. Podiplomski študij  

Tudi za leto 2010 je na podiplomskem študiju bilo značilno, da imamo še vedno po dve 

skupini študentov tako na drugi kot na tretji stopnji. Študenti znanstvenega  magisterija so v 

študijskem letu 2010/11 vpisali absolventski status, v začetne  letnike bolonjskih  programov 

2. stopnje  pa smo vpisali drugo generacijo študentov in študentk (večino v programe, ki se 

izvajajo samo kot redni študij, in 18 študentov v dva programa izrednega študija).  

V »predbolonjskem« doktorskem študiju je še 30 doktorskih študentov in absolventov, v  2. 

letnik Interdisciplinarnega doktorskega študija družboslovja in humanistike je v študijskem 

letu 2010/11 napredovalo 59 doktorskih študentov in študentk, v prvi letnik smo pa vpisali 50 

študentov. 

Ker smo med redkimi fakultetami,  ki izvajajo enoletne drugostopenjske programe, in na 

vpisna mesta kandidirajo praviloma le diplomanti naše fakultet, smo se tudi letos pri izvedbi 

programov 2. stopnje srečali s problemi povezanimi s financiranjem študija, ki je kljub temu, 

da je organiziran kot redni študij, financiran na osnovi začasne uredbe. 

  

Študentom, ki so končali triletne prvostopenjske študijske programe, smo lahko skladno z 

akreditacijo ponudili le vpis v dodatni letnik, ki  slušateljem ne zagotavlja statusa študenta in 

je poleg tega plačljiv . 

Uspeh študentov drugostopenjskih programov (ki se kaže v relativno nizkem številu tistih, ki 

so programe zaključili ali opravili predvidene obveznosti) lahko ocenjujemo v luči neugodne 

gospodarske situacije. Na velik odstotek študentov doktorskih programov, ki niso izpolnili 

pogojev za napredovanje v 2. letnik študija, lahko razumemo kot posledico zelo neselektivnih 

z zakonom določenih vpisnih pogojev. 

V preteklem letu pa smo dosegli akreditacijo dveh mednarodnih programov, v katerih 

sodeluje tudi FDV: Evropski magisterij iz človekovih pravic (E.Ma) in Primerjalni lokalni razvoj 

(CoDe) 

V tem letu smo nadaljevali s stalno skrbjo za ohranjevanje kakovosti podiplomskega študija. 

 

3. Raziskovalno področje  

Na FDV IDV  je v letu 2010 delovalo 181 raziskovalcev (med njimi so poleg čistih 

raziskovalcev tudi raziskovalno angažirani pedagogi, strokovni sodelavci raziskovalci, mladi 

raziskovalci in raziskovalci v dopolnilnem delovnem razmerju, ki so organizirani v 18 aktivnih 

raziskovalnih centrih in 1 infrastrukturnem centru. Raziskovalno delo je potekalo v 13 

nacionalnih raziskovalnih programih in v enem infrastrukturnem programu. Poleg redne 

raziskovalne dejavnosti smo nadaljevali s prehodom na elektronsko prijavljanje, na pozive, 

razpise in oddajo poročil prek spletne aplikacije ARRS e-Obrazci. Aktivno smo sodelovali pri 

projektu FDV Skupna baza podatkov oz. novem načinu zbiranja, obdelave in uporabe 

kadrovskih in drugih podatkov.  S tem uveljavljamo sodoben način poslovanja, ki pomeni 

racionalizacijo z raziskovanjem povezanega strokovnega in administrativnega dela. Tako kot 

prejšnja leta, smo skrbeli za ustrezno vključenost raziskovalcev v pedagoški proces in za 

prenos rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela v študijski proces. Ohranili smo raven 

vključenosti v evropske in druge mednarodne raziskovalne projekte, prav tako smo ohranili 
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visoko raven objavljanja znanstvenoraziskovalnih dosežkov doma in v tujini ter rahlo povečali 

njihovo odmevnost (citiranost). 

 

4. Mednarodno področje 

Na področju mednarodne izmenjave smo večinoma izpolnili načrtovane dejavnosti. Kar 

zadeva izmenjavo študentov, smo v št. letu 2009/10 gostili 208 tujih študentov na 

dodiplomski in podiplomski ravni, nekaj manj študentov FDV pa smo poslali v tujino. Posebej 

velja poudariti, da smo vsem tujim študentom uspeli zagotoviti status oz. pravice, kot gredo 

našim študentom. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom smo rahlo povečali število 

predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku. Količinsko precej skromnejša je bila izmenjava 

pedagoškega, raziskovalnega in administrativnega kadra, ki pa je v načrtu tudi nismo višje 

zastavili, predvsem na osnovi izkustva, da problem predstavljajo visoke delovne obveznosti 

doma in skromna finančna podpora tej aktivnosti.  Čeprav smo z realizacijo zastavljenih ciljev 

lahko zadovoljni, bo v prihodnje treba vložiti še več truda v internacionalizacijo študijskih 

procesov, ker je predvsem to pri zunanjih ocenjevalcih dejavnik kakovosti študija na 

ocenjevani instituciji.  

 

5. Strokovna podpora pri delovanju fakultete (delo strokovnih služb) 

V letu 2010 je bilo na fakulteti zaposlenih 279 delavcev, od tega na pedagoškem področju 

121, na znanstvenoraziskovalnem 60, na strokovnem 64 zaposlenih in 34 zunanjih 

dopolnilnih delavcev. Zunanjih pogodbenih delavcev za izvedbo študijskih programov je bilo 

68, 126 pa je bilo zaposlenih na podlagi avtorskih ali drugih pogodb. Zaposlitev za določen 

čas smo imeli na pedagoškem področju 24,  znanstvenoraziskovalnem 63 in strokovnem 

področju 9.  

Povečali smo varnost in funkcionalnost omrežja in izdelali varnostno politiko fakultete. 

Posodobili smo storitve elektronske pošte ter uvedli portale služb in organov upravljanja v 

podporo odločanju in vodenju fakultete,  omogoča boljše informiranje ter elektronski dostop 

do gradiv članom organov. Izboljšali smo podporo pedagoškemu procesu in zaposlenim ter 

povečali tehnično in izvedbeno podporo Službam za študijske zadeve in računovodstvu. 

Posebna pozornost je namenjena uspešnemu projektu informacijske skupne baze, ki bo 

omogočala izmenjavo podatkov o pedagoških in raziskovalnih obremenitvah, kadrovskih 

podatkov o zaposlenih in delovnih mestih s podatki o plačah, kar bo zelo olajšalo pripravo, 

analiz kadrovske problematike po posameznih področjih delovanja fakultete in drugih analiz.   

V Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja smo presegli letni načrt 2010. Zelo smo 

uspešni na področjih kreiranja in redaktiranja bibliografij, imamo nadpovprečen prispevek v 

COBIB.SI,  posebej pa je treba izpostaviti obseg in kvaliteto informacijskega opismenjevanja 

uporabnikov. Izvajamo tudi dodatne projekte (smo Osrednji specializirani informacijski center 

za družboslovje), sodelujemo pri razvijanju standardov za visokošolske knjižnice in 

standardov za informacijsko opismenjevanje, zelo aktivni smo v koordinacijah dejavnosti 

visokošolskih knjižnic Univerze v Ljubljani prek delovnih skupin na različnih področjih. 

Na področju publicistična dejavnost je izšlo je 24 novih knjig, od tega tri elektronske. 

Uspešno je potekal tudi projekt digitalizacije dosedanjih knjižnih izdaj in njihove objave na 

spletu s prostim dostopom za uporabnike ter ureditev financiranja dejavnosti od ustanovitelja. 

Aktivnosti finančno-računovodske službe so bile v letu 2010 usmerjene k izboljšanju 

poročanja in posredovanja  finančnih podatkov notranjim uporabnikom,  predvsem v smislu 

vzpostavljanja baz podatkov prek portalov. S tem so bili omogočeni neposredni dostopi do 
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finančnih podatkov različnim strokovnim službam z namenom učinkovitejšega sodelovanja 

med službami. Aktivnosti se v tej smeri nadaljujejo tudi v letu 2011.  

Na kadrovskem področju smo nudili podporo pedagoškemu, znanstvenoraziskovalnemu 

področju in vodstvu z ažurno pripravo vseh kadrovskih aktivnosti in njihovemu usklajevanju z 

Univerzo v Ljubljani. Z ažuriranjem vseh kadrovskih podatkov smo tudi zagotovili kakovostne 

informacije vodstvu pri obravnavi kadrovskih zadev. Izvedli smo interno usposabljanje 

zaposlenih s področij znanj in veščin za učinkovitejše izvajanje delovnih procesov na 

fakulteti. V okviru priprave kadrovske strategije je vodstvo sprejelo usmeritve na področju 

nadomeščanja zaposlenih, ki so prekinili pogodbo o zaposlitvi, v kadrovski službi pa so začeli 

s pripravo analiz za pripravo petletne kadrovske projekcije, v kateri bomo predvideli znane 

odhode in pravočasno poiskali ustrezne nadomestitve za delavce, ki se bodo upokojili ali 

bodo začasno odsotni. V strokovnih službah  so vodje izvedli  letne razgovore z zaposlenimi. 

Sprejeta so bila tudi Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na 

osnovi sprejetih meril UL 

Za izboljšanje internega komuniciranja je bil v letu 2010 vzpostavljen forum za komuniciranje 

zaposlenih, za komuniciranje s študenti in  njihovo obveščanje  pa je SOJ nadgradila in 

izboljšala komunikacijsko infrastrukturo. Služba redno pripravlja najave dogodkov in 

fotonovice za objavo na spletnih straneh fakultete ter redno pripravlja novice za objavo na 

intranetu (spremljanje sej UO, senata, kolegija dekana, drugo) in mesečno ureja interni 

časopis e-Dogajanja.  

 

V okviru Galerije FDV je bilo v letu 2010 10 razstav in galerijskih dogodkov. 

  

V preteklem letu so bila izvedena redna tehnično-vzdrževalna dela v skladu s poslovnim 

načrtom. Od večjih investicijskih projektov je bila uspešno zaključena prenova multimedijske 

predavalnice ter delna sanacija in zamenjava dotrajanega inventarja v starem delu fakultete. 

Vzpostavljeno je bilo delovanje pisarne za prevzem in oddajo pisemskih pošiljk in opravljena 

analiza možnosti lastnega upravljanja garaže. V sodelovanju z univerzo je bilo izvedeno 

skupno javno naročilo na področju dobave električne energije. Optimizacija stroškov je 

potekala z ukinitvijo nekaterih fiksnih mesečnih obveznosti do zunanjih izvajalcev ter 

pridobivanjem dodatnih ponudb za dobavo in izvajanje nalog ter pogajanji z zunanjimi 

izvajalci. Sodelovali smo tudi z vodstvi in strokovnimi službami sosednjih fakultet pri urejanju 

okolja, izmenjavi informacij o reševanju problemov in usklajevanju stališč do skupnih 

problemov, obravnavanih na UL.   
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1. ŠTUDIJSKO PODROČJE 

1.1. DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

1.1.1. Analiza letnih ciljev 

 

Analiza vpisa in zaključevanja študija 

 

Od leta 2004 število študentov na 1. stopnji upada. Skupaj z absolventi je rednih študentov 

2648 (lani 3022, predlani 3436), na kar vpliva dejstvo, da je 22,66 % rednih in 6,81 % 

izrednih študentov 4. letnika bolonjskih programov diplomiralo že v zadnjem letniku študija in 

niso vpisali (podaljšanega) absolventskega staža, kar je tudi eden od ciljev bolonjskega 

sistema.  Tako se je povečalo število študentov, ki so se vpisali v programe 2. stopnje. S 

prehodnostjo študentov nismo zadovoljni: iz 1. v 2. letnik jih napreduje med  20 % in 76,67 % 

(kar je enako kot predlani in slabše kot lani (lani med 33 % in 86 %). Letošnja generacija 

študentov prenovljenih programov iz 1. v 2. letnik napreduje nekoliko slabše kot zadnja 

generacija študentov starih programov, in sicer letos 57,83 %, lani 67,3 %, predlani 64,6 % 

(zadnja generacija starih programih 66,6 %). 

 

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

vpisana v študijskem letu 2007/08, prva generacija pa v 2005/06), za katero se pričakuje, da 

bo študij zaključila v letošnjem študijskem letu. V povprečju se je 54,95 % študentov 

generacije vpisalo v 4. letnik brez ponavljanj in pavziranj, kar je manj kot lani in predlani (59 

%). Delež se v primerjavi z zadnjimi generacijami starih študentov (63 %) povečuje, kar 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 le 22,66 % rednih in 6,81 % izrednih študentov prve generacije bolonjskih programov 

diplomiralo v štirih letih, kar je celo manj kot lansko leto (37,96 % oz. 7,91 %). 

 

Iz lanskega leta se je nadaljeval trend velikega števila diplomantov (letos 840, lani 828, 

predlani 558), saj je s starimi študenti študij zaključevala tudi druga generacija študentov 

bolonjskih programov, ki naj bi svoj študij zaključili že v okviru zadnjega letnika, a so izkoristili 

ugodnosti absolventskega statusa. Skladno s pričakovanji se je število diplomantov starih 

programov v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo (letos 437, lani 520, predlani 558). Kljub 

temu, da jih bomo še naprej spodbujali k dokončanju študija (motivacijski seminarji, obvestila 

…), 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 leta 1999 imeli 308 diplomantov, leta 2010 pa 840, kar je 272,73 % 

več.  

 

 

Glede na število diplomantov smo organizirali devet podelitev diplomskih listin, in sicer: 

22. 1. , 26. 2. , 19. 3. , 28. 5., 11. 6., 2. 7., 12. 11., 26. 11. in  10. 12., na katerih smo podelili 

listine tistim, ki so diplomirali med 9. 9. 2009 in 3. 9. 2010. Na podelitvah so sodelovali tudi 

slavnostni govorniki: doc. dr. Andrej Škerlep, doc. dr. Metka Kuhar, izr. prof. dr. Anton 
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Kramberger, izr. prof. dr. Marjan Hočevar, doc. dr. Urša Golob, doc. dr. Samo Uhan, izr. prof. 

dr. Peter Stankovič, izr. prof. dr. Jernej Pikalo, doc. dr. Cirila Toplak, doc. dr. Andrej Kurnik, 

izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, asist. dr. Nataša Kejžar, doc. dr. Milan Brglez, doc. dr. Franc 

Trček, doc,. dr. Marko Milosavljević, doc. dr. Nataša Gliha Komac in doc. dr. Aleš Žiberna. 

 

V koledarskem letu 2010 je diplomiralo 871 študentov samostojnih programov na FDV, od 

tega 403 študentov bolonjskih programov ter 31 študentov dvopredmetnih programov, ki 

jih na starih programih izvajamo skupaj s FF. 

 

Pri vpisih za št. leto 2010/11 smo UL posredovali predlog po omejitvi vpisa, ki ga je na 

predlog predstojnikov oddelkov in kateder sprejel senat fakultete, za šest programov rednega 

študija, ki so za 30 % in več presegali število razpisnih mest. Na rednem študiju je večina 

programov (razen Analitske politologije, Družboslovne informatike, Analitske sociologije, 

Evropskih študij – družboslovni vidiki, Politologije – analiza politik in javne uprave ter 

Sociologije – kadrovski menedžment) imela zadostno ali nekoliko večje število študentov. Za 

fakulteto v celoti je želja po vpisu na naše programe na rednem študiju 113,7 %, na izrednem 

študiju pa le 8,9 %. Letos (že šestič zapored) nismo zapolnili vseh vpisnih mest na izrednem 

študiju. Trend zmanjševanja vpisa na izredni študij želimo ublažiti z ustvarjanjem modulov 

vseživljenjskih izobraževalnih seminarjev oz. programov.  

 

Do konca leta smo vpisali 3027 študentov dodiplomskega študija, obravnavali pa 1535 

raznih študentskih prošenj. 

 

Tutorski sistem 

 

Na prvi stopnji nadaljujemo izvajanje tutorstva z minimalnim koordiniranim delovanjem. 

Januarja je koordinatorica tutorjev doc. dr. Maja Garb organizirala sestanek tutorjev, na 

katerem smo se dogovorili o možnostih izobraževanja in usposabljanja tutorjev, pripravi 

tutorskih poročil ter načrtu dela za poletni semester. Januarja, maja in junija smo zbirali 

polletna poročila tutorjev učiteljev, študentom tutorjem smo izdali potrdila o sodelovanju. 

Študentski svet je julija objavil razpis za tutorje študente. Tutorji učitelji so v avgustu 

korespondenčno obravnavali in sprejeli poročilo o delu v študijskem letu 2009/10 (poročilo 

smo posredovali v obravnavo senatu), katedre pa so imenovale tutorje učitelje za študijsko 

leto 2010/11. Tutorji so bili v septembru vabljeni na dogodke, ki jih je organizirala UL. Na 

sestanku tutorjev učiteljev in študentov so sprejeli načrt dela za novo študijsko leto in se 

dogovorili o aktivnostih za na prvi študijski dan. Predstavniki Službe za dodiplomski študij 

smo 30. 9. 2010 sodelovali na izobraževanju za študente in učitelje tutorje, ki sta ga 

organizirala Študentski svet (ŠS) FDV in odgovorna učiteljica tutorka doc. dr. Maja Garb. 

 

Predstavitve študijskih programov kandidatom za vpis 

 

Ob upadu generacije postaja vedno pomembnejša promocija naših programov. Na predlog 

predstojnikov je organizacijo obiskov srednjih šol prevzela služba za odnose z javnostmi in 

jih je izvedla s pomočjo informatorjev s posameznih kateder in študentov tutorjev. Obiske so 

v sodelovanju s službo za odnose z javnostmi in službo za dodiplomski študij opravili 

informatorji, ki so jih imenovale katedre. Na obiskih v zadnjem letu v večji meri kot do sedaj 
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sodelujejo tudi študentje tutorji, kar kandidatom za vpis omogoča, da študij spoznajo tudi z 

malo manj formalne študentske perspektive. 

 

21. in 22. 1. smo se drugo leto zapored udeležili izobraževalnega sejma Informativa, oba 

dneva smo imeli stojnico s predstavitvenim gradivom naše fakultete. Na stojnici so 

informacije podajali predstavniki kateder, študentje tutorji, služba za odnose z javnostmi, ves 

čas pa smo bili prisotni tudi predstavniki službe za dodiplomski študij. Fakulteto sta na sejmu 

predstavila tudi doc. dr. Karmen Šterk s predavanjem Antropološka interpretacija šal in 

predsodkov o FDV in doc. dr. Milan Brglez s predavanjem Kako razumeti odnose med 

Slovenijo in Hrvaško. 

 

12. in 13. 2. smo uspešno organizirali informativni dan za kandidate za vpis na programe 

prve stopnje naše fakultete, saj je fakulteto v teh dveh dneh obiskalo 1938 kandidatov, že 

prvi dan pa 1524 kandidatov, ki jih je zanimal študij na FDV. 

 

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.  V aprilu 

smo se udeležili sestanka koordinatorjev praks na katerem so si koordinatorji izmenjali 

izkušnje in iskali rešitve za probleme na katere so naleteli.  

 

Odprti predmeti na drugih fakultetah 

 

Na osnovi dogovora o izmenjavi predmetov in študentov (odprti izbirni predmeti) s 

Fakulteto za upravo, Ekonomsko fakulteto in Filozofsko fakulteto smo si izmenjali 111 

predmetov, ki smo jih poleg predmetov naše fakultete ponudili študentom. Predmete drugih 

fakultet je izbralo 21 študentov FDV, ki so vpisali 28 predmetov, in sicer 13 študentov je 

vpisalo 19 predmetov Filozofske fakultete, 8 študentov pa 9 predmetov Ekonomske fakultete 

(predmetov Fakultete za upravo naši študentje niso izbrali). Na predmete naše fakultete pa 

se je v okviru izmenjave študentov vpisalo 29 študentov Fakultete za upravo, ki so vpisali 42 

predmetov in po en študent iz Ekonomske oz. Filozofske fakultete, s katero smo v študijskem 

letu 2009/10 sodelovali prvič.  

 

Reakreditacija programov 

 

V januarju smo začeli s pripravami na reakreditacijo programov, ki je bila na podlagi 

ugotovljenih pomanjkljivosti načrtovana že v prejšnjem letu (sklep senata 7. 12. 2009). V prvi 

fazi smo v Službi za dodiplomski študij pregledali študijske programe, in v februarju opravili 

pogovore s predstojniki kateder. Na teh sestankih smo oblikovali osnutek spremembe  

programov. Spremembe, ki smo jih želeli uvesti so: zmanjšanje števila predmetov iz 12 na 

10, sprememba števila kreditnih točk predmetov iz 5 na 6, poenotenje zaključka študija, 

odprava vsebinskih prekrivanj in posledično zmanjšanje števila predmetov, vzpostavitev 

stabilnega sistema pri katerem ne bi bilo potrebno vsakoletno preverjanje finančnih enot. 

Priprava sprememb programov je zahtevala več sestankov s predstojniki kateder in 

oddelkov, vodstvom in komisijo za reakreditacijo bolonjskih programov. Komisija za 
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reakreditacijo se je sestala štirikrat (12. 3., 29. 3., 9. 4. in 19. 5.). Na sejah se je seznanila s 

predlogi sprememb programov, natančno določila vsebino obrazcev potrebnih za izvedbo 

reakreditacije (obrazec za pripravo učnih načrtov, referenc nosilcev,...), razpravljala o tipih 

predmetov, ki sestavljajo programe (programski, sidrni, izbirni,...) in njihovi izvedbi (sinhrono 

izvajanje predmetov, ki so na več programih), kontaktnih urah, ki se bodo izvedle v razredu 

(60 ur na predmet), enakomerni obremenitvi študentov v obeh semestrih (po 30 KT v 

vsakem), vsebini sidrnih predmetov, Upravnemu odboru predlagala drugačno ureditev plačila 

izvajalcem praktikumov. Komisija je bila seznanjena tudi s predlogom nekaterih kateder o 

preimenovanju študijskih programov. Kot rezultat opisanega procesa je bila 14. junija 

opravljena predstavitev predlogov sprememb vseh študijskih programov, pri kateri so 

sodelovali predstojniki kateder in vodstvo. Vzporedno s sejami Komisije za reakreditacijo so 

potekali tudi sestanki s predstojniki kateder (29. 3., 31. 5., 13. 12.), na katerih je bilo poleg 

stalne razprave o reakreditaciji programov izpostavljeno še dogajanje glede sprejemanja 

meril za vrednotenje pedagoškega dela na UL in FDV, na decembrski seji pa so se seznanili 

z načrtom promocije študijskih programov za leto 2011.  

Zaradi ustanavljanja nove Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki je 

pripravljala nova merila za akreditacijo zavodov in študijskih programov, smernic zapisanih v 

osnutku Nacionalnega programa visokega šolstva ter napovedanih morebitnih sprememb 

Zakona o visokem šolstvu, je senat fakultete v oktobru ustavil postopek reakreditacije, ki bi 

vsebovala spremembe zapisane v prejšnjem odstavku. 

 

Komisije na dodiplomskem študiju 

 

Organizirali smo tudi devet sej Komisije za dodiplomski študij, in sicer 21. 1., 23. 2., 6. 4., 

25. 5., 22. 6., 30. 8. 21. 9., 2. 11. in 21. 12.. Komisija je poleg ustaljenih tematik (pritožbe 

študentov, dodelitev posebnih statusov, obravnava predmetnika, pogojev za napredovanje v 

višji letnik, predloga za omejitev vpisa, predloga študijskega koledarja...), ki jih je senat tudi 

podprl, preučila rezultate ankete o razlogih za izpis študentov, ki je bila izvedena v januarju. 

Rezultati ankete so kot glavni razlog za izpis pokazali na napačne predstave o študiju glede 

na vsebino. Na predlog komisije je senat podprl predlog o zmanjšanje števila opravljanj 

izpitov iz 6 na 4 opravljanja. Ker takšna sprememba zahteva spremembo Statuta UL, smo 

predlog posredovali v obravnavo Statutarni komisiji UL. Senat je obravnaval tudi predlog 

komisije o upoštevanju etičnega kodeksa pri imenovanju članov različnih komisij, vendar ga 

ni podprl in posebnega sklepa ni sprejel. Komisija je obravnavala tudi predlog Komisije za 

Prešernove nagrade za obravnavo del študentov druge stopnje na komisiji za magistrska 

dela, vendar tega predloga ni podprla. Senatu je ob soglasju Komisije za Prešernove 

nagrade predlagala sprejem začasnega sklepa o razširitvi komisije z dodatnim članom iz 

oddelka za politologijo. Komisija se je informirala o kazalnikih pedagoškega procesa, 

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

nastajanja meril za izvedbo pedagoškega dela, stanju vpisa po prvi, drugi in tretji prijavi, 

dogajanju v zvezi z akreditacijo študijskih programov in ustanavljanjem NAKVIS-a. 

 

Organizirali smo tri seje Komisije za Prešernove nagrade (20. 9., 23. 11. in 

korespondenčno 24. 12.) Komisija je pod predsedovanjem doc. dr. Branka Iliča izbirala in 

ocenjevala dela pripravljena v študijskem letu 2009/2010 – v presojo je dobila 53 diplomskih 

del, ki so bila na Fakulteti za družbene vede zagovarjana v času od 1. septembra 2009 do 
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31. avgusta 2010. Dodatnih predlaganih nalog s programov, ki za zaključek študija nimajo 

predvidenih diplomskih del, komisija ni prejela. Predlagana dela je Komisija presojala v 

skladu z merili iz pravilnikov o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v 

Ljubljani in Fakultete za družbene vede. Komisija je dve deli predlagala za univerzitetno 

Prešernovo nagrado. Nagrado je prejela Kaja Klobas, na ravni fakultete pa je 10 kandidatov 

prejelo fakultetno nagrado oziroma priznanje. Na zadnjem sestanku komisije je zaradi 

pričakovanega povečanja števila diplomskih del, ki bodo kandidirala za nagrado (za nagrado 

lahko kandidirajo tudi dela kandidatov drugostopenjskih programov) sprejela sklep o razširitvi 

komisije z dodatnim članom in ga posredovala v obravnavo senatu.  

 

Z mesecem junijem smo uvedli obvezno pregledovanje diplomskih del in seminarskih nalog s 

programom Turnitin, ki služi za odkrivanje plagiatorstva in so ga dolžni uporabljati vsi 

pedagogi. Na tej osnovi smo prejeli 10 predlogov za uvedbo disciplinskega postopka, ki smo 

jih posredovali v obravnavo Disciplinski komisiji I. stopnje FDV. 

 

Skrb za študente s posebnimi statusi 

 

Maja in decembra 2010 smo se udeležili štirih posvetov in delavnic na temo 

problematike študentov s posebnimi potrebami. Tri je organizirala Univerza v Ljubljani 

(Posvet o izvajanju tutorstva za študente s posebnimi potrebami, Motnje v duševnem razvoju 

in študij ter delavnica na URI Soča z naslovom Predstavitev komunikacijske in arhitekturne 

dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami), eno pa Fakulteta za upravo (delavnica dobre 

prakse kariernega razvoja študentov s posebnimi potrebami). 

 

1.1.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Priprave na 
elektronsko 
anketiranje (ankete 
UL) 

izdelava elektronskih vprašalnikov, 
povezava elektronskih vprašalnikov s 
študentskimi profili v spletnem 
referatu 

Realizirano. 

začetek anketiranja Realizirano. 

konec anketiranja in obdelava 
podatkov za predmete 

Realizirano. 

objava rezultatov za predmete Realizirano. 

Priprava in 
reakreditacija 
programov prve 
stopnje 

razširitev Komisije za reakreditacijo s 
člani vseh kateder 

Realizirano. 

katedre odgovorijo na odprta 
vprašanja v zvezi z reakreditacijo 

Realizirano.  

priprava predlogov sprememb 
predmetnikov (Služba za dodiplomski 
študij) na podlagi prejetih odgovorov 
s kateder 

Realizirano.  

posamični sestanki s predstojniki 
kateder o pripravljenih predlogih 

Realizirano.  

katedre oblikujejo končni predmetnik Do poletnih mesecev so se oblikovali 
predmetniki. Skladno s sklepom 
senata, pa je postopek zaradi 
sprejetja novih meril za akreditacijo 
začasno ustavil. 

priprava učnih načrtov in ostale 
dokumentacije za reakreditacijo, 

Postopek je zaradi sprejetja novih 
meril za akreditacijo začasno 
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katedre opravijo uglaševanje (tuning) 
učnih ciljev in dosežkov, obravnava 
na Komisiji za reakreditacijo 

ustavljen. 

obravnava na KDŠ Postopek je zaradi sprejetja novih 
meril za akreditacijo začasno 
ustavljen. 

obravnava na senatu, posredovanje 
na KDŠ UL 

Postopek je zaradi sprejetja novih 
meril za akreditacijo začasno 
ustavljen. 

Izobraževanje 
pedagogov glede na 
aktualno 
problematiko 

glede na zanimanje in aktualno 
problematiko se organizirajo 
seminarji oz. predavanja, npr. 
ravnanje s problematičnimi študenti, 
pisanje učbenikov ipd. 

Ni bilo organiziranih tečajev, ker smo 
večino časa posvetili sestankom in 
posvetom na temo reakreditacije 
programov. 

Koordiniranje 
tutorskega sistema 

pregled izvajanja tutorskega sistema 
tudi za višje letnike in ne le za 
študente 1. Letnika 

Realizirano. 

usposabljanje tutorjev o uporabi 
orodja Kariernega centra UL 

Ni realizirano (uporaben in učinkovit 

je obstoječ sistem). 

sestanek tutorjev, polletna pisna 
poročila tutorjev 

Delno realizirano (poročila oddana, 

sestanek ni realiziran). 

informativni dan – udeležba tutorjev Realizirano. 

sestanek s študenti 1. letnikov na 
vseh študijskih programih 

Realizirano. 

sestanki s študenti višjih letnikov na 
vseh programih (glede prehoda v 
višji letnik) 

Realizirano. 

razpis za tutorje v š. l. 2010/2011 Realizirano. 

priprava polletnih poročil tutorjev Realizirano za prvo polletje. 

zbor tutorjev (samoevalvacija, 
sprejem končnega poročila, sprejem 
programa 2011/2012) 

Realizirano. 

poročilo o tutorstvu v Senatu FDV Realizirano. 

usposabljanje totorjev na FDV, 
usposabljanje tutorjev na UL 

V maju udeležba na tutorskem 

posvetu UL in posvetu na FU. V 

septembru so se predstavniki FDV 

udeležili usposabljanja na UL; 

Izvedeno je usposabljanje na FDV.  

sprejem 1. letnikov in tutorske ure Realizirano. 

Izboljšanje 
organizacije 
izrednega študija 

glede na zmanjšanje števila 
študentov na izrednem študiju je 
potreben razmislek, ali se v izvedbo 
za posamezno študijsko leto 
ponujajo vsi programi ali le nekateri, 
in sicer tisti, ki so bolj tržno zanimivi 

V novembru je senat potrdil razpis 7 
programov na izrednem študiju za št. 
l. 2011/12 (to pomeni, da  6 
programov ne bomo izvajali). 
Skladno s tem smo predlagali objavo 
v Razpisu za vpis za 2011/12. 

nadaljevanje s pripravo učbenikov, in 
sicer: za študente 1. in 2. letnika 
izrednega študija se pripravijo 
brezplačni kompleti učbenikov, 
študentom 3. in 4. letnika pa se 
omogoči nakup študijske literature iz 
Založbe FDV s 50-odstotnim 
popustom 

Realizirano.  

Povečanje števila 
diplomantov / 
skrajševanje časa 
trajanja študija 

motivacijski seminarji o zaključevanju 
študija; oktobra je treba obvestiti 
katedre in jih povabiti k organizaciji 
motivacijskih seminarjev za 

Po obvestilu iz naslednje točke smo 
katedre prosili za izvedbo v drugem 
semestru tega št. leta in ponudili 
pomoč. 
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absolvente posameznega programa 

obveščanje absolventov o iztekanju 
starih programov: SDS pošlje vsem 
absolventom, ki v zadnjih 5 letih niso 
zaključili študija, pismo, v katerem jih 
seznani z iztekanjem starih 
programov in jih povabi k dokončanju 
študija 

Realizirano.  

Informiranje o 
študijskih programih 

obiski in predstavitve programov po 
srednjih šolah: na povabilo osebja 
srednjih šol se obiskov udeležimo, s 
Službo za odnose z javnostmi 
nadaljujemo z organizacijo mreže 
»komunikatorjev« po programih, ki 
lahko opravijo predstavitev na 
srednjih šolah; v predstavitve se po 
svojih močeh vključijo tudi študenti 
(potreben dogovor s ŠS FDV, morda 
v okviru tutorskega sistema, saj bodo 
tutorji veliko vedeli o programih, ki jih 
izvajamo na fakulteti) 

Poteka.  

tudi vpis v 1. letnik opravimo le prek 
spleta; služba za dodiplomski študij 
objavi telefonske številke za 
specifične vpisne probleme; lanski 
vpis je bil izjemno dobro izpeljan, nad 
našimi pričakovanji, tudi zato, ker 
smo izbiro fakultetnih in odprtih 
predmetov premaknili v višje letnike 

Realizirano. 

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

Delno realizirano, z vpisi v višji letnik 
smo začeli 28. 6., ker smo s postopki 
priprave urnikov in pedagoških 
obremenitev zamujali zaradi nejasnih 
pravil glede meril in normativnov 
izvedbe pedagoškega procesa v 
naslednjem študijskem letu. Šele 
maja 2010 je sprejet sklep, da tudi v 
prihodnje veljajo dosedanja merila.  

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, kakor se 
katedre odločijo glede na potrebe 
svojega programa 

Predstavitve so organizirane po 
posameznih programih, glede na 
želje in potrebe programov oz. 
kateder. 

Povezovanje 
vseživljenjskega 
izobraževanja in 
izrednega študija 

z objavo urnika za izredni študij 
objavimo urnik predmetov, ki 
potekajo v okvirju vseživljenjskega 
izobraževanja 

Realizirano v septembru, ko so 
izvajalci sporočili predmete, ki se 
izvajajo v okviru VŽU. 

 

1.1.3. Analiza kakovosti 

 

Iz zgornjega zapisa načrtovanih in realiziranih dejavnosti lahko razberemo, da so ustaljeni 

postopki, ki se letno izvajajo za potrebe izvedbe pedagoškega procesa, realizirani. Napredek 
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je bil narejen tudi pri tistih dejavnostih, s katerimi smo želeli izboljšati delovanje 

dodiplomskega študija in s tem kakovost.  

 

V letu 2010 je bila načrtovana reakreditacija bolonjskih programov, ki pa se ni v celoti 

zaključila. Vzrok je zunanjih dejavnikih (sprejeta so bila nova merila, ki urejajo to področje in 

narekujejo drugačne postopke). Služba za dodiplomski študij je v sodelovanju s predstojniki 

kateder in vodstvom fakultete v celoti izpeljala postopek prenove programov na ravni 

fakultete, ki pa je bil s sklepom senata ustavljen. V različnih fazah tega procesa smo se 

srečevali z evalvacijo obstoječih programov, ki je bila podana tako s strani študentov, kot tudi 

pedagogov (kateder). Izhajali smo iz opravljenih evalvacij prejšnjih let (ankete prvih treh let 

izvajanja bolonjskih programov in anketiranje študentov prve bolonjske generacije z odprtimi 

vprašalniki UL, izmenjave mnenj izvajalcev programa in strokovnih služb) ter intenzivnimi 

pogovori s predstojniki in komisijo za reakreditacijo bolonjskih programov. Tako smo zaznali 

številne prednosti in slabosti obstoječega sistema ter oblikovali predloge za njegovo 

izboljšanje (npr. zmanjšati urniško prekrivanje izvedbe predmetov, zagotoviti stalnost izvedbe 

predmeta za nekaj let (tako, da se sestavine učnega načrta iz leta v leto bistveno ne 

spreminjajo, vpis v naslednje leto se začne v začetku izpitnega obdobja, avtomatizirana 

priprava vpisnih listov... ). Reakreditacijo programov tako kljub temu, da ni dokončana, 

štejemo za izjemno produktivno in dobro osnovo za bodoče  podaljšanje veljavnosti in/ali 

reakreditacijo programov.  

 

Med težave, ki smo jih zaznali in menimo, da jih je v luči dviga kakovosti treba rešiti, sodi tudi 

relativno majhna ponudba izbirnih predmetov drugih fakultet. Zato smo si že v študijskem 

letu 2009/10 prizadevali skleniti dogovor o izmenjavi predmetov z večjim številom fakultet in 

študentom ponuditi večjo izbiro. Predvidevali smo, da bo k dogovoru pristopijo večje število 

fakultet, saj so v tem letu vse fakultete začele izvajati bolonjske programe, s čimer je bil 

odpravljen glavni vzrok za dosedanje nesodelovanje. V študijskem letu 2009/10 smo našim 

študentom ponudili 111 predmetov na 3 fakultetah, kar je več kot v preteklih letih. Vpis 

odprtih predmetov, ki po eni strani pomeni večjo raznovrstnost znotraj študija in 

zadovoljevanje individualnih interesov, je po drugi strani omejen s potrebo po koordinaciji 

obveznosti na različnih fakultetah oz. lokacijah, kar nujno prispeva k manjšemu obsegu 

izmenjave predmetov. Menimo, da bi bilo smiselno izmenjavo predmetov še naprej urejati z 

dogovori med fakultetami, ki imajo bolj podobne programe.   

 

Pregled obveznosti študentov in pedagogov smo izboljšali z objavo razporeda individualnih 

konzultacij pri vseh predmetih, kar v preteklosti ni bilo javno objavljeno in je veljalo za stvar 

dogovora med učitelji in študenti.  

 

Pozitivno ocenjujemo pravočasno (pred začetkom vpisov, najkasneje v začetku junija) 

pripravo urnikov za izvedbo pedagoškega procesa na programih prve stopnje, slabše pa 

kasnejšo izdelavo urnikov za izvedbo programov druge in tretje stopnje. Ocenjujemo, da bi 

pravočasna hkratna izdelava urnikov za vse tri stopnje bila veliko bolj v pomoč tako 

študentom kot tudi pedagogom, ki bi v tem primeru že maja izvedeli, kdaj bodo potekala 

njihova predavanja na vseh programih in predmetih, pri katerih je predvideno njihovo 

sodelovanje. Žal je tako, da zunanji akterji (UL, MVZT) podatke o razpisu prostih mest za 

programe druge in tretje stopnje zahtevajo nekaj mesecev kasneje kakor podatke za izvedbo 
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prve stopnje, pa vendar bi lahko z internimi določili, da se na izvedbo programov vseh treh 

stopenj pripravljamo hkrati, prispevali k boljši organiziranosti pedagoškega procesa. 

Število študentov s posebnimi statusi (matere, očetje, študenti s posebnimi potrebami, 

športniki in umetniki), se je izjemno povečalo. Uvedli smo sistem ažurnega obveščanja 

pedagogov vseh predmetov, na katere je posamezni študent vpisan. Poleg tega pedagoge 

vabimo na različne delavnice za delo s študenti s posebnimi potrebami.  

 

Že nekaj let si prizadevamo povečati število diplomantov starih programov (letos 437, lani 

520, pred dvema letoma 556, pred tremi leti 581). Študentom smo poslali motivacijsko 

pismo, nekatere katedre organizirale tudi motivacijske seminarje, kar konstantno 

spodbujamo. Neuspeh pripisujemo dejstvu, da je večina študentov želela obdržati status 

študenta čim dlje, saj jih tudi država s svojimi pravili glede podaljševanja statusa študenta 

motivira predvsem k temu, da status obdržijo, ne pa da diplomirajo. Status študenta ima v 

razmerah večje brezposelnosti boljšo veljavo kakor status diplomanta. Takšno stanje pa ima 

tudi negativen učinek, saj so študentje dolgo časa izločeni in sistema in se težko vanj 

ponovno vključijo in študij zaključijo. Zaključek študija starih študentov bo zato vsako leto 

terjala še večji vložek strokovnih služb, vodstva in pedagogov. 

 

1.2. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

1.2.1. 1.2.1.Analiza letnih ciljev 

V letu 2010 smo imeli še vedno dve vrsti magistrskih študentov: 141 študentov znanstvenega  

magisterija je v študijskem letu 2010/11 vpisalo absolventski status, v začetne  letnike 

bolonjskih  programov 2. stopnje  pa smo do 15. 10. 2010 vpisali  340 študentov in študentk 

(od tega 322 v programe, ki se izvajajo samo kot redni študij in 18 študentov v dva programa 

izrednega študija). Absolventski staž je vpisalo 308 študentov/-tk 2. stopenjskega študija (od 

tega je 30 izrednih študentov 2. stopnje). 

 

Tudi drugo leto imamo manjše število prijav na drugostopenjske programe kot bi si želeli 

(tabela 1.2.1), kar je posledica tega, da na vpisna mesta kandidirajo praviloma le diplomanti 

naše fakultete, saj smo ena redkih fakultet, ki izvajamo enoletne drugostopenjske programe. 

Študentom, ki so končali triletni prvostopenjski študij pa lahko, skladno z akreditacijo, 

ponudimo le vpis v dodatni letnik, ki  slušateljem ne zagotavlja statusa študenta in je poleg 

tega plačljiv .  

 

Poleg tega smo vpisali 50 študentov in študentk  v 1. letnik  Interdisciplinarnega doktorskega 

študija družboslovja in humanistike (dve sta se naknadno izpisali), v 2. letnik tega 3. 

stopenjskega študija pa je v študijskem letu 2010/11 napredovalo 59 doktorskih študentov in 

študentk . Pogojev za napredovanje v 2. letnik študija ni izpolnilo 75 doktorskih študentov, ki 

so prva generacija bolonjskega študija tretje stopnje. 

 

V »pred-bolonjski« doktorski študij pa je vpisanih še  30 doktorskih študentov in absolventov.   
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Ocena uspeha pri doseganju ciljev na podiplomskem študiju  

 

Iz tabele 1.2.2 je razvidno, da imajo študentje drugostopenjskega programa opravljenih 75 % 

obveznosti, kar ne moremo razumeti kot uspeh, saj program traja le eno leto in v tem letu bi 

študentje morali opraviti vse obveznosti ter tudi magistrirati. Tudi na drugi stopnji se 

srečujemo z identičnim problemi kot na prvi stopnji:  da so študentje v teh kriznih časih veliko 

bolj zainteresirani čim dlje obdržati status študenta, kakor čim hitreje diplomirati. Menimo, da 

je tudi to v veliki meri vplivalo na nedoseganje cilja, ki bi moral biti čim hitreje zaključevanje 

študija. 

 

Napredovanje v višji letnik podiplomskega študija  

 

Programi 2. stopnje na FDV so  akreditirani kot enoletni študij in študijski proces je bil 

organiziran tako, da bi študenti lahko zaključili študij v enem letu, vendar je  v letu 2010 v 

zaključilo 2. stopenjski študij samo 15 podiplomskih študentov in študentk, večina ostalih pa 

se odločila za vpis absolventskega statusa. 

 

 V 2. letnik 3. stopenjskega študija Interdisciplinarnega doktorskega študija družboslovja in 

humanistike je v študijskem letu 2010/11 napredovalo 59 doktorskih študentov  in študentk 

(oz. 42 % od vseh vpisanih v začetni letnik študija). Pogojev za napredovanje v 2. letnik 

študija ni izpolnilo 75 (52 %) doktorskih študentov/-tk, ki so trenutno pavzerji,  8 (6 %) pa se 

jih je iz progama izpisalo. 

 

V študijskem letu 2009/2010 je bilo 16-tim  nadpovprečno uspešnim študentom/-tkam 2. 

letnikov »pred-bolonjskih« magistrskih programov odobren neposredni prehod iz 

magistrskega na doktorski študij, ki so trenutno (2010/2011) vpisani v 3. letnik (starega) 

podiplomskega doktorskega študija.  

 

Zaključevanje podiplomskega študija  

 

V letu 2010 je magistriralo 82 in doktoriralo 15 podiplomskih študentov in študentk, strokovni 

naslov specialist/specialistka za obramboslovje pa so dosegli 3 študenti (tabela 1.2.3).  

 

Študentke in študenti podiplomskih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti 

bodo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu zaključili študij na vpisanem programu 

najkasneje do 30. septembra 2016. Zadnji vpis v 1. letnik znanstvenega magisterija je bil 

možen v študijskem letu 2008/09, zadnji možni vpis v 2. letnik znanstvenega magisterija pa v 

študijskem letu 2009/10. Študenti, ki niso napredovali iz 1. v 2. letnik, ne bodo mogli zaključiti 

študija po vpisanem programu. 

1.2.2. Realizacija izvedbenih nalog 

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Skrb za kakovost 
podiplomskega 
študija 

izvedba javne obravnave o 
podiplomskem študiju za študijsko 
leto 2008/2009; ocena dela in 
priprava načrtov za hitrejše 

Javna obravnava o izvedbi 
podiplomskih štuidijskih programov je 
bila izvedena 11. januarja 2010 
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dokončanje študija na »starih« 
podiplomskih programih 

 

študijske programe na 2. in 3. stopnji 
lahko izvajajo samo ustrezno 
habilitirani pedagogi, zato v 
predmetnikih programov 2. in 3. 
stopnje lahko ponudimo samo tiste 
izbirne predmete, ki imajo ustrezno 
kadrovsko podporo; mlajše 
sodelavce z doseženim doktoratom 
je treba spodbuditi k čimprejšnji 
habilitaciji v ustrezen pedagoški 
naziv 

Na ta pravila dosledno opozarjamo 
predstojnike kateder in skrbnike pri 
sestavi predmetnikov podilplomskih 
programov  

 

evalvacija študija: poleg evalvacije 
študija s strani študentov bomo 
izvedli še evalvacijo s strani 
pedagogov in skrbnikov programov 
2. in 3. stopnje študija 

Izvedena je bila evalvacija 
programov 2. stopnje s strani 
študentov in pedagogov 

 

zadnji generaciji študentov 
»znanstvenega« magisterija je treba 
zagotoviti individualne konzultacije 
tudi potem, ko se predavanja zanje 
na bodo več izvajala, saj lahko študij 
po vpisanem programu zaključijo še 
do 30. 9. 2016; posebno pozornost je 
treba nameniti zaključevanju 
»starega« doktorskega študija, ki 
nima organiziranih oblik dela 
(predavanj), pač pa samo doktorske 
seminarje in individualne konzultacije 
z mentorji/mentoricami 

Konzultacije potekajo v času 
razpisanih govorilnih ur profesorjev 

Skrajšanje 
povprečnega časa 
podiplomskega 
študija 

izvedba metodološkega seminarja za 
kakovostno pripravo dispozicije 
doktorata in pisanje magistrskega 
dela (za študente predbolonjskih 
podiplomskih programov) 

Seminar za pripravo magistrskega 
dela je bil Izveden 31. 5. 2010. 
 

 

izvedba seminarjev za prijavo teme 
magistrskega dela in doktorske 
dispozicije, namenjenih dodatnemu 
usposabljanju študentov na 2. in 3. 
stopnji študija za prijavo teme 
magistrskega/doktorskega dela 

22. 12. 2010 je bil izveden seminar 
za pripravo doktorske disertacije 
(samo za študente 3. stopnje) 

 

organizacija »osvežitvenih« 
seminarjev za študente, ki so študij 
prekinili za več let – v ponudbi 
vseživljenjega učenja 

Naloga še ni bila ralizirana in se 
prenaša v program dela za leto 2011 

Predlogi za 
reakreditacijo 
programov 2. 
stopnje  

izboljšanje obstoječih bolonjskih 
programov, upoštevajoč oceno 
(evalvacijo) in finančno stanje 

Na sejah kateder in KRB so bili 
obravnavani predlogi reakreditacije 
obstoječih programov 2. stopnje   

 

obravanava predlogov za 
reakreditacijo sočasno za 1. in 2. 
stopnjo študija na ustreznih katedrah 
in upoštevanje predlogov skrbnikov; 
sestanki s predstojniki kateder v 
februarju 2010 

realizirano 

Racionalizacija 
stroškov 

omejiti »izbirnost« v ponudbi izbirnih 
predmetov in modulov na 2. stopnji 
študija 

V smislu omejevanja stroškov 
izvedbe rednega študija 2. stopnje se 
je število izbirnih predmetov v letu 
2010/11 omejelo na minimun 
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zmanjšati neposredno pedagoško 
delo v učilnici, povečati pa 
individualne oblike dela, s čimer 
bomo skrajšali obratovalni čas 
fakultete in stroške z ogrevanjem, 
osvetljevanjem in čiščenjem 
predavalnic 

Realizirano 

 
zagotavljanje študijskega gradiva 
(zbirke člankov) prek Založbe FDV 

realizirano 

 

ker na FDV obstaja študij tržnega 
komuniciranja in odnosov z javnostmi 
na vseh stopnjah študija, bi lahko 
spodbudili študente, da v okviru 
svojega študija predlagajo rešitve in 
predloge za uspešno promocijo 
fakultetnih programov 

V sodelovanju s študenti in Službe 
za odnose z javnostmi je fakulteta 
pripravila zanimivo promocijsko 
gradivo za vpis na programe 2. in 3. 
stopnje  

Krepitev 
informiranosti 
študentov in 
bodočih študentov / 
promocija 
podiplomskih 
programov FDV 

predstojniki kateder sporočijo 
odločitve glede razpisa in izvedbe 
programov 2. in 3. stopnje v 
študijskem letu 2010/2011 (predlog 
razpisa podiplomskih programov, 
ponudba izbirnih predmetov, 
določitev izvajalcev in sodelavcev pri 
posameznih predmetih) 

Realizirano 

 
informiranje javnosti o razpisu 
programov 2. in 3. stopnje v letu 
2010/2011 

Realizirano 

 

priprava promocijskega gradiva, pri 
čemer bomo upoštevali mnenja in 
predloge študentov, ter organizacija 
informativnega dneva za programe 2. 
in 3. stopnje študija 

Realizirano 

Okrepitev 
mednarodnega 
sodelovanja 

spodbujanje povečanja nabora 
podiplomskih predmetov, ki se lahko 
izvajajo v angleškem jeziku, v 
sodelovanju s koordinatorji 
podiplomskih programov 

Tega cilja nismo dosegli v 
predvidenem obsegu. Zaradi 
zmanjševanja nabora izbirnih 
predmetov, se je zmanjašala tudi 
ponudba tistih predmetov, ki bi se na 
posameznih programih lahko izvajali 
v angleškem jeziku.   

 

spodbujanje študentskih izmenjav na 
3. stopnji študija in ustrezna 
dopolnitev pravilnika o študentski 
zmenjavi na podiplomskem študiju 

 

 
nadaljevanje z aktivnostmi za 
akreditacijo mednarodnih 
podiplomskih programov 

V preteklem letu pa smo dosegli 
akreditacijo dveh mednarodnih 
programov v katerih sodeljuje tudi 
FDV: Evropski magisterij iz 
človekovih pravic (E.Ma) in 
Primerjalni lokalni razvoj (CoDe) 

1.2.3. Analiza kakovosti 

V okviru akreditiranih programov je redni študij na  2. stopnji potekal nemoteno, študenti pa 

so izkoristili možnost vpisa absolventa po vseh stopnjah študija, zato jih je zelo malo 

zaključilo študij v roku enega leta.  
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Na 3. stopnji študija opažamo velik osip pri napredovanju iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. 

Pomanjkljivost je predvsem v zelo ohlapnih vstopnih pogojih (problem usklajevanja z vsemi 

sodelujočimi fakultetami pri Interdisciplinarnem doktorskem študiju), ki so omogočali vpis v 

doktorski študij  tudi kandidatom brez ustreznega predznanja. Ker se lahko v 3. stopnjo 

študija vpisujejo diplomanti »starih« univerzitetnih programov, ki magistrskega študija niso 

opravili, se primanjkljaj znanj pokaže v opravljanju obveznosti na 3. stopnji študija, pavziranju 

in podaljševanju študija.  

 

Na 2. stopnji študija se je ponovno pokazalo, da so najbolj uspešni pri sprotnem opravljanju 

izpitnih obveznosti študenti na tistih programih, kjer so organizirana predavanja in sprotno 

delo. Najmanj opravljenih izpitnih obveznosti  so opravili vpisani 4 študenti na programih 

Antropologija in Etnične študije, kjer so se izvajale samo individualne konzultacije.  Zaradi 

tega bi morali v bodoče določiti minimalno število vpisanih študentov kot pogoj, da se 

programi kvalitetno izvajajo. 

 

Dolgoročnejšo rešitev bo potrebno poiskati glede spremembe vstopnih pogojev za vpis v 

drugostopenjske programe, da se bodo vstopne pogoje lahko izpolnjevali tudi diplomanti tri-

letnih programov 1. stopnje. Dodatni letnik ni najboljša rešitev, zato predlagamo 

reakreditacijo dodatnega letnika kot del študjskega programa 2. stopnje. 

 

1.3. VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE NA FDV 

1.3.1. Analiza letnih ciljev 

Prijavljen program 09/10 

 

V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje so bile v študijskem letu 2009/10 na 

Fakulteti za družbene vede prijavljene naslednje neformalne oblike izobraževanja: 

 39 tečajev v  obsegu10 ur; 

 4 delavnice v obsegu 3,5 ure; 

 8 seminarjev v obsegu 6 ur; 

 4 vsebinski moduli v obsegu 3 x10 ur; 

 2 jezikovna tečaja v obsegu 60 ur (Uvodni in nadaljevalni tečaj ruskega jezika); 

 1 jezikovni tečaj v obsegu 20 ur (Tečaj osnove španščine za uspešen študij in 

delovanje v Španiji). 

In formalne oblike izobraževanja: 

 38 predmetov na dodiplomskem izrednem študiju . 

 

Od prijavljenih oblik izobraževanja so bile uspešno izvedene naslednje: 

 Uvodni tečaj ruskega jezika (16 prijavljenih); 

 Nadaljevalni tečaj ruskega jezika (11 prijavljenih). 

 3 predmeti dodiplomskega izrednega študija (1 kandidatka prijavljena na predmete 

Popularna glasba in mediji, Vzgoja za medije in Psihologija komuniciranja). 

 

Dodatni letnik 



-26- 

 

V študijskem letu 2009/10 je  prvič potekal dodatni letnik. Kandidatov je bilo 25,  izbrali pa so 

skupaj 288 predmetov, ki so se  izvajali na izrednem dodiplomskem študiju na različnih 

programih. Petnajst kandidatov, ki so vpisali obveznosti dodatnega letnika za vpis na 2. 

stopnjo DI, so bili na predlog katedre za Družboslovno informatiko in sklep UO FDV 

oproščeni plačila stroškov. 

Od 25 kandidatov jih je 10 zaključilo vse obveznosti dodatnega letnika v letu 2010. 

 

Problem: 

Prekrivanje predavanj, saj je urnik pripravljen in prirejen za izredne študente.  

 

Prijavljen program 10/11 

 

V okviru programa Vseživljenjsko izobraževanje so bile v študijskem letu 2010/11 na 

Fakulteti za družbene vede prijavljene naslednje neformalne oblike izobraževanja: 

 28 tečajev v  obsegu10 ur; 

 4 delavnice v obsegu 3,5 ure; 

 3 seminarji v obsegu 6 ur; 

 2 vsebinska modula v obsegu 3 x10 ur; 

 3 jezikovni tečaji v obsegu 60 ur (začetni in nadaljevalni tečaj ruskega jezika), 

 1 jezikovni tečaj v obsegu 20 ur (tečaj osnove španščine za uspešen študij in 

delovanje v Španiji). 

In formalne oblike izobraževanja: 

 38 predmetov na dodiplomskem izrednem študiju, 

 9 predmetov na magistrskega programa Menedžment javnih in neprofitnih 

organizacij. 

 

Od prijavljenih oblik izobraževanja so bile uspešno izvedene naslednje: 

 1 predmet dodiplomskega izrednega študija (Temelji filozofije), 

 začetni tečaj ruskega jezika (8 prijavljenih, zaključek izvedbe v januarju 2011), 

 

Število prijav na oblike, ki bodo izvedene v 2011: 

 nadaljevalni tečaj ruskega jezika (1 prijava), 

 začetni tečaj francoskega jezika (9 prijav), 

 osnove španščine za uspešen študij in delovanje v Španiji (1 prijava). 

 

Zaradi zelo majhnega zanimanja za prijavljene oblike in posledično neizvedbo ponujenih 

programov v prejšnjih letih, opažamo tudi manjše zanimanje izvajalcev za pripravo in  prijavo 

različnih oblik izobraževanja za 2010/11.  

 

Dodatni letnik 

 V študijskem letu 2010/11 se je v dodatni letnik vpisalo 11 kandidatov,  izbrali pa so skupaj 

104 predmete, ki se  izvajajo na izrednem dodiplomskem študiju na različnih programih. Trije  

kandidati, ki so vpisali obveznosti dodatnega letnika za vpis na 2. stopnjo DI, so bili na 

predlog katedre za Družboslovno informatiko in sklep UO FDV oproščeni plačila stroškov 
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dodatnega letnika. Kandidatom, ki v študijskem letu 2009/10 vseh obveznosti še niso 

opravili, je to omogočeno v 2010/11 in sicer brez dodatnega plačila. 

Problem: 

Tudi v 2010/11 se pojavi problem prekrivanja predavanj, saj je urnik pripravljen in prirejen za 

izredne študente (ni prekrivanj znotraj enega letnika določenega programa, prekrivanja med 

predmeti različnih letnikov istega programa je mogoče). Nabor predmetov kandidatov 

dodatnega letnika je prav iz vseh letnikov določenega programa. 

 Z reakreditacijo programov 2. stopnje (trajanje 2 leti), naj bi potreba po vpisu predmetov 

dodatnega letnika usahnila. 

1.3.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izoblikovanje 
ponudbe FDV in 
izvajanje 
vseživljenjskega 
izobraževanja 

priprava programa vseživljenjskega 
učenja za študijsko leto 2010/2011 in 
promocijskega gradiva  

realizirano 

priprava navodil in prijavnic za 
posamezne oblike VŽU na spletu 

realizirano 

1.3.3. Analiza kakovosti 

Kljub promocijskim aktivnostim (alumni klub SOC-KM, brošura, elektronske novice, spletne 

strani) je zanimanje za to vrsto izobraževanja majhno. Omenjeno je posledica stanja v okolju 

(zmanjšanje sredstev za izobraževanje na strani organizacij) in neprofiliranosti ponudbe, kar 

smo ugotovili v telefonskih razgovorih z morebitnimi naročniki (delovnimi organizacijami).  

Z vidika kakovosti predstavlja bistven premik v pozitivno smer elektronska podpora prijavi in 

izboljšanje vsebina na spletni strani VŽU. 

  

V prihodnje bomo kakovost izboljšali z naslednjimi ukrepi: 

- oblikovanje nove ponudbe s ciljem jasnejše profilacije, 

- vključitev kateder v oblikovanje ponudbe s ciljem večje skladnosti ponudbe s potrebami 

uporabnikov in vključitve širšega nabora izvajalcev, 

 - promocija v tednu VŽU v maju 2011 (brezplačna delavnica) s ciljem večje prepoznavnosti. 

 

2. ZNANSTVENORAZISKOVALNO PODROČJE 

2.1. Analiza letnih ciljev 

V letu 2010 je na raziskovalno dejavnost vplivala razprava o Raziskovalni in inovacijski 

strategiji Slovenije v letu 2011-2020 (RISS), h kateri smo bili pozvani s strani Univerze. 

Prodekan za raziskovalno dejavnost, red. prof. dr. Marjan Malešič je v imenu vodstva 

fakultete opozoril na kritične točke dokumenta. Naše pripombe smo posredovali UL in 

KORISU (Koordinaciji raziskovalnih inštitutov Slovenije). 

 

Na FDV IDV je delovalo 181 raziskovalcev (med njimi so poleg čistih raziskovalcev tudi 

raziskovalno angažirani pedagogi, strokovni sodelavci-raziskovalci, mladi raziskovalci in 

raziskovalci v dopolnilnem delovnem razmerju), ki so organizirani v 19 raziskovalnih centrih 

in 1 infrastrukturnem centru. Raziskovalno delo je potekalo v 12 nacionalnih raziskovalnih 

programih (FDV) in 1 (FF), ki je prijavljen prek druge raziskovalne organizacije ter v 1  
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infrastrukturnem programu (tabela 2.1 v prilogi K2: Raziskovalni centri in raziskovalni 

programi ter njihovi predstojniki oz. vodje).                                   

 

Tudi v letu 2010 smo nadaljevali z aktivnostmi, ki jih je Javna agencija za raziskovalno 

dejavnost RS (ARRS) začela že v letu 2008 – postopen prehod na elektronsko prijavljanje na 

pozive, razpise in oddajo poročil prek spletne aplikacije eObrazci. Na ta način se uveljavljajo 

sodobni načini poslovanja, ki pomenijo za vse nas tudi  racionalizacijo. Za digitalno 

podpisovanje dokumentacije v spletni aplikaciji eObrazci, ki jo uporablja ARRS, morajo imeti 

digitalno potrdilo dekanje oz. dekani članic in vodje projektov ter programov. Seznam 

imetnikov certifikatov se sproti dopolnjuje s tistimi, ki uspejo pridobiti nov projekt. 

 

Kar se finančnih zadev tiče, je bilo leto 2010 zelo pestro (urejanje zadev v zvezi z 

amortizacijskimi sredstvi ARRS iz leta 2009, oblikovanje sklada presežkov za že iztečene 

projekte ARRS, prvič tudi priprava finančnih načrtov po posameznih raziskovalnih centrih…)  

 
Projekt Skupna baza podatkov oz. nov način obračunavanja plač, ki smo ga testno pričeli v 

oktobru 2010 bo raziskovalni sferi prinesel veliko novosti. Najpomembnejša je ta, da se plač 

za nazaj ne bo dalo več popravljati, razen v točno določenih primerih, a brez poseganja v 

strukturo že izplačanih plač. Za začetni vnos podatkov in vzdrževanje ažuriranja le-teh je bilo 

potrebnega veliko administrativnega napora, ob še vedno hkratni spremljajoči pisni verziji 

nalogov za plače. 

 

Vključenost raziskovalcev v pedagoški proces 

Gre za prenos rezultatov znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela v študijske 

programe. Družbeno okolje, ki ga proučujejo družbene vede je dinamično, podvrženo velikim 

spremembam, zato je nujno znanstveno raziskovanje in strokovne refleksije, ki prek 

rezultatov, raziskav, analiz, študij, najde svoje mesto tudi v izobraževalnih programih.  

Znanstvenoraziskovalni dosežki predstavljajo podlago za vsebinsko osvežitev obstoječih 

študijskih predmetov in za nastanek novih predmetov. To omogoča sprotno seznanjanje 

študentov z novimi empirično utemeljenimi spoznanji različnih družbenih ved. Prenos 

znanstvenoraziskovalnih dosežkov v pedagoški proces temelji neposredno tudi na 

pridobljenih empiričnih podatkih. Pri predmetih kot so statistika, metodologija družboslovnega 

raziskovanja, družboslovna informatika in specifičnih metodologijah po posameznih 

znanstvenih disciplinah, uporabljamo zbirke podatkov, ki smo jih zbrali z 

znanstvenoraziskovalnim delovanjem. Te podatke študentje dodatno obdelujejo, analizirajo 

in interpretirajo. Empirični podatki so tudi podlaga za pisanje študijskih gradiv kot so 

seminarji, projekti, elaborati in zaključne naloge na različnih stopnjah študija (diplomska dela, 

magistrska dela, doktorske disertacije…)  

Sedmim programskim skupinam so bila v letu 2010 dodeljena sredstva za dodatno 

financiranje v skupni višini 47.076,93 €, kar je sicer skoraj štirikrat manj, kot v letu 2009. 

Tekma za sredstva ARRS v letu 2010 je bila v luči bolj zaostrenih meril (meja raziskovalne 

obremenitve 80% : 20%; prej 60% : 20% razmerje raziskovalnega in pedagoškega dela.  

 

Vpetost v EU projekte 

V aprilu 2010 je ARRS objavil poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih 

skupin v potekajočih projektih okvirnih programov EU – dodatno sofinanciranje programskih 
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skupin v letu 2010. Na podlagi  posredovanih podatkov, ki smo jih pripravili v sodelovanju z 

mednarodno službo, nam je ARRS dodelila 52.811,68 €, kar je za dobrih 6.000 € manj 

sredstev kot preteklo leto. Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov blaga in 

storitev ter amortizacije.  

 

Povečan obseg 

Sredstva ARRS, za pogodbe iz naslova povečanega obsega raziskovanja, ki so jih nekatere 

programske skupine prejele na račun povečane raziskovalne aktivnosti v Republiki Sloveniji 

in EU  je prejelo 11 raziskovalnih programov  v skupni višini 74.361,33 €, kar je skoraj enkrat 

več kot v letu 2009. Uspeh pri pridobitvi teh sredstev gre pripisati tudi prilagodljivosti 

raziskovalne sfere na pravila ARRS, preko katerih vstopamo v tekmo za sredstva in uspešni 

pridobitvi sredstev tako pri domačih kot tudi mednarodnih projektih. 

 

2.1.1. Javno financiranje temeljnih aplikativnih in podoktorskih projektov 

V mesecu maju 2010 se je začelo financiranje 1 podoktorskega in 1 temeljnega projekta, ki 

smo ju dobili na zadnjem razpisu za sofinanciranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih 

projektov (27 prijav v prvi fazi, 5 prijav v drugi fazi – 2 odobrena projekta!). 

Na nov razpis za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, smo v prvi fazi (do 9.11.2010) 

poslali 20 prijav – od tega 18 s polnim digitalnim podpisom in 2 prijavi s spremljajočo pisno 

verzijo. 

 

2.1.2. 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 letu 2010 se je zaključilo 11 CRP projektov za katere smo tudi uspešno 

oddali zaključna poročila. 

 

V okviru IDV je bilo sklenjenih tudi nekaj pogodb za raziskovalne projekte z neposrednimi 

naročniki. Uspešnejši pri pridobivanju teh naročil so bili: Center za raziskavo javnega mnenja 

in množičnih komunikacij, Center za prostorsko sociologijo, Center za socialno psihologijo in 

Center za metodologijo in informatiko. Kot pomembnejši naročniki raziskav nastopajo razna 

Ministrstva oz. negospodarske družbe, teh smo lahko v letu 2010 našteli v 27 projektih. 

Število projektov, pri katerih je FDV sodelovala z drugimi JRZ-Javnimi raziskovalnimi zavodi 

je 7. Možnost nastopanja z družboslovnimi raziskavami na trgu je bila zaradi gospodarske 

krize v letu 2010 omejena. 

 

2.1.3. Javno financiranje mladih raziskovalcev 

V letu 2010 je imela FDV z ARRS sklenjenih 26 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 podaljšani 

status mladega raziskovalca brez financiranja. 

 

Na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 

2011 smo oddali 5 prijavnih vlog. Po napotkih ARRS in UL smo dosledno upoštevali pogoje  

razpisa in tako delno selekcijo opravili že na FDV. To je vzpodbudilo širšo razpravo in 

nezadovoljstvo s strogimi pogoji izpolnjevanja kriterijev za mentorje mladim raziskovalcem. 
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Posledično smo ARRS poslali tudi pismo v zvezi z nesprejemljivimi kriteriji in pogoji prijave 

na družboslovju. 

 

V skladu s sklepom o izboru mentorjev za leto 2011 z dne 27. 7. 2010 nam je ARRS odobrila 

4 mentorje za mlade raziskovalce za leto 2011. Neizbrani kandidat za mentorja mlademu 

raziskovalcu ni vložil pritožbe. Začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev pri 

izbranih mentorjih za leto 2011 bo predvidoma 1. 10. 2011. 

V letu 2010 sta doktorirala 2 mlada raziskovalca, od tega je 1 opravil obveznosti v roku, 1 pa 

v času usposabljanja brez financiranja ARRS. 

1 mlada raziskovalka se je vrnila s porodniškega dopusta in nadaljevala podiplomsko 

raziskovalno usposabljanje v polovičnem delovnem času, 2 mladi raziskovalki sta na 

porodniškem dopustu, 1 mlada raziskovalka pa se je vrnila s porodniškega dopusta in dela s 

polnim delovnim časom. 

4 mladi raziskovalci, katerim se je usposabljanje v letu 2010 zaključilo in niso opravili svojih 

obveznosti, so zaprosili za podaljšanje 6 mesecev. 3 mladi raziskovalci niso opravili svojih 

obveznosti niti v podaljšanem roku, zato so zaprosili še za eno izredno podaljšanje, ki je bilo 

vsem trem tudi odobreno. 

 

2.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izvajanje nacionalnih 
raziskovalnih 
programov 

aktivnosti v 12 raziskovalnih 
programih, kjer nastopamo kot 
nosilci, in enem raziskovalnem 
programu, prijavljenem preko druge 
RO; programe bomo izvajali v 
naslednjih 3–6 letih 

Realizirano 

s pomočjo prenesenih sredstev, 
nakazanih v letu 2010 iz naslova 
infrastrukturne podpore 
raziskovalnim programom, 
načrtujemo v letu 2010 nabavo nove 
raziskovalne opreme za raziskovalne 
centre in IDV 

Realizirano - nakup je bil opravljen, 
Zaradi velikega obsega nabavljene 
opreme, je postopek prenosa 
opreme v raziskovalne centre potekal 
še v prvih tednih leta 2011. 

prilagoditev finančnega spremljanja 
programov in projektov novim 
zahtevam ARRS 

Realizirano (skrb za sprotno porabo 
raziskovalih sredstev po višini in 
strukturi dodeljenih sredtev; 
oblikovanje posebnega sklada FDV 
iz ostankov sredstev zaključenih 
projektov, namenjenega za razvoj 
raziskovalne dejavnosti 

Izvajanje 
infrastrukturnega 
programa 

ohranjanje infrastrukturnega 
programa, ki ga bomo izvajali v 
naslednjih 5 letih 

Realizirano 

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

sprotno poročanje o rezultatih 11 
temeljnih projektov, za dva, ki se 
iztečeta v juniju, pripravimo končni 
poročili 

Realizirano 

v letu 2010 ostanejo po izteku enega 
aplikativnega projekta še 4 projekti, 
ki trajajo do leta 2010 oz. 2011; pri 
dveh so nosilci na FDV, za dva pa 
sta nosilki zunanji instituciji 

Realizirano 
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podoktorski projekt – mirovanje 
zaradi porodniškega dopusta; z 
decembrom ponovno aktiviranje 
projekta 

Realizirano 

na zadnjem razpisu za leto 2010 smo 
prijavili 26 projektov, v prvi fazi izbora 
prijav je bilo izbranih 5 projektov (4 
temeljni in 1 podoktorski); druga faza 
prijav se zaključi 19.1.2010, projekti 
pa se začnejo financirati z majem 
2010; priprava dokumentacije in 
priprave na e-oddajo prijav projektov 
za 2. fazo  

S sklepom ARRS odobrena 2 
projekta, 1 temeljni in 1 podoktorski.  

Prijava na aktualne 
razpise ARRS in 
drugih ministrstev 

obveščanje raziskovalcev o odprtih in 
aktualnih razpisih 

Potekala vse leto 
 

1. Konkurenčnost 
Slovenije 
2007–2010 

izdelava 11 zaključnih in 1 letnega 
raziskovalnega poročila za CRP 
Konkurenčnost; sodelovanje na 
novem razpisu v prvem četrtletju 
2010 

Realizirano 

2. Znanje za varnost 
in mir 2006–2010 

v pripravah na razpis, ki bo 
predvidoma v začetku leta 2010, 
bomo predvidoma oddali 10–15 
prijav 

Nerealizirano – Na MORS so se 
odločili, da v letu 2010 ne bodo 
izvedli razpisa v okviru navedenega 
Ciljno raziskovalnega programa  

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

izvajanje interdisciplinarnih 
raziskovalnih in razvojnih projektov, v 
katerih sodelujejo raziskovalci IDV, 
nosilci pa so raziskovalci z drugih 
fakultet in institucij; izvajanje 
projektov, katerih nosilci so 
raziskovalci IDV, vključeni pa so tudi 
raziskovalci z drugih fakultet in 
institucij 

Realizirano – sodelovanje potega v 
okviru enega raziskovalnega 
programa in več raziskovalnih 
projektov; poteka tudi prenos 
raziskovalnih izsledkov v pedagoški 
proces na drugih fakultetah UL in 
širše 

Ohranjanje rasti 
števila mednarodnih 
objav in citiranosti 
znanstvenih del 

ključna naloga je redno oddajanje 
člankov v mednarodne znanstvene in 
strokovne revije ter posledično 
doseganje večje odmevnosti 
raziskovalnih dosežkov v 
mednarodni znanstveni in strokovni 
javnosti 

Podatki kažejo, da smo v letu 2010 
glede odmevnih objav in citiranosti 
dosegli boljše rezultate kot jih 
pokaže 4 letno povprečje obdobja 
2006-2009. Povečanje je približno 
20%. 

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

Nerealizirano. 
Naloga prenesena v letu 2011. 

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

na razpis za pridobitev mladih 
raziskovalcev za leto 2010 smo 
oddali 9 prijav mentorjev; 8 mladim 
raziskovalcem v letu 2010 status 
poteče  

Za leto 2010 odobrenih 5 mentorjev 
za MR 

promoviranje programa 'mladi 
raziskovalec' po raziskovalnih centrih 
in spodbujanje k oddaji kakovostnih 
prijav 

Realizirano. ARRS tudi poslali pismo 
v zvezi z nesprejemljivimi kriteriji in 
pogoji prijave na družboslovju 

Pridobitev mladega 
raziskovalca iz 
gospodarstva 

prijava na razpis za mlade 
raziskovalce iz gospodarstva, katerih 
mentorji so raziskovalci na IDV 
(predvidoma 3 MR v letu 2010) 

Delno realizirano. Na začetku leta 
smo res imeli sklenjene 3 pogodbe, 2 
pogodbi pa sta se se na željo MR 
prekinili. 
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Povečanje priliva 
finančnih sredstev iz 
tržnih raziskovalnih 
projektov 

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

Delno realizirano; v razmerah 
globoke družbene krize je 
pridobivanje tržnih raziskav postalo 
še zahtevnejše opravilo, zato smo 
zadovoljni, če podpišemo nekaj 
tovrstnih pogodb letno.  

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

Realizirano – poteka vse leto znotraj 
raziskovalnih centrov in programskih 
skupin 

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

iskanje sinergij pri administrativni in 
strokovni podpori izvajanju 
znanstvenoraziskovalnega dela 
znotraj IDV; intenzivno povezovanje 
strokovnih služb, ki podpirajo 
znanstvenoraziskovalni proces 

V realizaciji, gre za stalno nalogo, saj 
je treba odnose med različnimi 
strokovnimi službami vedno znova 
krepiti oz. primerno uravnavati 

sodelovanje pri uvajanju sistema 
poslovne inteligence 

Sistem je uveden, poteka vnos 
podatkov 

Prehod na 
elektronsko 
oddajanje in 
podpisovanje prijav 
v okviru ARRS 

pridobivanje digitalnih certifikatov za 
posamezne raziskovalce 

Realizirano, seznam imetnikov 
certifikatov se sproti doplonjuje s 
tistimi, ki uspejo pridobiti nov projekt. 

usposabljanje potencialnih 
prijaviteljev za uporabo portala (e-
aplikacije) 

Delno realizirano-sprotno inštruiranje 
prijaviteljev projektov o uporabi 
portala.  

Vpetost 
raziskovalcev v 
pedagoški proces 

ohranjanje oz. povečanje vpetosti 
raziskovalcev v pedagoški proces in 
pedagogov v 
znanstvenoraziskovalno delo 

Realizirano, vendar je bila tekma za 
sredstva ARRS v letu 2010 v luči bolj 
zaostrenih meril (meja raziskovalne 
obremenitve 80%:20%; prej 
60%:20%. 

Seznanitev MR s 
podjetniškimi 
priložnostmi po 
koncu usposabljanja 

izvedba tečaja podjetništva za MR Nerealizirano, naloga je bila zaradi 
smotrnosti povezovanja različnih 
skupin MR in doseganja optimalnega 
števila slušateljev prenesena v leto 
2011, pri čemer smo upoštevali, da 
bodo vsi MR imeli možnost v času 
svojega usposabljanja na FDV 
sodelovati na tečaju.  

Uveljavljanje 
raziskovalne 
dejavnosti v okviru 
prizadevanj KORIS 

sodelovanje pri aktivnostih, ki jih 
vodstvo KORIS-a izvaja za 
izboljšanje razmer, v katerih delujejo 
javni raziskovalni zavodi in 
raziskovalni inštituti po posameznih 
fakultetah slovenskih univerz 

Realizirano – aktivno sodelovanje pri 
razpravah o dokumentu 
Raziskovalno inovacijska Strategija 
Slovenije in o dokumentu Drzna 
Slovenija, ki se nanaša na 
visokošolsko izobraževanje.   

2.3. Analiza kakovosti 

 

2.3.1. Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih letih  

Doseženi cilji so primerljivi s tistimi, ki smo jih dosegali v preteklih letih. Ohranili smo 

raven na področju programskega financiranja, povečali število prijav na mednarodnih 

projektih, ohranili raven temeljnih in aplikativnih projektov,  povečali število podoktorskih 

projektov ter ciljnih raziskovalnih projektov. Uspešnost pri prijavi mednarodnih projektov 
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je nekoliko manjša v primerjavi s prejšnjim letom. Ohranili smo število prijav na razpis za 

kandidate za mentorje mladim raziskovalcem in njihovo uspešnost.  

 

2.3.2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 

in merila pristojnega ministrstva ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti 

poslovanja  

V letu 2010 smo povečali gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, ki jih predpisujeta MVZT in ARRS ter pri tem upoštevali vsa navodila 

Univerze v Ljubljani. Vodstvo FDV je nadaljevalo z izvajanjem 14 ukrepov za 

optimiziranje poslovanja fakultete, kar ob koncu leta že daje pozitivne finančne rezultate. 

Sorazmerno smo znižali materialne stroške poslovanja in povečali učinkovitost 

raziskovalnega dela, o čemer priča tudi število objav in odmevnost le-teh v tujini.  

 

2.3.3. Ocena  delovanja notranjega nadzora javnih financ  

Fakulteta kot celota in v tem okviru tudi Inštitut za družbene vede je bil že leta 2008 

predmet interne presoje finančnega delovanja s strani Univerzitetne službe za notranjo 

revizijo. Revizija ni odkrila bistvenih napak pri razpolaganju s finančnimi sredstvi in še 

posebej pri oblikovanju plač zaposlenih. Manjše pomanjkljivosti, ki jih je interna revizija 

odkrila, smo v letu 2009 in 2010 odpravili. Zaključni račun poslovanja je bil pripravljen v 

skladu z zakonsko opredeljeno metodologijo in oddan pravočasno. 

 

2.3.4. Ocena  učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, 

socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora  

Uporabniki rezultatov naših raziskav so različne državne institucije, nevladne 

organizacije, socialne in zdravstvene ustanove, lokalne skupnosti in v manjši meri tudi 

gospodarski subjekti. Praktične učinke raziskovalnega dela na omenjenih področjih 

želimo doseči že z raziskovanjem v okviru NRP, še posebej pa praktičnim učinkom 

sledimo pri CRP, ki velikokrat rešujejo čisto konkretne razvojne probleme različnih 

državnih institucij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in v manjši meri tudi podjetij.  

 

3. PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA  

3.1. ŠTUDIJSKO PODROČJE 

3.1.1. Analiza letnih ciljev 

 
Služba za mednarodno sodelovanje je sledila letnim ciljem ter jih v največji možni meri 
izpolnila.  
 
Organizirali smo mednarodno poletno šolo, finančno podprto v okviru Erasmus Intenzivnega 
Programa. Udeleženci iz 12 držav so za uspešno opravljene obveznosti prejeli 5 ECTS, 
program poletne šole pa ocenili kot uspešen in zanimiv. 
  
Pripravili smo dva informativna dneva za študij v tujini, kjer smo predstavili partnerske 
institucije, možnosti štipendiranja in vlogo nacionalne agencije pri programih mobilnosti. 
Vsakega od informativnih dnevov se je udeležilo od 120 do 140 študentov. Pogovori s 
študenti nakazujejo na dejstvo, da se študentje o možnostih izmenjave informirajo med seboj 
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in posredujejo informacije z informativnega dne, vendar pa načeloma študentje raje prihajajo 
na govorilne ure, ker menijo, da na ta način dobijo ne le splošne informacije,  pač pa 
tudi podrobnejše podatke o študiju na instituciji, kamor se odpravljajo.  
  
Za gostujoče študente smo organizirali dva orientacijska dneva, na katerih smo študentom 
predstavili pogoje študija na FDV, način nabora predmetov, spletni referat, knjižnico, 
študentsko organizacijo in študente tutorje. Prvega srečanja se je, vključujoč tudi gostujoče 
študente ostalih članic UL, ki bodo del obveznosti opravili na FDV, udeležilo okrog 150 
študentov, drugega pa okrog 50. 
  
Sodelovanje s partnerskimi institucijami tako v EU kot izven smo okrepili. V letu 2010 je bila 
na podlagi podpisanih bilateralnih pogodb dana možnost za gostovanje 257 študentom FDV 
za skupno 1938 mesecev. Glede na to, da si na določenih institucijah mesta delijo 
dodiplomski in podiplomski študentje je bilo dodiplomskim študentom na voljo od 182 do 257, 
podiplomskim pa od 75 do 150 mest, prvim za obdobje od 1378 do 1658 mesecev ter 
slednjim za obdobje od 280 do 560 mesecev Enako število mest za enako obdobje pa je bilo 
na FDV na voljo študentom partnerskih institucij.   
 
Možnosti za izmenjavo  profesorjev so bile razpisane v okviru programov Erasmus, Basileus, 
Connec in meduniverzitetnega sodelovanja, v okviru katerih kje bila dana možnost 
gostovanja 108 profesorjem FDV v tujini, ter enakemu številu tujih profesorjev na FDV. Pri 
izvedbi mobilnosti  smo zaznali kot problem velike obveznosti pedagoškega osebja na 
domači instituciji in premajhno finančno podporo pri izvedbi mobilnosti.  
 
Na usposabljanju administrativnega osebja je bila na FDV ena oseba iz tuje partnerske 
univerze, dve osebi iz FDV pa sta  bili na usposabljanju v tujini ob tem, da je bili dani pogoji  
možnosti za usposabljanje v tujini  štirim zaposlenim na FDV. 
 
Na petih monitoring obiskih partnerskih institucij smo izmenjali podatke o študijskih 
programih za gostujoče študente, preverili možnosti  nastanitve študentov, delovanje 
študentskih organizacij in se seznanili s specifikami organizacijske strukture posamezne 
institucije 
 
V študijskem letu 2009/2010 je bilo ponujenih 36 predmetov v angleškem jeziku, v 
študijskem letu 2010/2011 pa 38.  
 
Sodelovanje na konferencah strokovnih združenj (EAIE, NAFSA, IIE) se je omejilo zgolj na e-
komunikacijo, saj sredstev za udeležbo na rednih srečanjih in konferencah, žal, nimamo. 
 

3.1.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Skrb za 

internacionalizacijo 

Služba za mednarodno sodelovanje 
si bo prizadevala za večjo 
internacionalizacijo fakultete na 
področju mobilnosti študentov, 
pedagogov in raziskovalcev. 

Realizirano – razširjen obsega 
sodelovanja z institucijami v tujini, 
promocijske dejavnosti v skladu s 
planom 

Opravljanje tekočih 
nalog 

Obnovitev zapadlih in podpis novih 
bilateralnih pogodb o sodelovanju 
(pribl. 150),  sodelovanje s 
partnerskimi institucijami in z 
mednarodnimi organizacijami s 
področja mednarodnega 
sodelovanja; usklajevanje s 
članicami UL glede nabora 
predmetov tujih študentov (izmenjave 

realizirano 
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tujih študentov med članicami UL); 
obdelava in prevodi dokumentov v 
tujini opravljenih obveznosti 
študentov FDV(predvidoma 200 
certifikatov v obdobju študijskega 
leta); organizacija obiskov in 
predavanj gostujočih profesorjev v 
okviru programa Erasmus; 
organizacija obiskov in delovnega 
programa za gostujoče 
administrativno osebje; vodenje 
arhiva in evidence mobilnosti 
študentov, učnega in 
administrativnega osebja; 
posredovanje vsebinskih in finančnih 
poročil glede mobilnosti učnega in 
administrativnega osebja; urejanje 
spletne strani mednarodnega 
sodelovanja; objava aktualnih 
informacij in razpisov s področja 
mednarodnega sodelovanja na 
intranetu; sodelovanje z UL in 
študentsko organizacijo pri 
aktivnostih s področja 
mednarodnega sodelovanja; 
sodelovanje s tutorji študentske 
organizacije pri organizaciji 
posameznih predstavitvenih 
dogodkov (predvidoma 4 dogodki); 
udeležba na seminarjih in 
usposabljanjih v organizaciji UL ter 
CMEPIUS-a. 

 vpis podatkov 200 tujih študentov in 
nabora predmetov (predvidoma 1500 
vpisov) vsakega posameznika v 
spletni referat kot tudi vnos kasnejših 
sprememb (predvidoma 900) za 
tekoče študijsko leto 

Za študijsko leto 2009/2010 vpisanih 
208 tujih študentov z naborom 
predmetov za vsakega posameznika  

Razpis razpis študentskih izmenjav v okviru 
programa Erasmus; razpis 
študentskih izmenjav v okviru 
pogodbenega sodelovanja z 
univerzami v državah izven EU 

realizirano 

 organizacija predvidoma 30 
selekcijskih pogovorov za program 
Erasmus in priprava obdelanih 
podatkov za UL (predvidoma 200 
študentov) 

realizirano 

organizacija 5 selekcijskih pogovorov 
glede univerz izven EU, obdelava 
podatkov za potrebe partnerskih 
institucij ter on-line nominacije 
študentov 

realizirano 

izvedba 3 monitoring obiskov v 
okviru programa Erasmus (v okviru 2 
obiskov tudi srečanja Erasmus 
koordinatorjev).  

realizirano 

sodelovanje s katedrami in 
strokovnimi službami za izvedbo 
predavanj v tujem jeziku; priprava 

realizirano 
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podatkov o izvedbi predmetov v 
angleškem jeziku za KDŠ in senat; 
obvestilo 150 partnerskim 
institucijam  o naboru predmetov 
izvajanih v angleškem jeziku za 
naslednje študijsko leto 

organizacija dveh orientacijskih dni 
za gostujoče študente (predstavitev 
FDV-ja, UL, ŠOU-a, študentskih 
organizacij FDV, študijskih 
programov, spletnega referata, pravil 
itn.) 

realizirano 

priprava potrdil in izpisov ocen 200 
gostujočim študentom za tekoče 
študijsko leto 

realizirano (za 208 študentov) 

vzpostavitev on-line prijavnega 
postopka za tuje študente 

naloga prenešena v leto 2011 

udeležba na mednarodnih 
konferencah EAIE (European 
Association for International 
Education) in NAFSA (National 
Association of Foreign Student 
Advisers) 

ni realizirano zaradi pomanjkanja 
sredstev  

Razpis razpis mobilnosti učnega in 
administrativnega osebja 
(predvidoma 10 profesorjev in 2 
osebi iz administracije) 

Realizirano  

 posredovanje obdelanih podatkov o 
mobilnosti učnega in 
administrativnega osebja UL ter 
uskladitev pogodb 

realizirano 

organizacija informativnega dne o 
študiju v tujini  (predstavitev študija v 
tujini, srečanje domačih in gostujočih 
študentov, srečanje s študenti, ki so 
na izmenjavi že bili, predstavitev 
štipendijskega programa) 

realizirano 

 

 

3.1.1. Analiza kakovosti 

 

Zavedamo se, da se internacionalizacija struktur in procesov v izobraževanju pojavlja s 
sodelovanjem in druženjem ljudi različnih kulturnih usmeritev, miselnih vzorcev, percepcij in 
čustev. Ravno ta različnost in do neke mere tudi s tem povezani problemi in nesporazumi, bo 
oblikovala družbeno delovanje, ki bo vodilo k prilagoditvi veščin, pristopov in vedenjskih 
vzorcev k uravnoteženemu delovanju v medkulturnem kontekstu. 
 
Z vključenostjo tujih študentov v študijski proces se izboljšujejo ne le strokovne in 
akademske veščine, temveč tudi osebne in medkulturne povezave, s svojo prisotnostjo pa 
spodbujajo iniciative za vedno bolj medkulturno akademsko okolje naše, v mednarodni 
prostor odprte fakultete. 
 
Gostujočim študentom FDV nudi nabor predmetov, izvedenih v angleškem jeziku, 
konzultacije z uglednimi, v mednarodnem prostoru uveljavljenimi profesorji naše fakultete, 
predavanja tujih profesorjev, sodeluje pri organizaciji in izvedbi mednarodnih intenzivnih 
programov in poletnih šol kot tudi pri izvedbi skupnih mednarodnih magistrskih programov.  
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Poskrbeli smo, da so imeli vsi izmenjalni študenti možnost povezave s študenti, ki so že bili 
na izmenjavi na instituciji, kamor študenti prihajajo oz. iz katere izhajajo. Vsem gostujočim 
študentom smo zagotovili enake pogoje študija kot domačim študentom, s tem, da smo 
poskrbeli tudi za možnost nastanitve. H kvalitetni podpori pri uvajanju tujih študentov v novo 
kulturno in študijsko okolje so pripomogli študentje tutorji. Poleg dveh študentov tutorjev 
študentske organizacije smo na FDV dodatno zagotovili še dva študenta tutorja. 
 
Glede na to, da predavanja na nekaterih univerzah v posameznih državah potekajo v 
nacionalnem jeziku, smo predlagali, da se v okviru programa Vseživljenjskega učenja na 
FDV organizirajo intenzivni jezikovni tečaji, ki bi odhajajočim študentom zagotovili 
primernejše znanje jezika institucije gostiteljice ter s tem prispevali h kvalitetnejšemu 
sodelovanju na predavanjih ter s tem k možnosti za boljši učni uspeh posameznega 
študenta.  
 
Študentom naše fakultete smo nudili podporo pri praktičnem usposabljanju v tujini kot 
pomemben prispevek h konkurenčni prednosti teh študentov na trgu dela. 
 
Zagotavljanju kvalitete programov mobilnosti so namenjeni t.i. monitoring obiski, saj 
omogočajo ne le poznavanje organizacije posamezne institucije, pač pa tudi, na osnovi 
osebnega poznanstva in sodelovanja, lažje reševanje morebitnih problemov ter v primeru 
potrebe zagotovitve dodatnih mest za gostovanja učnega osebja.   
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3.2. RAZISKOVALNO PODROČJE 

3.2.1. Analiza letnih ciljev 

V letu 2010 smo oddali prijave za 39 projektov, od tega 4 koordinatorske in 35 partnerskih. V 

primerjavi z letom 2009 se je število prijav zmanjšalo za 40%, medtem ko je stopnja 

realizacije 98%. Odobrenih je bilo 16 projektov, od tega 2 koordinatorska in 14 partnerskih. 

Stopnja učinkovitosti je 41% . Število odobrenih projektov se je v primerjavi s preteklim letom 

povečalo za 23%.  

V letu 2010 smo izvajali 50 mednarodnih projektov, od tega 20 projektov 6. in 7. okvirnega 

programa, 11 projektov LLP, 3 projekte ESS, 11 projektov iz drugih programov EU ter 5 

drugih mednarodnih projektov.  

V letu 2010 smo začeli izvajati 12 novih mednarodnih projektov, medtem ko se je končalo 17 

projektov. Oddali smo 18 zaključnih in 39 vmesnih finančnih poročil. 

V letu 2010 smo uspešno zaključili 4 revizije finančnega poslovanja mednarodnih projektov, 

od tega 1 revizijo na ravni celotnega obdobja finančnega poslovanja projekta,1 revizijo 

enoletnega finančnega poslovanja mednarodnega projekta ter 2 zunanji mednarodni reviziji 

Evropske komisije. 

 

3.2.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Vzpostavitev 

informacijske točke 

o mednarodnih 

projektih na 

intranetu FDV 

priprava protokola prijav in izvajanja 
mednarodnih projektov na FDV 

Ni realizirano – prestavljeno v leto 
2011 

priprava finančnih navodil po vrstah 
mednarodnih projektov 

priprava seznama preteklih in 
sedanjih mednarodnih projektov na 
FDV za objavo na intranetu 

noveliranje in priprava predstavitve 
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UL FDV kot partnerja v projektu v 
angl. jeziku za objavo na intranetu 

priprava vzorcev/šablon dokumentov, 
potrebnih za prijavo mednarodnih 
projektov 

priprava vzorcev/šablon dokumentov, 
potrebnih za izvajanje mednarodnih 
projektov 

Vzpostavitev arhiva 

končanih 

mednarodnih 

projektov 

vzpostavitev enotnega in centralnega 
arhiva celotne vsebinske in finančne 
dokumentacije zaključenih 
mednarodnih projektov na FDV, 
najprej v papirni obliki, ki bi ji v 
naslednjih letih sledila nadgradnja na 
elektronskih nosilcih 

Ni realizirano – prestavljeno v leto 
2011 

Spremljanje 

mednarodnih 

razpisov 

spremljanje razpisov Evropske 
komisije (vse leto): 7. okvirni 
program, Evropski strukturni skladi, 
LLLP (Jean Monnet, Leonardo Da 
Vinci, Grundtvig, Erasmus), razpisi 
drugih generalnih direktoratov (DG) 

Realizirano 

spremljanje drugih mednarodnih 
razpisov (ASO-AT, ESF itd.) 

Obveščanje o 

aktualnih 

mednarodnih 

razpisih 

obveščanje zaposlenih na FDV o 
aktualnih mednarodnih razpisih 

Realizirano – obvestila so bila 
poslana na el. naslove pedagogov in 
raziskovalcev FDV 1x mesečno 

Vodenje evidence 

mednarodnih 

projektov 

vodenje evidence napovedanih prijav 
novih mednarodnih projektov 

Realizirano – pričakujemo, da bo 
celotni pregled mednarodnih 
projektov od leta 2003 dalje na voljo 
na spletni strani FDV v letu 2011. 

vodenje evidence mednarodnih 
projektov, ki se izvajajo in ki so se že 
končali 

Prijava novih 

projektov 

prijava 40–50 novih mednarodnih 
projektov (od tega 5–10 
koordinatorskih) in ohranjanje 
stopnje uspešnosti odobrenih prijav 
iz preteklih let (20–25 %) 

Realizirano - prijavljeno je bilo 39 
projektov, od tega 4 koordinatorski in 
35 partnerskih projektov. Stopnja 
uspešnosti je bila 41%, saj je bilo 
odobreno 16 projektov, od tega 2 
koordinatorska projekta. 
 

kontinuirano komuniciranje z EK (v 
primeru koordinatorskih projektov) 

redno komuniciranje s koordinatorji 
projektov (v primeru partnerskih 
projektov) v fazi prijave, evalvacije in 
pogajanj 

priprava tehnične dokumentacije 
prijav novih projektov 

priprava finančnih načrtov novih 
projektov 

spremljanje evalvacijskih postopkov 
in priprava potrebne dokumentacije 
za 2. fazo prijave mednarodnih 
projektov 

priprava dokumentacije za proces 
pogajanja z razpisnikom (v primeru 
odobrenih koordinatorskih projektov) 

Administrativno 

vodenje projektov 

strokovni pregled in/ali priprava 
pravnih podlag za izvajanje 
mednarodnih projektov (konzorcijska 
in temeljna pogodba/sporazum) 

Realizirano – z vodji projektov smo v 
letu 2010 opravili  

priprava tehnične dokumentacije za 
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začetek izvajanja novih projektov 

mesečni sestanki z vodji 
koordinatorskih projektov 

redni sestanki z vodji partnerskih 
projektov na 2–3 mesece 

Sodelovanje z 

ustreznimi 

strokovnimi 

službami na FDV 

priprava kadrovske dokumentacije in 
evidence zaposlenih na 
mednarodnih projektih 

Realizirano – sodelovanje z IDV in 
računalniškim centrom pri 
vzpostavitvi skupne baze podatkov 
raziskovalnih obremenitev; 
sodelovanje z računovodsko službo 
pri vzpostavitvi intranetnega portala 
»mednarodni projekti« za 
transparenten in hitrejši prenos 
knjigovodskih podatkov  

spremljanje in uskladitev 
zaposlenosti za vsakega 
posameznika, ki sodeluje v 
mednarodnem projektu 

pregled knjigovodskih listin in izplačil 
iz mednarodnih projektov 

računovodsko usklajevanje in 
finančno načrtovanje za potrebe 
mednarodnih projektov 

priprava pilotskega spremljanja 
namenskosti porabe sredstev na treh 
različnih mednarodnih projektih v 
sodelovanju z računovodsko službo 

Sodelovanje z 

ustreznimi 

strokovnimi 

službami na UL 

vodenje usklajenega in enovitega 
postopka prijavljanja in izvajanja 
mednarodnih projektov; iskanje 
nacionalnih in tujih partnerjev za 
skupne prijave mednarodnih 
projektov; priprava poročil in evidenc 
o mednarodnih projektih 

Realizirano – 52 dopisov z 
dokumentacijo je bilo poslano na UL. 
Vodja SMEUP sodelovala kot 
predavateljica na internem posvetu 
UL o vodenju mednarodnih projektov 

Priprava finančnih in 

vsebinskih poročil 

priprava 19 končnih finančnih poročil Realizirano – za 50 mednarodnih 
projektov smo pripravili 39 vmesnih 
in 18 končnih finančnih poročil. 
Priprava dokumentacije za revizijo 4 
projektov, od tega za 2 projekta za 
mednarodno (zunanjo) revizijo. 

priprava 18 vmesnih finančnih poročil 

pregled 37 vsebinskih poročil in 
uskladitev s finančnimi poročili 

priprava potrebne dokumentacije za 
8 projektov v postopku revizije 

Skrb za 

izobraževanje 

zaposlenih 

pridobivanje novih veščin in 
kompetenc s področja projektnega 
menedžmenta 

Realizirano – 1 oseba se je udeležila 
1 izobraževalnega seminarja v tujini, 
1 oseba je sodelovala na strokovnem 
srečanju v tujini. 2 osebi sta se 
udeležili 1 izobraževalnega 
seminarja v Sloveniji in 2 osebi 1 
internega izobraževanja na FDV. 

udeležba dveh oseb na dveh 
izobraževalnih seminarjih v tujini 

udeležba ene osebe na strokovnem 
srečanju v tujini 

udeležba treh oseb na treh 
izobraževalnih seminarjih v Sloveniji 

organizacija štirih strokovnih 
seminarjev za vodje raziskovalnih 
centrov in vodje mednarodnih 
projektov s področja vodenja 
mednarodnih projektov 

3.2.3. Analiza kakovosti 

Če primerjamo kazalce prijav, učinkovitosti in stanja mednarodnih projektov FDV z UL za leto 

2010, vidimo, da je 1/7 vseh mednarodnih projektov UL  potekala na FDV. FDV je druga 

najuspešnejša članica na UL na področju 7. okvirnega progama. FDV sodeluje v največjem 

številu v različnih EU programih in razpisih med vsemi članicami UL. Ta izredna 

diverzificiranost prijav na različne mednarodne in EU razpise in s tem povezano poročanje 

zahteva dodatno strokovno usposobljenost kadrov in dodatno delo, ki ne more biti rutinsko. 
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Nerealizirane naloge, ki se v glavnem nanašajo na notranjo organiziranost službe, so 

posledica kadrovske podhranjenosti, upoštevajoč tudi porodniško odsotnost sodelavke. 

Služba z obstoječim kadrom (2 zaposlenima) uspe redno in pravočasno opraviti naloge, 

povezane s pripravo prijav in oddajo poročil za mednarodne projekte. V letu 2010 smo imeli 

tudi nenačrtovano 2 zunanji reviziji 3 mednarodnih projektov, kar je dodatno obremenilo 

zaposlene v obsegu 0,3 FTE.  

4. KADROVSKA POLITIKA 

4.1. Analiza letnih ciljev 

 

V letu 2010 je bilo na fakulteti zaposlenih 279 delavcev od tega na pedagoškem področju 

121 zaposlenih, na znanstvenoraziskovalnem 60, na strokovnem 64 zaposlenih in 34 

zunanjih dopolnilnih delavcev. Število zunanjih pogodbenih delavcev za izvedbo študijskih 

programov je bilo 68, 126 pa je bilo zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na podlagi 

avtorskih ali drugih pogodb. Do razlike v planu 2010 in realizaciji (tako pri zunanjih 

pogodbenih kot pri izvajalcih na podlagi avtorskih in drugih pogodb) pa je prišlo, zaradi 

predvidenih zunanjih izvajalcev (tudi tujih) na programih II. stopnje ter vseživljenjskega 

učenja. Do realizacije ni prišlo zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov.  Zaposlitev 

za določen čas smo imeli na pedagoškem področju 24, na znanstvenoraziskovalnem 63 in 

na strokovnem področju 9.  

 

4.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Priprava strokovnih 
usmeritev za 
izvajanje kadrovske 
politike v 
srednjeročnem 
obdobju 

nadaljevanje aktivnosti za pripravo in 
sprejem strategije kadrovske politike 
FDV za obdobje 2010–2014 

Aktivnosti na področju priprave 
strategije tečejo in bodo realizirane v 
začetku prihodnjega študijskega leta, 
v mesecu oktobru 2011 

Optimiziranje 
kadrovske strukture 
zaposlenih 

iskanje možnosti združevanja 
delovnih mest in področij delovanja 

Realizirano 

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

Realizirani plani za tekoče leto. 
Usposabljanja in izobraževanja se 
bodo v prihodnje izvajala po potrebi 
posameznih strokovnih služb 

Izboljšanje podpore 
ključnim procesom 

nadaljevanje sodelovanja v projektu 
pripravi skupne baze podatkov in 
informacij o zaposlenih v enoten 
informacijski sistem 

Prva predstavitev projekta bo 
izvedena v mesecu februarju 2011, v 
celoti realizirana pa do konca 
letošnjega koledarskega leta.  

Profesionalni razvoj 
zaposlenih 

priprava rednih poročil o kadrih za 
vodstvo in organe fakultete 

Realizirano v decembru 2010 in 
januarju 2011 

izvajanje letnih razgovorov z vsemi 
zaposlenimi v strokovnih službah 

Realizirano v decembru 2010 

dodatno izobraževanje in 
usposabljanje za delavce, ki jim 
določena znanja in veščine 
manjkajo, oziroma za delavce, ki 
bodo prevzeli nove zadolžitve na 
drugih področjih dela ali na področju 
vodenja 

Izobraževanje in usposabljanje 
poteka kvartalno, vse leto in bo 
zaključeno ob dokončanju 
izobraževanja oz. usposabljanja 
posameznih delavcev v skladu s 
pogodbo o izobraževanju 
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Prilagoditev aktov 
fakultete s področja 
delovnih razmerij 

sprejetje Meril za vrednotenje dela 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
na osnovi sprejetih meril UL 

Realizirano 

določitev organizacijskih enot in 
delovnih mest, ki izvajajo naloge v 
obliki stalne pripravljenosti 

Realizirano 

Zagotavljanje 
pogojev za delo 
zaposlenih 

izvajanje zdravniških pregledov 
zaposlenih v skladu z oceno 
tveganja na delovnem mestu 

Realizirano 

Uvajanje timskega 
dela znotraj 
strokovnih služb 

okrepitev pozitivnih odnosov, 
medsebojna pomoč in sodelovanje s 
strokovnimi službami ter organizirana 
in učinkovita podpora pedagoškemu 
in raziskovalnemu procesu na 
fakulteti in zunaj nje 

Realizirano 

Okrepitev 
sodelovanja z 
drugimi članicami in 
Univerzo 

strokovni sestanki in srečanja z 
drugimi članicami Univerze 

Realizirano 

4.3. Analiza kakovosti 

Kazalci kadrovske dejavnosti kažejo, da smo v letu 2010 uspeli realizirati več kot polovico 

zastavljenih ciljev. Posebna pozornost je namenjena uspešnemu projektu informacijske 

skupne baze, ki bo omogočala izmenjavo podatkov o pedagoških in raziskovalnih 

obremenitvah, kadrovskih podatkov o zaposlenih in delovnih mestih s podatki o plačah, kar 

bo zelo olajšalo pripravo, predvsem pa pripravo analiz kadrovske problematike po 

posameznih področjih delovanja fakultete. Projekt bo v celoti realiziran ob koncu 

koledarskega leta 2011. 

 

V letu 2011 bomo začeli tudi s postopkom priprave petletnega kadrovskega načrtovanja, v 

katerem bomo predvideli znane potrebe po kadrih in pravočasno poiskali ustrezne 

nadomestitve za delavce, ki se bodo upokojili ali bodo začasno odsotni.  

 

5. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

5.1. Analiza letnih ciljev 

Knjižnično informacijski sistem UL deluje na osnovi sodelovanja in koordinacije dejavnosti 

visokošolskih knjižnic preko delovnih skupin na različnih področjih. ODKJG dejavno sodeluje 

pri vseh delovnih skupinah ter tako vpliva na delovanje in razvoj knjižnične dejavnosti na UL. 

Sodelujemo tudi v konzorcijih za nabavo e-virov bodisi s finančnim vložkom bodisi z nabavo 

tiskanih naslovov, ki so podlaga konzorcijev. Samostojno nakupujemo pet zbirk za področja 

družboslovja. 

Za potrebe študijskega procesa na fakulteti zagotavljamo najmanj dva izvoda obveznega 

študijskega gradiva (za študijsko leto 2010/11 5387 izvodov učbenikov oz. povprečno 3,4 

izvodov na naslov) ter zagotavljamo povezavo med katalogom knjižnice in učnim načrtom v 

spletnem referatu. Za izboljšanje učnega uspeha študentov se angažiramo z različnimi 

oblikami izobraževanja (skupinskimi, individualnimi, v knjižnici in pri predmetih na fakulteti) in 

tutorstva za informacijske vire. Nadgrajujemo program izobraževanja, ki je prilagojen za 

različne skupine uporabnikov, v spletni učni center za informacijsko pismenost. 
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Na področju digitalne knjižnice svoje napore usmerjamo v polnjenje dveh digitalnih zbirk 

(Dela FDV in Družboslovna besedila – 862 novih dokumentov). Na spletni strani je 

omogočeno iskanje po zbirki Seznam predmetnih oznak ODKJG v angleščini in slovenščini 

http://www.odk.fdv.uni-lj.si/Oznake_odkjg/oznakeodkjg.asp, ki omogoča tudi povezave s 

seznama zadetkov predmetne oznake na zapis iz lokalnega kataloga ODKJG s to oznako. 

Pripravili smo strokovne podlage za repozitorij FDV, z našim angažmajem pa je vodstvo UL 

sprejelo predlog za ustanovitev repozitorija UL v letu 2011. 

Razvojno smo se usmerili v prijavljanje in izvajanje dodatnih projektov (v 2010 

najpomembnejši OSICD) ter izvajanje dodatnih tržnih storitev (bibliografije po naročilu, 

informacijske in katalogizacijske storitve po naročilu). 

5.2. Realizacija izvedbenih nalog 

NALOGE ZA DELOVANJE KNJIŽNIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA UL (KISUL) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Zagotavljanje 
kakovostnega 
delovanja 
knjižničnega sistema 
in boljšega dostopa 
do informacijskih 
virov 

Delo v 7 delovnih skupinah Komisije 
za razvoj knjižničnega sistema UL. 

Realizirano v celoti. Z delom v 
delovnih skupinah smo vplivali na 
delovanje DiKUL, na cenik storitev, 
aktivno smo sodelovali na Študentski 
areni, sodelovali pri reševanju 
statusnih in delovno –pravnih 
vprašanj, koordinirali nakup 
informacijskih virov. Predstojnica 
knjižnice je soavtorica prevoda 
standardov za informacijsko 
pismenost.  

Sodelovanje v konzorcijih za nakup 
zbirk podatkov in e-revij: SocIndex, 
Communication & Mass Media 
Complete, Military & Government 
Collection, AnthroSource, Political 
Science Complete, 
OVID/PsycArticles, ScienceDirect, 
Wiley/Blackwell 

Dva UL konzorcija sta bila uspešna v 
prijavi na razpis ARRS: Sage Online,  
Science Direct. 
Sofinanciramo nakupe zbirk: 
SocIndex, OVID PsycArticles, 
Communication & Mass Media 
Complete. 
Samostojno financiramo zbirke: 
Military & Government Collection, 
AnthroSource, Political Science, 
Complete, GV IN, IUS Info. 

 

NALOGE V PODPORO STRATEŠKIM CILJEM FDV IN ODKJG 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Zagotovitev dostopa 
do študijskega 
gradiva za vsak 
predmet 

zagotoviti sredstva za nakup najmanj 
dveh izvodov obveznega študijskega 
gradiva za vsak predmet na 1. in 2. 
bolonjski stopnji 

Nabavljenih novih 684 izvodov 
študijskega gradiva. Skupaj je v 
knjižnici 10969 izvodov študijskega 
gradiva. 

zagotoviti povezavo učnih načrtov v 
spletnem referatu s katalogom 
učbenikov 

Povezave realizirane, dostop iz 
spletnega referata in na strani 
knjižnice: 
http://www.odk.fdv.uni-
lj.si/katalogi/katalogi.htm 

Nabava tiskanih 
gradiv in 
elektronskih 
informacijskih virov 

analiza uporabe gradiva in dokup 
manjkajočih izvodov 

Analiza realizirana, dokupljenih 210 
zelo iskanih izvodov gradiva. 

izvedba javnega naročila za tuje 
serijske publikacije (skupno javno 
naročilo družboslovnih fakultet in 
pobuda za javno naročilo, izvedeno 
preko službe za javna naročila UL) 

Javno naročilo izvedeno skupaj s 
Pef,  zaradi obsega naročila smo 
dosegli 4 % popust. 

http://www.odk.fdv.uni-lj.si/Oznake_odkjg/oznakeodkjg.asp
http://www.odk.fdv.uni-lj.si/katalogi/katalogi.htm
http://www.odk.fdv.uni-lj.si/katalogi/katalogi.htm
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Podpora raziskovalni 
in pedagoški 
dejavnosti na FDV 

ustvarjanje in redakcija zapisov za 
strokovne in znanstvene bibliografije 
zaposlenih na FDV 

Za bibliografijo zaposlenih na FDV 
smo kreirali 1932 zapisov in 
redaktirali 967 zapisov. 
Izvajali smo individualna svetovanja 
in iskanja po informacijskih virih za 
raziskovalce. 
Za potrebe raziskovalcev smo 
opravili nakup 312 enot gradiva. 
Kreirali smo 321 zapisov za 
bibliografije po naročilu. 

bibliografsko in informacijsko 
svetovanje 

nabava gradiva za potrebe 
raziskovalnega dela 

delavnice o informacijskih virih 

storitve po naročilu 

Dostop do 
elektronskih 
informacijskih virov 

objava seznama predmetnih oznak 
ODKJG na spletu 

Seznam je objavljen na 
http://www.odk.fdv.uni-lj.si/ 

prenova spletišča ODKJG Naloga je realizirana 10 % (izvedene 
so bile le manjše posodobitve). 

dopolnjevanje digitalnih zbirk Dela 
FDV in Družboslovna besedila 

Zbirki smo dopolnili s 862 novimi 
dokumenti. 

Povečanje stopnje 
informacijske 
pismenosti 
študentov 

program izobraževanja za 1. letnike: 
uvajanje v prvem tednu šolskega 
leta, 6-urni programi informacijskega 
opismenjevanja pri predmetih po 
programih prvega letnika 

Za 1. letnike smo izvedli uvodno 
predavanje in vodenja po knjižnici ter 
24 ur pri predmetih prvega letnika 
(392 študentov). 

sodelovanje pri predmetih v višjih 
letnikih (po potrebi) 

V višjih letnikih smo izvedli 16 
pedagoških ur (92 študentov). 

tutor za informacijske vire (govorilne 
ure enkrat tedensko) 

Uporabniki prvih in višjih letnikov ( 
18,5 ur ; 21 študentov). 

seminar za podiplomske študente 
(dvakrat letno) 

Seminarja sta realizirana. 

knjižnično uvajanje za tuje študente 
(dvakrat letno) 

Uvajanja sta realizirana. 

E-modul za informacijsko pismenost Delno realizirano (prenovljena 
spletna stran, e-učilnica ni 
realizirana). 

Spremljanje 
kakovosti 

anketa o zadovoljstvu in potrebah 
pedagogov in raziskovalcev FDV 

Nerealizirano. 

anketa o zadovoljstvu in potrebah 
študentov 

Nerealizirano. 

primerjalna analiza kazalcev 
knjižničnih storitev 

Realizirana primerjava knjižničnih 
kazalcev UL (predstavljena v 
naslednjem poglavju). 

Sodelovanje v 
nacionalnih 
strokovnih 
institucijah 

Sekcija za visokošolske knjižnice 
ZBDS, Svet članic COBISS, 
Strokovno telo za tujo literaturo 
ARRS, Nacionalni svet za 
knjižničarstvo, ZBDS 

Sodelovali smo pri: 
Svet članic COBISS - obravnava 
letnega poročila in plana dela IZUM.  
Strokovno telo za tujo literaturo - 
izvedba javnega razpisa za tujo 
literaturo; 
Nacionalni svet za knjižničarstvo -  
priprava strokovnih standardov za 
visokošolske knjižnice 

Profesionalni razvoj 
zaposlenih v 
knjižnici 

tečaji za delo v sistemu COBISS3: 
medbibliotečna izposoja, pooblastila 
za katalogizacijo 

Udeležili smo se tečajev Word, Excel 
in Outlook. 
 
Udeležili smo se slovenske 
konference o trajnem ohranjanju 
digitalnih virov in posvetovanja Prost 
dostop do dosežkov slovenskih 
znanstvenikov. 

pedagoško izobraževanje za delo s 
študenti 

strokovno srečanje sekcije za 
visokošolske knjižnice, konferenca 
COBISS 

 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN IZVAJANJE DODATNIH NALOG 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

http://www.odk.fdv.uni-lj.si/
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Pridobivanje 
dodatnih sredstev – 
razpis ARRS 

prijava na javni razpis ARRS za 
sofinanciranje nakupa tujih serijskih 
publikacij 

Uspešni na razpisu - prvo mesto med 
družboslovnimi knjižnicami (enaka 
višina sredstev kot lansko leto). 

Pridobivanje 
dodatnih sredstev – 
razpis ARRS 

izvajanje nalog po pogodbi z ARRS 
za OSIC za družboslovje  

Podpisan aneks k pogodbi z ARRS, 
zaposlili smo 2 sodelavki, naloge 
uspešno nadaljujemo v 2011. 

Pridobivanje 
dodatnih sredstev – 
tržna dejavnost  

informacijske in bibliografske storitve 
po naročilu 

Informacijske in bibliografske storitve 
opravljamo glede na povpraševanje. 

tečaj Vsebinska obdelava gradiva v 
družboslovju (za zunanje 
uporabnike) 

Tečaj ni realiziran, realizacija 
prestavljena v 2011. 

Pridobivanje 
dodatnih sredstev za 
izobraževanje 

študijski obisk norveških knjižnic 
(financirano iz sredstev Norveškega 
finančnega mehanizma) 

Obisk realiziran (financiran iz 
sredstev Norveškega finančnega 
mehanizma). 

5.3. Analiza kakovosti 

Kazalci knjižnične dejavnosti kažejo, da smo presegli letni načrt 2010 (kazalci dejavnosti v 

prilogah). 

Posebej smo uspešni na naslednjih področjih: 

- Kreiranje in redaktiranje bibliografij raziskovalcev FDV (brezplačno) in drugih 

raziskovalcev (po naročilu). Normativ UL (1700 zapisov/letno) presegamo za 70,5 %. 

- Primerjalno gledano je naš prispevek v COBIB.SI nadpovprečen glede na ostale 

visokošolske knjižnice (graf 5.2. v prilogah). 

- Informacijsko opismenjevanje: v zadnjih letih izvajamo največji obseg izobraževanja med 

knjižnicami na UL bodisi v sklopu predmetov na fakulteti ali na tečajih, ki jih razpišemo 

sami. Rezultat je, da so študenti in zaposleni FDV največji uporabniki zbirk podatkov 

preko oddaljenega dostopa  (FDV 25 %, NUK  16%, FF 12 %, CEK 12 % prijav) ter v DiKUL 

(ocena: FDV 50 % vse uporabe). Tudi evalvacije kažejo koristnost in zaželenost našega 

izobraževanja. Vendar pa s sedanjim obsegom kadrov te dejavnosti ne moremo razvijati. 

- Izvajanje dodatnih projektov: uspešen projekt OSICD, sodelovanje pri razvijanju 

standardov za visokošolske knjižnice in standardov za informacijsko opismenjevanje, 

povezovanje zapisov na vzajemno bazo in povezovanje zapisov z WoS (dve pogodbi z 

IZUM). 

 

Nerealizirane ali delno realizirane naloge (poglavje 5.2.) so posledica kadrovske 

podhranjenosti: za knjižnično dejavnosti imamo zaposlenih 12 delavcev (iz sredstev lump 

sum), po normativih UL pa bi morali imeti 13 delavcev za knjižnično dejavnost. Imamo vse 

večji obseg kreiranja bibliografij za raziskovalce FDV: normativ UL pokriva vnos/redakcijo 

1700 enot bibliografije na leto. V ODKJG smo za bibliografijo FDV v letu 2010 

vnesli/redaktirali 2899 enot, zaradi česar smo morali prerazporejati sodelavce z drugih nalog, 

ki zato niso opravljene. Ob sedanjem številu kadrov v 2011 ne bomo mogli zagotoviti takega 

obsega vnosa bibliografij. Poleg tega se je v zadnji letih enormno povečal obseg storitev, ki 

jih normativi UL ne definirajo in ne merijo kot redno dejavnost knjižnice (prost pristop, 

podaljšana odprtost, izobraževalna dejavnost, gradnja digitalnih zbirk). Predstojnica knjižnice 

prevzema tudi dodatne naloge na fakulteti in univerzi (vodenje Komisije za razvoj knjižnične 

dejavnosti na UL). 
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Zaradi opisanih težav pri realizaciji nalog tudi ne moremo izvajati razvojnih nalog, za katere 

se kažejo potrebe, zahteve in možnosti:  

 Pomoč pri pripravi bibliografij za namene habilitacije oz. prijave projektov (želje 
raziskovalcev); 

 Iskanje citiranosti objav za potrebe prijavljanja projektov in habilitacijskih vlog; 

 Organizacija prosto dostopnega objavljanja pre- ali post-printov, kar je trend v 
znanstvenem komuniciranju v svetu. Pri tem knjižnice v svetu aktivno sodelujejo: urejajo 
razmerja z založniki revij, organizirajo repozitorije,  shranjujejo dokumente v repozitorije. 
V ODKJG te naloge ne moremo razvijati zaradi pomanjkanja kadra. Na fakulteti interes 
za prosto dostopno objavljanje obstaja. 

 Nudenje oblik vseživljenjskega učenja (tečaji informacijske pismenosti, posodobitveni 
programi za MŠŠ). 

 

 

6. ZALOŽBENA DEJAVNOST 

6.1. Analiza letnih ciljev 

V letu 2010 smo izdali 17 monografij, 3 učbenike in 4 elektronske knjige. Uspelo nam je 

zagotoviti sredstva za pokritje vseh proizvodnih stroškov novih izdaj. Natisnili smo 10.000 

knjig, prodali pa 9.000 knjig. Razlika med natisnjenimi in prodanimi knjigami je namenjena 

obveznostnim, avtorskim in recenzentskim izvodom, za kar se nameni 10% naklad. Tudi v 

tem letu smo na podlagi sprotnega tiska uspeli usklajevati nabavo in prodajo. Zalog v 

skladišču nismo povečevali. Pri pridobivanju soglasij avtorjev za objavo starejših izdaj na 

spletnem portalu s prostim dostopom smo naleteli na veliko podporo avtorjev. S projektom 

nadaljujemo in načrtujemo, da bomo v letu 2011 na spletnem portalu objavili prve prosto 

dostopne knjige v pdf formatu. V tem letu je začel delovati Svet založbe, kar pomeni 

pomemben korak k utrditvi vloge založništva na fakulteti in k dvigi kakovosti dejavnosti. 

Opravljenih je bilo več razgovor z vodstvom o viziji založništva in problematiki aktualnih 

težav. Sprejete so bile konstruktivne rešitve, zlasti glede financiranja dejavnosti, ki pa naj bi 

bile realizirane v letu 2011. 

6.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Ureditev financiranja 
založbene dejavnosti 
s strani ustanovitelja 

urediti sistem financiranja založbene 
dejavnosti primerljivo z ostalimi 
strokovnimi službami  

Predlog je v postopku odobritve. 

Izdaja 20–25 novih 
znanstvenih del in 
učbenikov 

zagotovitev finančnih virov: Agencija 
za knjigo RS, Komisija za učbenike 
FDV, sponzorji 

Založbeni program je realiziran v 
načrtovanem obsegu, sredstva za 
pokrivanje stroškov izdaj so bila 
zagotovljena, vsaka nova izdaja je 
podprta z dvema recenzijama, 
pogodbena razmerja z avtorji so 
urejena.  

izvedba ustreznih recenzentskih 
postopkov; ureditev pogodbenih 
razmerij z avtorji; zagotavljanje 
kakovostno in finančno konkurenčnih 
storitev priprave in tiska 

Izoblikovanje 
celovite razvojne 
strategije založbene 
dejavnosti 

sodelovanje sveta založbe Je v pripravi. 
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Izoblikovanje 
kriterijev kakovosti 
za izvajanje 
založbene dejavnosti 

sodelovanje sveta založbe Kriteriji so oblikovani, preverja se, kje 
jih je možno sopolniti. 

Aktivnosti za 
spremembo lokacije 
knjigarne in za 
širitev njene 
socialne vloge 

sodelovanje sveta založbe, preveriti 
možnosti spremembe lokacije, 
izdelava strategije 

Aktivnosti so potekale, do realizacije 
v letu 2010 ni prišlo. 

Sistem oddaljenega 
tiska 

preveriti aktualnost uvedbe storitve v 
letu 2010 

Ni bilo več interesa s strani 
dobaviteljev. 

Promoviranje 
ponudbe dodatnih 
storitev v knjigarni 

lektoriranje in izdelava diplomskih, 
doktorskih nalog 

Ponudba ni zaživela. Na strani 
študentov ni dovolj interesa. 

Aktivnosti za 
gradnjo portala e-
znanstvenih besedil 
– odprt dostop 

ureditev avtorskih pravic za javno 
objavo; pisni dogovori z 
zainteresiranimi avtorji 

Pripravljena je pogodba za pridobitev 
avtorskih pravic. V letu 2010 je 
pogodbo podpisalo preko 70 
avtorjev. Aktivnosti se nadaljujejo v 
letu 2011. 

v sodelovanju s knjižnico se 
besedila, za katera se uredijo 
avtorske pravice, objavijo na 
strežniku ODK, v Cobissu se objavi 
povezava za objavljena dela na 
strežnik 

Ureditev avtorskih 
pravic za gradiva, ki 
se uporabljajo v 
študijskem procesu 

priprava pogodb, pridobivanje 
finančnih virov 

Strošek ureditve avtorskih pravic ni 
realen. Za povprečno gradivo bi bil 
strošek za ureditev avtorskih pravic 
60-80 evrov na študenta. Svet 
založbe predlaga obravnavo 
problematike na senatu. 

Promocijske 
aktivnosti 

sodelovanje na Slovenskem 
knjižnem sejmu in knjižnem sejmu v 
Frankfurtu 

Založba je sodelovala na 
Slovenskem knjižnem sejmu v CD in 
na sejmu akademske knjige Liber.ac. 
Izvedenih je bilo nekaj predstavitev 
knjižnih novosti. Spletna stran je 
dopolnjena s portalom elektronskih 
knjig. 

prenova spletne strani v okviru 
prenove spletnih strani fakultete 

sodelovanje s Službo za odnose z 
javnostmi 

6.3. Analiza kakovosti 

Za vsebinsko kakovost založbenega programa skrbijo uredniki in uredniški odbori. Vsaka 

nova izdaja je podprta z dvema strokovnima recenzijama, večina izdanih monografij je šla 

tudi skozi sito selekcije Javne agencije za knjigo. Kakovost izdanih učbenikov poleg 

recenzentov nadzorujejo tudi katedre. Vsak izdan učbenik je podprt tudi s pozitivnim 

mnenjem katedre. Pri pripravi monografskih objav smo okrepili sodelovanje z znanstveno 

raziskovalnimi centri. Kljub recesiji v širšem družbenem okolju smo ohranili raven prodaje iz 

preteklih let, število natisnjenih in prodanih knjig ostaja uravnoteženo.  

 

7. INFORMACIJSKA DEJAVNOST 

7.1. Analiza letnih ciljev 

 

Delo Računalniškega centra je v letu 2010 potekalo v skladu z zastavljenimi cilji in 

pričakovanji.  
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Izdelali smo varnostne politike fakultete, uredili smo domeno in domenske uporabnike ter 

uredili pravila za delovne postaje in strežnike. S tem smo povečali varnost in funkcionalnost 

omrežja. Nadgradili smo poštni sitem, v (Sharepoint) portal fakultete smo dodali kolegije 

služb in vodstva in dodali razpravno desko zaposlenih. V celoti smo poenotili multimedijsko 

opremo predavalnic in s tem olajšali izvedbo pedagoškega procesa. 

 

Glede na naravo dela se je čez leto pojavilo več dodatnih in neplaniranih projektov, ki smo jih 

sproti uspešno izvajali. Stalne operativne naloge smo kljub dodatno povečanemu obsegu 

dela opravili po načrtu.   

7.2. Realizacija izvedbenih nalog 

 

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, poteka 

tehnična podpora pedagoškemu 
procesu 

tehnična podpora raziskovalni 
dejavnosti 

tehnična podpora knjižnici, 
podpornim službam in 
posameznikom 

tehnična podpora dogodkom na 
fakulteti 

izvajanje javnih naročil računalniške 
in avdio-/videoopreme 

nameščanje programske opreme na 
nove in stare računalnike, 
servisiranje (ali posredovanje pri 
servisiranju) starih računalnikov, skrb 
za prenos podatkov iz starih 
računalnikov na nove 

pomoč študentom, zaposlenim in 
udeležencem poletnih šol pri 
nastavitvah njihovih prenosnih 
računalnikov za dostop do 
računalniške infrastrukture fakultete 

 

RAZVOJNE NALOGE RC 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Razvoj informacijske 

dejavnosti v 

podporo ključnim 

procesom na 

fakulteti 

izdelava varnostnih politik fakultete realizirano 

sodelovanje pri projektu Skupna 
baza 

poteka 

izdelava razpravne deske (forum 
zaposlenih) 

realizirano 

shranjevanje in arhiviranje podatkov 
zaposlenih  

poteka 

Optimizacija dela z 

uporabo novih 

tehnologij,  

strojne opreme in 

izobraževanj 

ureditev domene in domenskih 
uporabnikov ter pravil za delovne 
postaje in strežnike 

realizirano 

nakup in vzpostavitev omrežnega 
nadzornega sistema 

nerealizirano (prestavljeno v 2011) 

prenova multimedijske opreme in realizirano 
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povezav Predavalnice 1 

anketa o potrebah in zadovoljstvu 
uporabnikov z informacijsko 
dejavnostjo na fakulteti 

nerealizirano 

nadgradnja poštnega sistema in 
portala 

realizirano 

prenova računalniškega omrežja poteka 

sodelovanje z računalniškimi centri 
članic UL 

poteka 

formalizacija organizacijskih pravil za 
področje informacijske tehnologije 

poteka 

zamenjava strežnikov za študijsko 
informatiko, računovodstvo, KS, 
dokumentni sistem, portal 

delno realizirano 
(prestavljeno v 2011) 

udeležba letnih Microsoftovih 
konferenc in izobraževanj, konferenc 
Linux 

realizirano 

ustrezna izobraževanja zaposlenih 
glede na njihova področja dela, 
predvidoma dvakrat letno na osebo 

realizirano 

 

7.3. Analiza kakovosti 

 

Nekateri od planiranih letnih ciljev so se izkazali za obsežnejše, kot smo predvidevali in smo 

jih zato v letu 2010 realizirali le delno ter njihovo dokončanje dodali v plan za leto 2011. 

 

V letu 2010 se je podpora Računalniškega centra za tehnično in izvedbeno podporo 

Službam za študijske zadeve in deloma računovodstvu povečala. Usposobili smo dodatnega 

zaposlenega za nudenje podpore in vzdrževanje Spletnega referata in s tem zagotovili boljšo 

in zanesljivejšo podporo. 

 

V letu 2010 se je povečalo število dogodkov na fakulteti, ki so zahtevali tehnično podporo in 

objave na spletnih straneh FDV. 

 

Z namenom boljše odzivnosti podpore smo nadaljevali z dežurstvom za podporo 

pedagoškemu procesu med 8. in 17.30 uro in uvedli smo nekaj organizacijskih sprememb 

(dežurni kontakti,...). 

 

8. FINANČNO PODROČJE 

8.1. Analiza letnih ciljev 

Izvedbene naloge  finančno-računovodske službe so pretežno potekale v  skladu s cilji in 

pričakovanju, razen na področju nudenja  podpore službi za mednarodne projekte, kjer smo 

že v letu 2009 pričakovali, da bomo skupaj z omenjeno službo vzpostavili   učinkovitejši 

sistem medsebojne izmenjave podatkov in  dokumentacije.  Specifične zahteve  evropskega 

proračuna za finančno spremljanje in dokazovanje upravičenosti porabe na mednarodnih 

projektih, zahtevajo zelo veliko angažiranost zaposlenih v naši službi. To smo  jeseni 2010 

začeli reševati z vzpostavitvijo portala za mednarodne projekte,  do katerega ima dostop   

tudi mednarodna pisarna, pisarna IDV in kadrovska služba.  Na portalu smo vzpostavili več 
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baz podatkov, ki omogočajo službi za mednarodne projekte  hitrejši in preglednejši dostop do 

podatkov: mesečni pregledi plačnih postavk z urami in stroškovnimi mesti (podlaga za 

pripravo časovnic), obvestila in pregledi o prejetih sredstvih EU, pregled odobrenih  prošenj 

za znižane prispevne stopnje, pregled službenih odsotnostih  pedagogov in raziskovalcev,  

pregled blokiranih stroškovnih mest. V letu 2011 nadaljujemo v vzpostavitvami baz podatkov 

na portalu.   

Konec leta 2009 smo začeli s pregledi neaktivnih stroškovnih mest in  s tem nadaljevali  v 

letu  2010. Posebno  pozornost namenili pregledu in zapiranju  neaktivnih proračunskih  

stroškovnih mest, kjer so bile vse aktivnosti že zaključene, vendar so stroškovna mesta 

izkazovala neko finančno stanje. Takih stroškovnih mest je bilo največ na področju 

raziskovalne dejavnosti 

 

8.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Razvojne naloge Realizacija 

Nadaljevanje 
aktivnosti za 
vzpostavitev modela 
stroškovnega 
računovodstva, ki ga 
je sprejela UL  
(predhodna faza za 
FULL COST MODEL 

Priprava predlogov za definiranje 
osnovnih ključev za delitev skupnih 
stroškov  in fiksnih stroškov prostora 
po temeljnih stroškovnih mestih in za 
definiranje 

 
Poteka 

Pregled finančnih učinkov novih 
osnovnih ključev po temeljnih 
stroškovnih mestih 

 
Poteka 

Dograditev programa za 
računovodstvo in kadrovsko 
evidenco 

Poteka 

Optimiranje fiksnih 
stroškov  zgradbe 

Povezava s tehnično službo – 
natančno načrtovanje tekočega 
vzdrževanja s strani tehnične službe  
in mesečno posredovanje podatkov 
tehnični službi o odstopanjih od 
načrtovanih del; mesečni nadzor  

Realizirano 

Pridobivanje 
sredstev iz nejavnih 
virov  

Prevzem  postopka izvršb nad 
dolžniki – do sedaj je to opravljala 
odvetniška pisarna Razdrih -   

Realizirano 
 
  

 

8.3. Analiza kakovosti 

Nerealizirane ali delno realizirane razvojne  naloge so delno  posledica kadrovske 

podhranjenosti: za finančno-računovodsko področje imamo zaposlenih 6 delavcev, po 

normativih UL pa bi jih morali imeti 7. Nekateri od planiranih razvojnih ciljev so se pokazali za 

obsežnejše in kompleksnejše, kot smo jih predvideli in smo jih v letu 2010 realizirali le delno. 

Njihovo realizacijo bomo nadaljevali v letu 2011. 

 

9. ODNOSI Z JAVNOSTMI 

9.1. Analiza letnih ciljev 

 

Služba za odnose z javnostmi opravlja redno operativno delo na področju komuniciranja in 

odnosov z javnostmi.  



-53- 

 

 

Za izboljšanje internega komuniciranja je bil v letu 2010 vzpostavljen forum za komuniciranje 

zaposlenih, za komuniciranje s študenti in obveščanje teh pa je SOJ nadgradila in izboljšala 

komunikacijsko infrastrukturo. Služba redno pripravlja najave dogodkov in fotonovice za 

objavo na spletnih straneh fakultete ter redno pripravlja novice za objavo na intranetu 

(spremljanje sej UO, senata, kolegija dekana, drugo) in mesečno ureja interni časopis e-

Dogajanja. Eden od ciljev je bil tudi povečati ekološko ozaveščenost zaposlenih in študentov 

s pomočjo kampanje. Idejno zasnovo so pripravili študentje FDV in jo predstavili vodstvu, 

realizacija pa je prestavljena v leto 2011 (v okvir 50-letnice FDV). V ta okvir sta prestavljeni 

izvedba CGP in prenova spletnih strani.  

 

Za izboljšanje prepoznavnosti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je bila 

izbrana idejna zasnova kampanje za dodiplomski in podiplomski študij, ki so jo pripravile 

študentke FDV in se bo izvajala v letu 2011/12 (za podiplomski študij izvedena že v letu 

2010). SOJ je organizirala predstavitev fakultete na Informativi in sodelovala pri organizaciji 

informativnih dni za dodiplomski in podiplomski študij (informativni dan za 2. in 3. stopnjo), 

prav tako pa organizirala  sprejem brucev. Od Službe za dodiplomski študij je prevzela je 

koordinacijo predstavitev FDV po srednjih šolah. Obiske so opravili informatorji, ki so jih 

imenovale katedre, študentje tutorji, predstavniki Službe za dodiplomski študij in SOJ. 

 

V okviru Galerije FDV je bilo v letu 2010 realiziranih 10 razstav in galerijskih dogodkov.  

 

 

9.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Nadgradnja in 

izboljšanje internega 

komuniciranja 

vsebinska nadgradnja intraneta 
(izboljšanje sistematične urejenosti 
vsebin, vzpostavitev foruma) 

Delno realizirano (forum je 
vzpostavljen, predlog izboljšanja 
sistematične urejenosti intraneta je v 
fazi priprave) 

izboljšanje obveščanja zaposlenih in 
študentov 

Realizirano (izboljšanje 
komunikacijske infrastrukture)  

dvig ekološke ozaveščenosti 
zaposlenih in študentov na FDV 
(kampanja študentov FDV) 

V realizaciji (idejna zasnova 
predstavljena vodstvu, projket se 
prestavi v okvir 50-letnice fakultete) 

Celostna grafična 

podoba FDV 

pregled obstoječega dela in 
dosedanjih aktivnosti 

Realizirano 

izbor izvajalca, izdelava in izvedba 
CGP 

V realizaciji (izvajalec izbran, idejna 
zasnova v pripravi, izvedba projekta 
se prestavi v okvir 50-letnice 
fakultete) 

uporaba aplikacij (priprava splošne 
brošure FDV) 

V realizaciji (pripravljen osnutek 
splošne brošure) 

Sodelovanje pri 

vsebinski prenovi 

spletne strani FDV 

vsebinska nadgradnja spletnih strani V realizaciji (vezana na prenovo 
spletnih strani, izvedba projekta se 
prestavi v okvir 50-letnice fakultete) 

celostna vsebinska prenova 
angleške spletne strani 

Podpora pedagoški dejavnosti:  

Izboljšanje 
prepoznavnosti 
dodiplomskih 
študijskih 

koordinacija in so(realizacija) 
kampanje za promocijo 
dodiplomskega študija in 
informativnega dne za študijsko leto 

Realizirano (ponovitev kampanje 
FDVe!, izbrana idejna zasnova 
študentk FDV za naslednjo 
kampanjo) 
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programov 2010/2011 

informativni dan Realizirano  

idejna zasnova in koordinacija 
sodelovanja FDV na Informativi 

Realizirano 

koordinacija predstavitev FDV po 
srednjih šolah (v sodelovanju s 
Službo za dodiplomski študij) 

Realizirano 

(so)organizacija dogodka sprejema 
brucev 

Realizirano 

Izboljšanje 
prepoznavnosti 
podiplomskih 
študijskih 
programov 

koordinacija kampanje za promocijo 
podiplomskega študija in 
informativnega dne za študijsko leto 
2010/2011 

Realizirano (izbrana idejna zasnova 
in realizirana kampanja študentk 
FDV) 

informativni dan Realizirano 

(so)organizacija dogodka sprejema 
podiplomskih študentov 

Realizirano 

Izboljšanje 
prepoznavnosti 
formalnega in 
neformalnega 
vseživljenjskega 
učenja  

predstavitveni dogodek Ni realizirano (za dogodek se nismo 
odločili) 
 

izdelava brošure in drugih 
promocijskih gradiv 

Realizirano  

izvedba promocijskih aktivnosti Delno realizirano (svetovanje pri 
izvedbi promocijskih aktivnosti) 

Razvijati pozitivno 
podobo pri širši in 
ciljnih javnostih 

organizacija dogodkov v podporo 
prepoznavnosti FDV po njeni 
kakovosti in odličnosti 

Realizirano  

 

GALERIJA FDV 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Razstave 12 dogodkov z različnimi umetniškimi 
temami v sodelovanju z našimi 
študenti, drugimi članicami in 
zunanjimi institucijami 

Realizirano (realiziranih 10 razstav, 
mesečno ena) 

9.3. Analiza kakovosti 

 

Vso tekoče operativno delo SOJ in poglavitni načrtovani cilji so bili realizirani. Nekateri od 

načrtovanih dolgoročnejših projektov pa so se izkazali za kompleksnejše in obsežnejše, zato 

realizacija še poteka in je dokončanje projektov prestavljeno v leto 2011.  

 

 

10. DRUGE DEJAVNOSTI NA FAKULTETI 

10.1. Analiza letnih ciljev 

Redna tehnično - vzdrževalna dela so bila tekom leta realizirana v celoti. Od večjih 

investicijskih projektov, je bila uspešno zaključena prenova multimedijske predavalnice ter 

delna sanacija in zamenjava dotrajanega inventarja v starem delu Fakultete.  

Ostale Investicijsko zahtevnejše naloge se prenese na leto 2011-2012. 

Vzpostavljeno je bilo delovanje pisarne za prevzem in oddajo pisemskih pošiljk in opravljena 

analiza možnosti upravljanja garaže s strani Fakultete. V sodelovanju z Univerzo je bilo 

izvedeno skupno javno naročilo, na področju dobave električne energije.  
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Optimizacija stroškov, je potekala z ukinitvijo nekaterih fiksnih mesečnih obveznosti do 

zunanjih izvajalcev, ter pridobivanjem dodatnih ponudb za dobavo in izvajanje nalog.  

 

10.2. Realizacija izvedbenih nalog 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Redno vzdrževanje skrb za nemoteno delovanje naprav 
in sistemov 

Realizirano 
 
Uspešno, brez posebnosti 
Pridobivanje novih ponudb – vse leto 

sodelovanje z zunanjimi izvajalci 

optimizacija stroškov 

Ohranjanje in 
vzdrževanje zgradbe, 
prostorov, opreme in 
okolice 

menjava podov in zunanjih senčil – 
stari del fakultete 

Delno realizirano 
Menjava podov – prenos na 2011 
Nerealizirano  
Priprave načrta sanacije v teku 
Realizirano 
Realizirano 

sanacija meteornih vod v kletnih 
prostorih 

elektroinstalacijska dela 

urejanje okolice 

Nakupi menjava dotrajanega pohištva, 
nakup klopi in prenosnih šolskih 
tabel 

Realizirano 
Realizirano delno 

Adaptacije projekt ureditve multimedijske 
učilnice 

Realizirano 

ureditev prezračevanja zaradi 
spremembe namembnosti – knjižnica 

Nerealizirano 
 
Nerealizirano prenova stanovanja na Tesarski 

Nabava materiala in 
storitev 

izvedba potrebnih javnih naročil v 
sodelovanju z članicami in UL 

Realizirano delno 
 
Realizirano izbira najoptimalnejših ponudb malih 

naročil 

Druga problematika uporaba skupnih prostorov – terasa Realizirano delno 

analiza možnosti upravljanja garaže 
s strani FDV 

Realizirano 

Ureditev ravnanja s 
pošto in dokumenti 

vzpostavitev delovanja pisarne za 
sprejem in oddajo pisemskih pošiljk 

Realizirano 

 

10.3. Analiza kakovosti 

Delo tehnične službe ocenjujemo kot uspešno, saj so bili zastavljeni cilji v večini primerov 

doseženi oziroma izvedeni, poleg tega so bile vse intervencijske ter ostale nujne zadeve 

izvedene nemudoma oziroma v predvidenem času. 
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PRILOGA: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

v/na  UL, FAKULTETA 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, FAKULTETA 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,  
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e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

 

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 
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Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Kongresni trg 12, Ljubljana 

Matična številka:  

 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

........................NI BILO ZUNANJEGA IZVAJALCA NOTRANJEGA REVIDIRANJA   ............... 

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 NOTRANJAREVIZIJSKA SLUŽBA  UL  ....   

 

V letu  2010  (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora 

izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- Nadaljevanje ažuriranja pravil fakultete .                           (izboljšava 1) 

- Vzpostavitev projekta skupne baze podatkov (študijskih, kadrovskih in finančnih.)     

(izboljšava 2) 

 

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): 

- Premajhne notranje kontrole na različnih poslovnih funkcijah.      (tveganje 1) 

- Nadaljevanje vzpostavljanja notranjih kontrol na področjih študijske dejavnosti, 

kadrovskih postopkov, knjigovodstva, načrtovanja in porabe proračunskih 

sredstev, procesa nabave blaga in storitev. (predvideni ukrepi). 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: red. prof. dr. Anton 

Grizold, dekan 

 

Podpis:........................................................................................................................................ 

 

Datum podpisa predstojnika: 

24. 2. 2011 

5 0 8 5 0 6 3 0 0 0 
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PRILOGE K 1.1: Kazalci o pedagoškem procesu na dodiplomskih programih 

Tabela 1.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 - REDNI ŠTUDIJ 

stanje:  15. 10. 2010 

Oddelek/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Abs. skupaj 

ODDELEK ZA 

SOCIOLOGIJO 

229 145 120 106 115 715 

AS 54 45 37 39 35 210 

SOC-KM 64 52 43 38 32 229 

DI-UN 52 32 22 29 29 164 

DI- VSP 59 16 18 - 19 112 

ODDELEK ZA 

POLITOLOGIJO  

253 164 135 149 126 827 

AP 64 29 26 31 30 180 

MO 63 47 51 45 29 235 

POL-APJU                69 35 31 35 34 204 

POL-OBR                  57 53 27 38 33 208 

ODDELEK ZA 

KOMUNIKOLOGIJO 

178 157 120 126 108 689 

KOM-MKŠ 61 52 39 47 42 241 

KOM-TKOJ 59 52 40 44 33 228 

NOV                         58 53 41 35 33 220 

ODDELEK ZA 

KULTUROLOGIJO 

56 49 46 38 32 221 

EŠ-DV 72 22 45 37 20 196 

SKUPAJ 788 537 466 456 401 2247 

(2648 z 

abs.) 

2009/10 - skupaj 772 532 506 547 290 2357 

(2647 z 

abs.) 

2008/09 - skupaj 702 518 619 538 1059 2377 

(3436 z 

abs.) 

2007/08 - skupaj 672 642 605 678 953 2597 

(3550 z 

abs.) 

 

ABSOLVENTI (podaljšani): 

SOCIOLOGIJA -  2 - AT -0;  KM - 1;  DI - 1 

POLITOLOGIJA - 5 - TA -0 ;  APJU – 1;  MO – 2;  OBR –  2 

KOMUNIKOLOGIJA -     3 – NOV –  1,  TM – 2 ,  TTK - 0 

KULTUROLOGIJA -        1 

----------------------------------------- 

SKUPAJ                          11 
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Vpis v študijskem letu 2010/11 

 

 
 

Primerjava vpisa med št. leti 2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2010/11 

 

 
 

Število rednih študentov/-CK (brez absolventov/-tki) se zmanjšuje. V primerjavi s prejšnjimi 

leti, ko se je  trend rasti od leta 2000 dalje povečeval, in sicer v povprečju za dobrih pet 
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odstotkov letno, od leta 2004 pada. Tako je rednih študentov/-CK 2247 (lani 2357, predlani 

2377), skupaj z absolventi/-kami pa je rednih študentov/-CK 2648 (lani 2659, predlani 3436) 

(glej tabelo 1.1).  

 

Tabela 1.1.2: USPEH BRUCOV 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 TER 2010/11 

Oddelek/smer 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 

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 

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 

POL-OBR Brez 

omejitve 

67 71 60,5 63 60 56 

Odd. za 

komunikologijo 

       

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

KOM-TM / KOM-

MKŠ 

Brez 

omejitve 

72,5 76,5 76 73 68 63 

KOM-TTK / KOM-

TKOJ 

Brez 

omejitve 

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

Odd. za kulturologijo 69 69 72,5 72 Brez 

omejitve 

-,64,5 54 

EŠ-DV - 70 76,5 -,64,5 64,5 -,53 - 

 

V letu 2006/07 se je začelo naprej manjše nato vedno večje zmanjševanje generacije 

srednješolskih maturantov, ki lahko kandidirajo na vpisna mesta. Iz tega razloga je viden tudi 

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 SMEREH - GENERACIJA  

2009/10, redni študij 

Program/smer 
1. letnik 

2009/10 

2. letnik 

2010/11 

2. letnik 

2009/10 

3. letnik 

2010/11 

3. letnik 

2009/10 

4. letnik 

2010/11 

SOCIOL. 169  

100% 

109   

64,50% 

114  

100% 

  93   

81,58% 

116  100% 102   

87,93% 

AS    59  

100% 

  42   

71,19% 

  42  

100% 

  36   

85,71% 

  42  100%   38   

90,48% 

DI-UN    49  

100% 

  24   

48,98% 

  27  

100% 

  19   

70,37% 

  36  100%   28   

77,78% 

SOC-KM    61  

100% 

  43   

70,49% 

  45  

100% 

  38   

84,44% 

  38  100%   36   

94,74% 

POLITOL. 250  

100% 

135   

54,00% 

164  

100% 

120   

73,17% 

161  100% 144   

89,44% 

AP    62  

100% 

  18   

29,03% 

  36  

100% 

  19   

52,78% 

  36  100%   28   

77,78% 

MO    59  

100% 

  43   

72,88% 

  54  

100% 

  48   

88,89% 

  46  100%   45   

97,83% 

POL-APJU    69  

100% 

  30   

43,48% 

  37  

100% 

  28   

75,68% 

  39  100%   35   

89,74% 

POL-OBR    60  

100% 

  44   

73,33% 

  37  

100% 

  25   

67,57% 

  40  100%   36   

90,00% 

KOMUNIK. 179  

100% 

134   

74,86% 

131  

100% 

107   

81,68% 

136  100% 121   

88,97% 

KOM-MKŠ    60  

100% 

  43   

71,67% 

  40  

100% 

  34   

85,00% 

  48  100%   42   

87,50% 

KOM-TKOJ    59  

100% 

  45   

76,27% 

  46  

100% 

  37   

80,43% 

  47  100%   44   

93,62% 

NOV    60  

100% 

  46   

76,67% 

  45  

100% 

  36   

80,00% 

  41  100%   35   

85,37% 

KULT    59  

100% 

  40   

67,80% 

  47  

100% 

  40   

85,11% 

  42  100%   33   

78,57% 

DI-VS    60  

100% 

  12   

20,00% 

  27  

100% 

  17   

62,96% 

  14  100%     0     

0,00% 

EŠ-DV    56  

100% 

  17   

30,36% 

  49  

100% 

  41   

83,67% 

  40  100%   36   

90,00% 

SKUPAJ 773  

100% 

447   

57,83% 

532  

100% 

418   

78,57% 

509  100% 436   

85,66% 

 

Pojasnilo: Tabela prikazuje število in % študentov/-k, ki so ob pričetku študijskega leta 

2010/11 napredovali v višji letnik. 

Zgled 1: leta 2009 se je 29,03 % študentov/-k 1. letnika analitske politologije uspelo 

vpisati v višji letnik, 52,7 % študentov/-k istega programa 2. letnika v 3. letnik in 77,7 % 

študentov/-k AP 3. letnika v 4. letnik. 
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Zgled 2: leta 2009 se je 67,8 % študentov/-k 1. letnika kulturologije uspelo vpisati v višji 

(2.) letnik, 85,1 % študentov/-k KULT 2. letnika se je uspelo vpisati v 3. letnik in 78,5 % 

študentov/-k KULT 3. letnika v 4. letnik. 

 

Tabela 1.1.4.a: NAPREDOVANJE GENERACIJE  ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 - redni študij 

Program/smer 
1. letnik 

2007/08 

2. letnik 

2008/09 

3. letnik 

2009/10 

4. letnik 

2010/11 

SOCIOLOGIJA 132   100%   89   67,42%   77   58,33%   70   53,03% 

AS   45   100%   34   75,56%   33   73,33%   31   68,89% 

DI-UN   40   100%   17   42,50%   15   37,50%   11   27,50% 

SOC-KM   47   100%   38   80,85%   29   61,70%   28   59,57% 

POLITOLOGIJA 187   100% 123   65,78% 111   59,36% 103   55,08% 

AP   43   100%   26   60,47%   21   48,84%   17   39,53% 

MO   57   100%   41   71,93%   39   68,42%   38   66,67% 

POL-APJU   42   100%   28   66,67%   25   59,52%   23   54,76% 

POL-OBR   45   100%   28   62,22%   26   57,78%   25   55,56% 

KOMUNIKOLOGI

JA 

138   100% 118   85,51% 112   81,16% 107   77,54% 

KOM-MKŠ   44   100%   40   90,91%   38   86,36%   38   86,36% 

KOM-TKOJ   47   100%   40   85,11%   39   82,98%   38   80,85% 

NOV   47   100%   38   80,85%   35   74,46%   31   65,96% 

KULTUROLOGIJ

A 

  43   100%   33   76,74%   25   58,14%   22   51,16% 

DI-VS   44   100%    8    18,18%    6   13,64%  

EŠ-DV   55   100%   30   54,55%  27    49,09%   25   45,45% 

SKUPAJ 599   100% 401   66,94% 358   59,77% 327   54,59% 

 

Pojasnilo: tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 

2007/08.  
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Tabela 1.1.4.b: NAPREDOVANJE GENERACIJE  ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 – redni študij 

Program/smer 
1. letnik 

2006/07 

2. letnik 

2007/08 

3. letnik 

2008/09 

4. letnik 

2009/10 

Diplomirali v 

2009/10 

SOCIOLOGIJA 139   100% 111   79,86%   97   69,78%   87   62,59%   34   

24,46% 

AS   48   100%   36   75,00%   32   66,67%   31   64,58%   11   

22,92% 

DI-UN   41   100%   34   82,93%   30   73,17%   22   53,66%     8   

19,51% 

SOC-KM   49   100%   41   83,67%   35   71,43%   34   69,39%   15   

30,61% 

POLITOLOGIJA 194   100% 138   71,13% 114   58,76% 107   55,15%   38   

19,59% 

AP   46   100%   31   67,39%   24   52,17%   24   52,17%     7   

15,22% 

MO   54   100%   43   79,63%   38   70,37%   35   64,81%   13   

24,07% 

POL-APJU   47   100%   22   46,81%   18   38,30%   18   38,30%     6   

12,77% 

POL-OBR   47   100%   42   89,36%   34   72,34%   30   63,83%   12   

25,53% 

KOMUNIKOLOGI 151   100% 132   87,42% 121   80,13% 114   75,50%   33   
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JA 21,85% 

KOM-MKŠ   50   100%   45   90,00%   42   84,00%   38   76,00%     5   

10,00% 

KOM-TKOJ   50   100%   44   88,00%   38   76,00%   36   72,00%   13   

26,00% 

NOV   51   100%   43   84,31%   41   80,39%   40   78,43%   15   

29,41% 

KULTUROLOGIJ

A 

  48   100%   43   89,58%   35   72,92%   29   60,42%     7   

14,58% 

DI-VS   44   100%   22   50,00%   19   43,18%   

EŠ-DV   56   100%   44   78,57%   40   71,43%   37   66,07%   24   

42,86% 

SKUPAJ 631   100% 490   77,65% 426   67,51% 374   59,27% 143   

22,66% 

 

Pojasnilo: tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 

2006/07, vključno z diplomiranjem v času vpisa v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.5: POVPREČNA IZPITNA OCENA REDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2009/10 

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

Analitska politologija 7,54 7,46 8,26 8,27 

Analitska sociologija 7,48 7,48 8,27 8,29 

Družboslovna informatika (UN) 7,10 7,61 8,10 8,21 

Evropske študije – družboslovni vidiki 7,24 7,63 8,01 8,19 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 

7,59 8,05 8,11 7,84 

Komunikologija – tržno komuniciranje in 

odnosi z javnostmi 

7,68 8,15 8,39 8,88 

Kulturologija 7,44 7,79 6,77 7,30 

Mednarodni odnosi 8,07 8,27 8,48 8,67 

Novinarstvo 7,95 8,24 8,29 8,41 

Politologija – analiza politik in javna uprava 7,23 7,54 7,94 7,64 

Politologija – obramboslovje 7,30 7,77 7,96 7,89 

Sociologija – kadrovski menedžment 7,18 7,49 8,13 8,74 

Družboslovna informatika (VS) 7,05 7,41 8,04 - 

SKUPAJ 7,47 7,83 8,24 8,46 
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Tabela 1.1.6: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH 1994–2010 

Oddelek/kate

dra 

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

ODD. ZA 

SOC. 

46  48  92 66 76 94 87 94 119 101 139 128 142 133 138 227 218 

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

AS – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 29 32 

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

SOC-KM – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 33 38 

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

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

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

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

ODD. ZA 

POL. 

15  27  45 52 69 90 100 127 173 167 189 190 242 238 199 292 280 

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

AP – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 18 35 

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

POL-APJU – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 20 25 

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

MO – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 26 33 

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

POL-OBR – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 26 30 

ODD. ZA 

KOM. 

36  39  52 47 116 121 131 155 140 156 164 156 172 175 184 231 244 

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

NOV – bol. - - - - - - - - - - - - - - - 36 47 

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

KOM-MKŠ – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 29 22 

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

KOM-TKOJ – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 24 41 

ODD. ZA 

KULT. 

- - - - 1 3 12 12 31 34 42 30 28 35 37 48 60 

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

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

EŠ – DV – 

bol. 

- - - - - - - - - - - - - - - 30 38 

SKUPAJ 97 114 189 165 262 308 330 388 463 458 534 504 584 581 558 828 840 
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Število diplomantov po oddelkih od leta 1994 do 2010 

 
 

Skupno število diplomantov od leto 1994 do 2010 

 

 
 

Število diplomantov/-CK je tudi letos izjemno veliko 840 (lani 828, predlanskim 558). Tako 

povečanje je posledica diplomiranja prve in druge bolonjske generacije, ki naj bi po naših 

predvidevanjih in željah diplomirala že do zaključka 4. letnika, tako da je realna številka 

manjša od pričakovanj in ciljev prenove. Znova pa opažamo upad števila diplomantov starih 
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programov (letos 463, lani 520), ki je precej pričakovan, saj študenti/-ke v letošnjem letu 

nimajo več možnosti vpisati znanstvenega magisterija, lahko pa se vpišejo neposredno na 

doktorski študij.  

 

Tabela 1.1.7: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA (redni in izredni študentje) – študijsko 

leto  

2009/10 (1. 10. 2009 – 30. 9. 2010) 

PROGRAM TRAJANJE ŠTUDIJA ŠTEVILO 

DIPLOMANTOV 

Sociologija 7,65 129 

Politologija 7,65 156 

Novinarstvo 7,30 117 

Komunikologija 8,40 30 

Kulturologija 7,02 30 

VSPDI – stari 5,73 1 

SKUPAJ - stari 7,29 463 

AP 5,12 31 

AS 4,43 31 

DI-UN  4,30 15 

DI-VSP 4,77 13 

EŠ-DV 4,23 38 

KOM-MKŠ 4,89 21 

KOM-TKOJ 4,83 41 

KULT 4,64 32 

MO 4,19 33 

NOV 4,65 44 

POL-APJU 4,88 23 

POL-OBR 4,31 28 

SOC-KM 4,48 37 

SKUPAJ - bolonjski 4,59 387 
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Povprečno trajanje študija študentov, ki so diplomirali v št. letu 2009/10 

 

  
 

Letošnji podatki kažejo, da najdlje študirajo študenti/-tke, vpisani na študijski program 

komunikologija (8,40 let), najhitreje pa študij  končajo študenti/-tke kulturologije (7,02 let). 

Podatki za visokošolski strokovni program družboslovne informatike (stari programi) so 

nerealni, saj gre le za 1 diplomanta. Še vedno ne moremo biti zadovoljni s povprečnim 

trajanjem študija (7,29 let) vendar se bo ta doba sedaj iz leta v leto povečevala, ker gre za 

študente brez statusa študenta, saj starih programov ne izvajamo več, študentje pa imajo 

možnost diplomiranja najkasneje do 2015/16. V letošnjem (pa tudi v prejšnjih dveh) letu smo 

vsem absolventom, ki v zadnjih 5-ih letih 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. 

Letos lahko že drugič spremljamo tudi povprečno trajanje študija na bolonjskih programih, saj 

imamo letos drugič diplomante bolonjskih programov prve stopnje, in sicer v štirih letih je 

diplomiralo 387 študentov s povprečno dolžino študija 4,59 (lani 4,27) let, kar je 22,6 % (lani 

37,96%) na rednem in 6,81 (lani 7,61 %) na izrednem študiju tekoče 2. bolonjske generacije. 
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Tabela 1.1.8: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 - IZREDNI ŠTUDIJ  

stanje:  22. 10. 2010 

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

letnik 

Abs.  Skupaj  

ODDELEK ZA 

SOCIOLOGIJO 

10 10 17 20 18 75 

AS 1 2 8 7 9 27 

SOC-KM - 6 7 10 8 31 

DI-UN - 1 - 3 - 4 

VSP DI 9 1 2 - 1 13 

ODDELEK ZA 

POLITOLOGIJO  

26 27 13 13 27 106 

AP - 3 3 2 3 11 

MO 11 8 8 6 7 40 

POL-APJU 1 1 2 3 7 14 

POL-OBR 14 15 - 2 10 41 

ODDELEK ZA 

KOMUNIKOLOGIJO 

56 35 11 30 23 155 

KOM-MKŠ 9 7 2 4 10 32 

KOM-TKOJ 25 12 4 17 8 66 

NOV 22 16 5 9 5 57 

ODDELEK ZA 

KULTUROLOGIJO 

9 2 5 7 10 33 

EŠ-DV - 2 2 5 1 10 

SKUPAJ 101 76 48 75 79 300 (379 z abs) 

2009/10 – skupaj 139 81 93 103 52 416 (468 z abs) 

2008/09 – skupaj 182 125 137 90  534 brez ABS 

2007/08 – skupaj 220 157 124 198  699 brez ABS 

 

ABSOLVENTI (podaljšani): 

SOCIOLOGIJA -            0 - AT -0 ;  KM - 0;  DI -0   

POLITOLOGIJA -       2 - TA -0 ;  APJU – 0;  MO – 2;  OBR –  0 

KOMUNIKOLOGIJA -      2 – NOV –  0,  TM – 0 ,  TTK - 2 

KULTUROLOGIJA -        0 

----------------------------------------- 

SKUPAJ                        4  
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Vpis v študijskem letu 2010/11 

 

 
 

Primerjava vpisa med št. letoma 2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2010/11 

 

 
 

Tudi na izrednem študiju se je število vpisanih študentov zmanjšalo, in sicer za 27,8 % v 

primerjavi z lanskim študijskim letom ter 57 % v primerjavi s študijskim letom 2007/08, zelo 

pomembno pa je tudi to, da letos že šestič (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 
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študij, smo lani akreditirali pogoj za izvedbo izrednega študija na šestih programih, na katere 

so se v okviru prve in druge prijave skupaj prijavili le trije kandidati. 

 

V letu 2004/05 imamo 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 iz 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 poveča na 

117, v 2010/11 pa jih je že 296 – glej tabelo 1.1.9.b. In v tem 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, iz 16 v letu 2005/06 na 256 v letu 2009/10, v 

2010/11 pa v okviru tretje prijave, zaradi nezapolnjenega minimuma za izvedbo šestih 

programov, na preostalih sedmih, ki jih razpisujemo tudi v okviru tretje prijave imamo še 

vedno 118 prostih mest. 

 

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 - 

2010/11 

izredni študij 

Program 2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/10 2010/11 

Analitska politologija 22 18 14 10 29 25 

Analitska sociologija 18 17 9 17 28 23 

Družboslovna informatika – 

univerzitetni 

18 18 20 19 20 25 

Družboslovna informatika - strokovni 3 9 16 19 16 24 

Evropske študije – družboslovni vidiki 15 21 23 27 29 25 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 

5 8 2 7 18 24 

Komunikologija – tržno komuniciranje 

in odnosi z javnostmi 

3 4 6 5 15 18 

Kulturologija 5 6 9 16 27 24 

Mednarodni odnosi 7 5 3 21 29 20 

Novinarstvo 1 4 2 8 16 18 

Politologija – analiza politik in javna 

uprava 

17 19 13 30 20 25 

Politologija – obramboslovje 1 11 5 11 20 21 

Sociologija – kadrovski menedžment 2 10 10 14 28 24 

SKUPAJ  117 168 132 204 295 296 
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Gibanje prostih mest za drugo prijavo od leta 2004/05 do 2010/11 – pregled po 

programih 

 

 
 

Gibanje prostih mest za drugo prijavo od leta 2004/05 do 2010/11 – skupni pregled 
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Tabela 1.1.9.c: PROSTA MESTA – TRETJA PRIJAVA - VPIS V 1. LETNIK 2005/06 – 

2010/11 

izredni študij 

Program 2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

2010/1

1 

Analitska politologija 2 12 11 9 29 Nismo 

razpisal

i 

Analitska sociologija 3 6 2 15 28 Nismo 

razpisal

i 

Družboslovna informatika – 

univerzitetni 

6 16 18 18 19 Nismo 

razpisal

i 

Družboslovna informatika - strokovni - 2 9 14 13 22 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 9 13 24 29 Nismo 

razpisal

i 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 

- - 2 2 14 22 

Komunikologija – tržno komuniciranje 

in odnosi z javnostmi 

- - 2 2 11 8 

Kulturologija - - - 14 25 23 

Mednarodni odnosi - - - 12 19 17 

Novinarstvo - - - 4 9 10 

Politologija – analiza politik in javna 

uprava 

5 11 7 29 20 Nismo 

razpisal

i 

Politologija – obramboslovje - - 2 2 13 16 

Sociologija – kadrovski menedžment - 1 - 7 27 Nismo 

razpisal

i 

SKUPAJ  16 57 66 152 256 118 
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Gibanje prostih mest za tretjo prijavo od leta 2005/06 do 2010/11 – pregled po 

programih 

 

 
 

Gibanje prostih mest za tretjo prijavo od leta 2005/06 do 2010/11 – skupni pregled 
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Tabela 1.1.10: PREHODNOST ŠTUDIJA PO ODDELKIH IN SMEREH – GENERACIJA  

2009/10, izredni študij 

Program 1. letnik 

2009/10 

2. letnik 

2010/11 

2. letnik 

2009/10 

3. letnik 

2010/11 

3. letnik 

2009/10 

4. letnik 

2010/11 

SOCIOL.  10  

100,00% 

  7    70,00% 14  100,00%   7    50,00% 15  100,00% 15  100,00% 

AS    3  

100,00% 

  2    66,67%   3  100,00%   0     0,00%   4  100,00%   4  100,00% 

DI-UN    2  

100,00% 

  2  100,00%   0  100,00%   0     0,00%   2  100,00%   2  100,00% 

SOC-KM    5  

100,00% 

  3    60,00% 11  100,00%   7    63,64%   9  100,00%   9  100,00% 

POLITOL

. 

  51  

100,00% 

21    41,18% 27  100,00% 15    55,56% 23  100,00% 13    56,52% 

AP    5  

100,00% 

  0     0,00%   9  100,00%   6    66,67%   6  100,00%   5    83,33% 

MO   19  

100,00% 

  8    42,11% 13  100,00%   7    53,85%   7  100,00%   5    71,43% 

POL-

APJU 

   2  

100,00% 

  1    50,00%   3  100,00%   2    66,67%   4  100,00%   2    50,00% 

POL-

OBR 

  25  

100,00% 

12    48,00%   2  100,00%   0     0,00%   6  100,00%   1    16,67% 

KOMUNI

K. 

  60  

100,00% 

24    40,00% 29  100,00% 10    34,48% 37  100,00% 28    75,68% 

KOM-

MKŠ 

  10  

100,00% 

  3    30,00% 12  100,00%   3    25,00%   8  100,00%   5    62,50% 

KOM-

TKOJ 

  25  

100,00% 

11    44,00%   8  100,00%   5    62,50% 16  100,00% 14    87,50% 

NOV   25  

100,00% 

10    40,00%   9  100,00%   2    22,22% 13  100,00%   9    69,23% 

KULT    7  

100,00% 

  3    42,86% 10  100,00%   4    40,00% 11  100,00%   9    81,82% 

DI-VS    9  

100,00% 

  0     0,00%   2  100,00%   2  100,00%   2  100,00%   1 (abs) 

50% 

EŠ-DV    3  

100,00% 

  3  100,00%   4  100,00%   1    25,00%   7  100,00%   5    71,43% 

SKUPAJ 140  

100,00% 

58    41,43% 86  100,00% 39    45,35% 95  100,00% 71    74,74% 

 

Pojasnilo: Tabela prikazuje število in % študentov/-k, ki so ob pričetku študijskega leta 

2010/11 napredovali v višji letnik. 

Zgled 1: leta 2010 se je 40,0 % študentov/-k 1. novinarstva uspelo vpisati v 2. letnik, 22,2 

% študentov/-k istega programa 2. letnika v 3. letnik in 69,2 % študentov/-k NOV 3. letnika v 

4. letnik. 
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Zgled 2: leta 2010 se je 42,9 % študentov/-k 1. letnika kulturologije uspelo vpisati v višji 

(2.) letnik, 40,0 % študentov/-k KULT 2. letnika se je uspelo vpisati v 3. letnik in 81,8 % 

študentov/-k KULT 3. letnika v 4. letnik. 

 

Tabela 1.1.11.a: NAPREDOVANJE GENERACIJE  ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2007/08 – izredni študij 

Program 1. letnik 

2007/08 

2. letnik 

2008/09 

3. letnik 

2009/10 

4. letnik 

2010/11 

SOCIOLOGIJA   37  100,00% 14  37,84% 11  29,73% 10  27,03% 

AS   17  100,00%   6  35,29%   4  23,53%   3  17,65% 

DI-UN    4  100,00%   0    0,00%   0    0,00%   0    0,00% 

SOC-KM   16  100,00%   8  50,00%   7  43,75%   7  43,75% 

POLITOLOGIJA   44  100,00% 19  43,18% 12  27,27% 12  27,27% 

AP    7  100,00%   2  28,57%   0    0,00%   0    0,00% 

MO   15  100,00%   7  46,67%   5  33,33%   5  33,33% 

POL-APJU    9  100,00%   7  77,78%   5  55,56%   5  55,56% 

POL-OBR   13  100,00%   3  23,08%   2  15,38%   2  15,38% 

KOMUNIKOLOGIJA   44  100,00% 25  56,82% 16  36,36% 14  31,82% 

KOM-MKŠ   13  100,00%   4  30,77%   2  15,38%   1    7,69% 

KOM-TKOJ   15  100,00% 11  73,33%   9  60,00%   9  60,00% 

NOV   16  100,00% 10  62,50%   5  31,25%   4  25,00% 

KULTUROLOGIJA   16  100,00% 11  68,75%   8  50,00%   6  37,50% 

DI (VS)   14  100,00%   3  21,43%   1    7,14% - 

EŠ-DV   20  100,00%   4  20,00%   2  10,00%   2  10,00% 

SKUPAJ 175  100,00% 76  43,43% 50  28,57% 44  25,14% 

 

Pojasnilo: tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 

2007/08. Zgled 1: 62,50 % študentov/-k novinarstva, ki so se vpisali leta 2007/08 se je 

naslednje leto vpisalo v 2. letnik, 31,25 % v 3. letnik in 25,00 % v študijskem letu 2010/11 

napredovalo v 4. letnik. Zgled 2: 46,67 % študentov/-k mednarodnih odnosov, ki so se leta 

2007/08 vpisali v 1. letnik je napredovalo v 2. letnik, 33,33 % v 3. letnik in 33,33 % v 

študijskem letu 2010/11 v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.11.b: NAPREDOVANJE GENERACIJE  ŠTUDENTOV, KI SO SE VPISALI V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2006/07 – izredni študij 

Program/smer 1. letnik 

2006/07 

2. letnik 

2007/08 

3. letnik 

2008/09 

4. letnik 

2009/10 

Diplomanti 

2009/10 

SOCIOLOGIJA   49  100% 20  40,82% 13  26,53% 11  22,45% 4  8,16% 

AS   19  100%   8  42,11%   6  31,58%   4  21,05% 1  5,26% 

DI-UN     8  100%   2  25,00%   0    0,00%   0    0,00% 0  0,00% 

SOC-KM   22  100% 10  45,45%   7  31,82%   7  31,82% 3 13,64% 

POLITOLOGIJA   66  100% 21  31,82% 14  21,21% 10  15,15% 5   7,59% 

AP     9  100%   5  55,56%   2  22,22%   0    0,00% 0   0,00% 

MO   21  100%   9  42,86%   7  33,33%   6  28,57% 5 23,81% 

POL-APJU   16  100%   1    6,25%   0    0,00%   0    0,00% 0   0,00% 

POL-OBR   20  100%   6  30,00%   5  25,00%   4  20,00% 0   0,00% 

KOMUNIKOLOGIJA   59  100% 19  32,20% 17  28,81% 11  18,64% 6 10,17% 

KOM-MKŠ   19  100%   7  36,84%   7  36,84%   5  26,32% 1  5,26% 

KOM-TKOJ   21  100%   5  23,81%   5  23,81%   2    9,52% 1  4,76% 

NOV   19  100%   7  36,84%   5  26,32%   4  21,05% 4 21,05% 

KULTUROLOGIJA   21  100% 15  71,43% 10  47,62%   7  33,33% 1   4,76% 

DI (VS)   20  100%   0    0,00%   0    0,00% - 0   0,00% 

EŠ-DV   20  100%   4  20,00%   0    0,00%   0    0,00% 0   0,00% 

SKUPAJ 235  100% 79  33,62% 54  22,98% 39  16,60% 16  6,81% 

 

Pojasnilo: tabela prikazuje »kariero« in osip generacije študentov, ki so se vpisali leta 

2006/07. Zgled 1: 36,84 % študentov/-k novinarstva, ki so se vpisali leta 2006/07 se je 

naslednje leto vpisalo v 2. letnik, 26,32 % v 3. letnik in 21,05 % v študijskem letu 2009/10 

napredovalo v 4. letnik. Zgled 2: 42,86 % študentov/-k mednarodnih odnosov, ki so se leta 

2006/07 vpisali v 1. letnik je napredovalo v 2. letnik, 33,33 % v 3. letnik in 28,57 % v 

študijskem letu 2009/10 v 4. letnik. 
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Tabela 1.1.12: POVPREČNA IZPITNA OCENA IZREDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2009/10 

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

Analitska politologija 7,28 7,22 7,89 8,23 

Analitska sociologija 6,92 7,45 7,95 7,96 

Družboslovna informatika (UN) 7,56 7,50 7,82 9,00 

Evropske študije – družboslovni vidiki 7,06 7,73 7,97 7,67 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 
7,09 7,46 7,68 8,14 

Komunikologija – tržno komuniciranje in 

odnosi z javnostmi 
7,09 7,73 7,65 8,32 

Kulturologija 7,79 8,21 8,24 8,25 

Mednarodni odnosi 7,55 7,62 8,11 8,40 

Novinarstvo 7,31 7,31 8,29 8,82 

Politologija – analiza politik in javna uprava 6,95 6,56 7,71 8,09 

Politologija – obramboslovje 7,08 6,93 8,03 7,53 

Sociologija – kadrovski menedžment 6,76 7,23 8,05 8,38 

Družboslovna informatika (VS) 6,87 8,58 7,80 - 

SKUPAJ 7,20 7,56 7,95 8,27 

 

Tabela 1.1.13.a: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 

PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 – 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 25 1 - 25 

DI – UN 40 29 3 1 11 

EŠ- DV 50 18 3 - 32 

KOM-MKŠ 50 51 3 - - 

KOM-TKOJ 50 45 7 2 5/7,00 

KULT 50 46 2 - 4 

MO 50 44 2 1 6 

NOV 50 53 6 - - 

POL-APJU 50 33 2 - 17 

POL-OBR 50 52 8 - - 

SOC-KM 50 46 2 - 4 

SKUPAJ  630  39 4  
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Tabela 1.1.13.b: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 

PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 – 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 40 23 1 - 17 

AS 40 36 - 1 4 

EŠ- DV 50 42 1 - 8 

KOM-MKŠ 40 35 3 1 5 

KOM-TKOJ 45 38 1 1 7 

KULT 45 45 2 1 - 

MO 50 51 1 - - 

NOV 45 39 2 - 6 

POL-APJU 50 30 1 - 20 

POL-OBR 45 26 - 1 19 

SOC-KM 45 41 2 1 4 

SKUPAJ  575  14 6  

 

Tabela 1.1.13.c: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 

PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 – 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 

AP 40 29 2 - 11 

KOM-MKŠ 50 45 2 - 5 

KULT 40 34 6 2 6/7,35 

MO 40 44 2 - - 

POL-OBR 40 37 1 - 3 

SOC-KM 40 36 2 - 4 

SKUPAJ    14 2  

 

Prepis z izrednega na redni študij že več let poteka skladno z univerzitetnimi in fakultetnimi 

pravili, ko 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 

pomenijo 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 

Redni 51 54 70 81 91 98 142 

Izredni 32 37 52 60 70 57 42 

SKUPAJ 83 91 122 141 161 155 184 

 

Izpisi študentov na lastno željo po študijskih letih: 

 

 
 

Število izpisov na lastno željo skokovito narašča s prehodom na bolonjske programe, tako na 

rednem kot tudi na izrednem študiju. Iz leta 2004/05 (zadnji vpis v 1. letnik starih programov) 

se število izpisov na lastno željo iz 91 poveča na 122 v letu 2005/06, ko prvič vpišemo 

študente/-tke na prenovljene programe, torej izpis se poveča za 25,4 %. Nato se izpis iz leta 

v leto povečuje, če pa primerjamo število izpisov zadnjega leta starih programov in lanskega 

leta (2009/10), ko imamo 184 izpisov na lastno željo, se je število povečalo za 50,54 %, kar 

je zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče pa je, da število izpisov na rednem študiju še vedno narašča. 

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 – 2009/10 – REDNI 

ŠTUDIJ 

Program 2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

Sociologija  11 4 4 3 3 3 

Politologija 27 13 8 3 1 1 

Komunikologija 7 3 2 - - 1 

Novinarstvo 5 5 4 - - 2 

Kulturologija 3 - - - - - 

Družboslovna informatika (stari program) 1 - - - - - 

Analitska politologija - 4 8 12 8 10 

Analitska sociologija - 3 4 6 2 7 

Družboslovna informatika – univerzitetni - 1 1 8 14 6 

Družboslovna informatika – strokovni - 12 13 8 14 20 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 3 3 12 15 15 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 

- 4 4 2 4 8 

Komunikologija – trženo komuniciranje in 

odnosi z javnostmi 

- 1 1 3 3 4 

Kulturologija - 9 4 4 6 12 

Mednarodni odnosi - 4 6 11 3 10 

Novinarstvo - - - 7 7 7 

Politologija – analiza politik in javna uprava - 1 11 4 4 17 

Politologija – obramboslovje - 3 4 5 8 12 

Sociologija – kadrovski menedžment - - 4 3 6 7 

SKUPAJ  54 70 81 91 98 142 
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Primerjava izpisov po programih od št. leta 2004/05 do 2009/10 – redni študij 

 

 
 

Tabela 1.1.14.c: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05 – 2009/10 – IZREDNI 

ŠTUDIJ 

Program 2004/0

5 

2005/0

6 

2006/0

7 

2007/0

8 

2008/0

9 

2009/1

0 

Sociologija  10 8 5 2 2 1 

Politologija 16 11 10 3 4 1 

Komunikologija 7 4 4 3 1 1 

Novinarstvo 3 5 1 3 - - 

Kulturologija - - - - - 2 

Družboslovna informatika  1 - - - - - 

Analitska politologija - 4 3 3 1 - 

Analitska sociologija - - 5 3 2 3 

Družboslovna informatika – univerzitetni - 4 1 1 2 - 

Družboslovna informatika – strokovni - - 6 9 8 2 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 3 3 6 9 1 

Komunikologija – medijske in 

komunikacijske študije 

- 1 2 2 2 3 

Komunikologija – trženo komuniciranje in 

odnosi z javnostmi 

- - 2 2 4 3 

Kulturologija - 5 1 4 2 2 

Mednarodni odnosi - 6 5 3 3 5 

Novinarstvo - - - 4 3 3 

Politologija – analiza politik in javna uprava - 1 3 10 4 2 
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Politologija – obramboslovje - - 4 7 8 8 

Sociologija – kadrovski menedžment - - 5 5 2 5 

SKUPAJ  37 52 60 70 57 42 

 

Primerjava izpisov po programih od št. leta 2004/05 do 2009/10 – izredni študij 
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PRILOGE K 1.2: Kazalci o pedagoškem procesu na podiplomskih programih 

 

Tabela 1.2.1.a  

Podatki o vpisu v magistrske programe v zadnjih  10-ih  letih 

 

PROGRAM/usmeritev 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Letnik študija 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ANTROPOLOGIJA 8 9 8 8 13 7 5 12 11 3 13 10 6 8 7 6 11 4 - 11 xxx 

ANTROPOLOGIJA  

(bolonjski  IZREDNI študij) 
                  2  - 

DIPLOMACIJA  

(bolonjski  REDNI študij) 
                  -  29 

ETNIČNE ŠTUDIJE   

(bolonjski IZREDNI študij) 
                  2  - 

EVROPSKE ŠTUDIJE – 

DRUŽBOSLOVNI VIDIKI 

(bolonjski REDNI študij) 

                  17  - 

DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA  

(bolonjski REDNI študij) 
                  15  21 

KOMUNIKOLOGIJA –  

Usmeritev: Teoretsko metodološka 
13 13 21 12 17 20 33 10 16 24 14 12 16 11 20 13 16 16 - 14 - 

KOMUNIKOLOGIJA – komuniciranje, 

mediji in družba  

(bolonjski REDNI študij) 

                  19  15 

KOMUNIKOLOGIJA –  

Usmeritev: Tržno komuniciranje 
27 13 15 15 19 12 20 9 - 21 4 2 7 3 11 7 22 10 - 23 xxx 

KULTUROLOGIJA – kulturne in 

religijske študije  

(bolonjski REDNI študij) 

                  24  37 

MENEDŽMENT KADROV IN 

DELOVNA RAZMERJA 
- - 23 - 27 23 26 26 27 24 25 29 23 24 26 21 26 26 - 26 xxx 

MENEDŽMENT NEPROFITNIH 

ORGANIZACIJ 
19 18 21 19 16 21 28 16 25 27 27 25 27 27 27 26 29 26 - 26 xxx 

MEDNARODNI ODNOSI – mag. 10 5 9 9 9 9 11 7 11 9 12 9 7 11 8 7 6 5 - 9 xxx 

MEDNARODNI ODNOSI  

(specializacija) 
- - 10 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - xxx 
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MEDNARODNI ODNOSI  

(bolonjski REDNI študij) 
                  16  - 

NOVINARSKE ŠTUDIJE  

(bolonjski REDNI študij) 
                  30  26 

OBRAMBOSLOVJE (magistrski študij) 7 4 10 6 15 7 15 9 16 17 7 15 18 8 10 17 17 13 - 16 xxx 

OBRAMBOSLOVJE (specializacija) 10 - 6 - 3 - - - 1 - - - 15 - 9 - - - - - xxx 

OBRAMBOSLOVJE  

(bolonjski REDNI študij) 
                  14  9 

OBRAMBOSLOVJE  

(bolonjski IZREDNI študij) 
                  12  10 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

(bolonjski IZREDNI študij) 
                  19  - 

POLITOLOGIJA – ETNIČNE 

ŠTUDIJE: urejanje in upravljanje 

medetničnih odnosov in konfliktov 

1 2 2 - 5 2 6 2 7 6 7 4 8 3 9 8 10 5 - 7 xxx 

POLITOLOGIJA  

Usmeritev: Ameriške študije 
19 15 38 18 47 37 49 42 43 46 32 40 39 31 34 37 57 35 - 60 xxx 

POLITOLOGIJA  

Usmeritev: Javna uprava 
16 11 14 14 20 13 25 19 21 23 15 19 20 15 16 19 17 14 - 17 xxx 

POLITOLOGIJA - Javna uprava 

(bolonjski REDNI študij) 
                  13  14 

POLITOLOGIJA – Politična teorija  

(bolonjski REDNI študij) 
                  16  23 

POLITOLOGIJA – Svetovne študije  

(bolonjski REDNI študij) 
                  25  30 

POLITOLOGIJA 

Usmeritev:  Policy analiza- evropski 

aspekti 

7 5 10 6 6 9 8 6 5 7 4 4 4 3 4 4 4 5 - 3 xxx 

SOCIOLOGIJA – Usmeritev: Analiza 

evropske socialne politike (študij v 

Slo) 

- - - - - - 11 - 9 11 6 10 7 6 2 7 7 2 - 6 xxx 

SOCIOLOGIJA –  Usmeritev: Analiza 

evropske socialne politike (enoletni 

študij v tujini) 

2 - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - xxx 

SOCIOLOGIJA – Usmeritev: 

Seksizem kot (sodobna) tradicija 
- - - - - - - - 7 - 13 6 10 13 5 8 7 5 - 8 xxx 

SOCIOLOGIJA – Usmeritev: 

Sociologija vsakdanjega življenja 
16 14 23 16 21 22 17 20 14 15 10 12 16 8 15 14 15 13 - 16 xxx 
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SOCIOLOGIJA – Sociologija 

vsakdanjega življenja  

(bolonjski REDNI študij) 

                  28  26 

SOCIOLOGIJA – Upravljanje 

človeških virov in znanja  

(bolonjski REDNI študij) 

                  31  48 

SOCIOLOGIJA – SOCIALNO DELO V 

SKUPNOSTI 
26 21 19 24 19 17 19 17 17 15 14 17 - 12 - 2 - - -  xxx 

STRATEŠKO TRŽNO 

KOMUNICIRANJE (bolonjski REDNI 

študij) 

                  44  44 

UPRAVLJANJE JAVNIH IN 

NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 

(bolonjski IZREDNI študij) 

                  11  8 

SKUPAJ  181 130 230 147 238 199 275 195 231 248 203 214 223 183 203 196 244 179 338 242 340 

xxx – programi znanstvenega magisterija se ne izvajajo več.  
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Tabela 1.2.1.b :   Zanimanje za vpis v študijske programe 2. stopnje – redni študij 

 

Študijski program 2. stopnje  

2009/2010 

Razpisna 

mesta 

REDNI 

ŠTUDIJ 

Prijave 

za vpis 

Vpis 

v 

program 

Študijski program 2. stopnje  

2010/11 

Razpisna 

mesta 

REDNI 

ŠTUDIJ 

Prijave za 

vpis 

Vpis 

v program 

Družboslovna informatika 50 16 15 Družboslovna informatika 50 27 21 

Evropske študije – družboslovni vidiki 50 19 17 Evropske študije – družboslovni vidiki 50 2 - 

Komunikologija – komuniciranje, mediji in 

družba  

50 16 19 Komunikologija – komuniciranje, mediji in 

družba  

50 25 15 

Kulturologija – kulturne in religijske študije  50 25 24 Kulturologija – kulturne in religijske študije  50 44 37 

Mednarodni odnosi  50 18 16 - - -  

-    Diplomacija  50 38 29 

Novinarske študije 50 31 30 Novinarske študije 50 33 26 

Obramboslovje 50 17 14 Obramboslovje 50 15** 9 

Politologija – javna uprava 50 15 13 Politologija – javna uprava 50 17 14 

Politologija – politična teorija 50 17 16 Politologija – politična teorija 50 24 23 

Politologija – svetovne študije 50 25 25 Politologija – svetovne študije 50 39 30 

Razvojne študije 50 5 - -    

Sociologija – upravljanje človeških virov in 

znanja  

50 34 31 Sociologija – upravljanje človeških virov in 

znanja  

50 62 48 

Sociologija – analiza evropske socialne 

politike  

50 6 - - -   

Sociologija vsakdanjega življenja 50 28 28 Sociologija vsakdanjega življenja 40 33 26 

Strateško tržno komuniciranje 45 56 44 Strateško tržno komuniciranje 45 62* 44 

 

 

Tabela 1.2.1.c:     Zanimanje za vpis v študijske programe 2. stopnje – izredni študij 

 

Študijski program 2. stopnje  

2009/2010 

Razpisna 

mesta 

IZREDNI 

ŠTUDIJ 

Prijave 

za vpis 

Vpis 

v 

program 

Študijski program 2. stopnje  

2010/11 

Razpisna 

mesta 

IZREDNI 

ŠTUDIJ 

Prijave za 

vpis 

Vpis 

v program 

Antropologija  25 7 2 Antropologija  - - - 

Etnične študije  25 3 2 Etnične študije  15 1 - 
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Novinarske študije - - - Novinarske študije 15 2 - 

Obramboslovje 25 12 12 Obramboslovje 25 9** 10 

Odnosi z javnostmi 50 28 19 Odnosi z javnostmi - - - 

Politologija – javna uprava - - - Politologija – javna uprava 25 - - 

Politologija – svetovne študije 50 4 - Politologija – svetovne študije 25 3 - 

Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij  25 11 11 Upravljanje javnih in neprofitnih 

organizacij 

25 10 8 

* Na strateško tržno komuniciranje je bilo do 10. 9. 2010 prijavljenih 84 kandidatov ta vpis. Na podlagi izbirnega postopka je skrbnik programa 22 od teh predlagal vpis po drugi želji, zato smo nihove prijave 

prerazporedili  na ostale programe.   

**Eden od prijavljenih za redni študij obramboslovja je naknadno ugotovil, da se mora vpisati izredno (v skupini MORS) 
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Tabela 1.2.1.d :  Število vpisanih študentov v REDNI študij – glede na končano predhodno fakulteto  

 

Študijski program 2. stopnje  2010/11 

Število 

vseh 

vpisanih 

v 

program 

Diplomanti 

FDV 

Diplomanti 

drugih fakultet 

Vpisani po 

merilih za 

prehodeiz 

FDV 

(plačajo 

šolnino za 

redni študij) 

Vpisani po 

merilih za 

prehode 

iz drugih fakultet 

(plačajo šolnino 

za redni študij) 

Družboslovna informatika 21 20 1 1 - 

Komunikologija – komuniciranje, mediji in družba  15 14 1 1 - 

Kulturologija – kulturne in religijske študije  37 35 2 1 1 

Diplomacija  29 28 1 1 - 

Novinarske študije 26 26 - -  

Obramboslovje 9 9 - -  

Politologija – javna uprava 14 14 - 1 - 

Politologija – politična teorija 23 21 2 -  

Politologija – svetovne študije 30 23 7 - 5 

Sociologija – upravljanje človeških virov in znanja  48 45 3 1 3 

Sociologija vsakdanjega življenja 26 22 4 1 1 

Strateško tržno komuniciranje 44 39 5 - 5 

Skupaj 
322 296 26 7 15 

 

Povzetek: 

V programe 2. stopnje se je vpisalo skupaj 92% diplomantov FDV in 8% diplomantov ostalih slovenskih fakultet ali zavodov iz tujine. 
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Med vpisanimi diplomati FDV je bilo samo 7 takšnih, ki so diplomirali na starih univerzitetnih programih (pred-bolonjskih dodiplomskih študijskih programih) – samo 2,4% diplomantov FDV je pripravljena plačati šolnino za 2. 

stopnjo, čeprav je bilo na vseh programih rednega študija prijavljenih precej več  kandidatov za vpis po merilih za prehode, kot je dejansko vpisanih.   

 

Tabela 1.2.1.e 

Prijave in vpis v študijski program 3. stopnje  

 

Študijski program 3. stopnje  

 

Razpisna 

mesta 

Prijave 

za vpis 

Vpis 

v 

program 

Študijsko leto 2009/10 300 213 145 

Študijsko leto 2010/11 – prvič vpisani 56 73 43 

Študijsko leto 2010/11 – ponovni  vpis   7 

 

Tabela 1.2.1.f 

Število vpisanih študentov – glede na končano predhodno izobrazbo  

 

Študijski program 3. stopnje  

 

Univerzitetna 

diploma 

Strokovni 

magisterij – 

2. stopnja 

Magisterij 

znanosti 

Študijsko leto 2009/10 97 12 36 

Študijsko leto 2010/11 23 3 17 
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Tabela 1.2.2 :  USPEŠNOST ŠTUDIJA NA PROGRAMIH 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2009/10  

GLEDE NA %  OPRAVLJENIH IZPITOV TER DOSEŽENO POVPREČNO OCENO 

 

Program 
Število 

študentov 

Povprečno število 

opravljenih 

predmetov 

Skupno 

število  

predmetov 

delež 

opravljenih 

izpitov 

Povprečna 

ocena 

magistrski program Antropologija 2 2,00 7,00 29% 8,50 

magistrski program Družboslovna informatika 15 6,07 8,00 76% 9,21 

magistrski program Etnične študije 2 2,00 8,00 25% 9,75 

magistrski program Evropske študije - družboslovni vidiki 17 6,06 8,00 76% 8,89 

magistrski program Komunikologija - komuniciranje, mediji in družba 20 4,10 7,00 59% 8,57 

magistrski program Kulturologija - kulturne in religijske študije 24 6,33 8,00 79% 8,89 

magistrski program Mednarodni odnosi 16 5,13 7,00 73% 8,67 

magistrski program Novinarske študije 30 7,40 8,00 93% 8,91 

magistrski program Obramboslovje - izredni 12 9,25 10,00 93% 8,37 

magistrski program Obramboslovje - redni 14 8,07 10,00 81% 8,92 

magistrski program Odnosi z javnostmi 20 4,65 8,00 58% 8,61 

magistrski program Politologija - javna uprava 13 7,92 8,00 99% 9,10 

magistrski program Politologija - politična teorija 16 3,94 6,00 66% 9,02 

magistrski program Politologija - svetovne študije 26 6,12 8,00 77% 8,67 

magistrski program Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja 29 5,28 8,00 66% 9,09 

magistrski program Sociologija - upravljanje človeških virov in znanja 32 4,81 8,00 60% 8,24 

magistrski program Strateško tržno komuniciranje 44 7,02 8,00 88% 8,84 

magistrski program Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij 12 5,42 8,00 68% 9,09 

SKUPAJ 344 6,00 8,00 75% 8,81 
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Tabela 1.2.3 

 

Število magistrov in magistric znanosti programih v zadnjih 10-ih letih 

Program 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antropologija 3 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 

Komunikologija (obe usmeritvi) 8 9 12 5 9 17 9 16 6 7 5 

Mednarodni odnosi 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 1 

Menedžment kadrov in delovna razmerja - - - 1 6 6 10 7 4 10 6 

Menedžment neprofitnih organizacij 5 12 14 16 10 11 8 12 7 13 9 

Obramboslovje  2 3 3 2 5 1 4 3 5 1 6 

Politologija (vse usmeritve) 8 10 12 14 10 17 32 36 34 22 25 

Politologija - Etnične študije 1 1 - 1 1 - - 2 - - - 

Sociologija (vse usmeritve) 5 7 12 8 11 8 4 10 12 7 4 

Sociologija – Socialno delo v skupnosti 2 5 3 13 13 10 12 13 9 10 7 

Univerzitetni magistrski študij  

Statistike 
- - - - - 1 3 - - - 2 

Univerzitetni magistrski študij  

Varstvo okolja  
- - - - - - - - - - 1 

SKUPAJ 36 53 61 63 67 74 87 106 82 75 67 

 

Število specialistov in specialistk v zadnjih 10-ih letih 

Program 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mednarodni odnosi  4 - 1 - - - - - - - - 

Obramboslovje  - - - 2 2 1 3 15 - 6 3 

SKUPAJ 4 - 1 2 2 1 3 15 - 6 3 

 

Število magistrov in magistric stroke v letu 2010 (bolonjski magisterij) 

Program Način študija Št. zagovorov 

Evropske študije – družboslovni vidiki redni 1 

Kulturologija – kulturne in religijske 

študije  
redni 1 

Novinarske študije redni 2 

Obramboslovje  izredni 7 

Politologija – javna uprava redni 1 
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Politologija – politična teorija redni 2 

Politologija – svetovne študije  redni 1 

SKUPAJ  15 

 

Število doktorjev in doktoric znanosti po področjih doktorata v zadnjih 10-ih letih 

 

Področje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1010 

Antropologija 1 - - 1 - - - - - - 2 

Komunikologija - 2 1 2 5 5 2 1 2 2 1 

Kulturologija - - - 1 - - 1 - - - 1 

Mednarodni odnosi - - - - - - 3 - - 1 - 

Menedžment - 1 - - - 2 2 - - 1 2 

Politologija 2 - 1 5 6 3 2 3 5 4 3 

Obramboslovje  2 - 2 1 2 3 - 2 3 - 1 

Socialna psihologija - 2 1 - -  - - - - - 

Sociologija 5 6 6 5 6 8 3 7 9 3 4 

STATISTIKA-univerzitetni  študij - - - - - - - 1 - - 1 

SKUPAJ 10 11 11 15 19 21 13 14 19 11 15 
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PRILOGE K 2: 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 

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. Andrej Rus 
Predstojnik Centra za evalvacijske 

in strateške raziskave 

P5-0168 
Družboslovna metodologija, 

statistika in informatika 
Dr. Anuška Ferligoj 

Predstojnica Centra za 

metodologijo  in informatiko 

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 centera 

P5-0181 

Prostorska sociologija: 

Trajnostni družbenoprostorski 

razvoj Slovenije v Evropi 

(TDRSE) 

Dr. Drago Kos 
Predstojnik Centra za prostorsko 

sociologijo 

   

Predstojnik Centra za teoretsko 

sociologijo  

Dr. Frane Adam  
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Predstojnik Centra za proučevanje 

znanosti  

Dr. Franc Mali 

   

Predstojnik Centra za primerjalno 

pravne in razvojne raziskave 

Dr. Rado Bohinc 

   

Predstojnik Center za kritično 

politologijo 

Dr. Andrej Lukšič 

   
Arhiv družboslovnih podatkov 

Dr. Janez Štebe 

   

Center za proučevanje upravno-

političnih procesov in institucij 

Dr. Marjan Brezovšek 

P6-0215 

Slovenski jezik –bazične, 

kontrastivne in aplikativne 

raziskave – Dr. Monika Kalin 

Golob 

Nosilec programa je 

Filozofska fakulteta 

(Dr. Vojko Gorjanc) 

Predstojnik Centra za družboslovno 

terminološke in publicistične 

raziskave 

Dr. Monika Kalin Golob 

 

 

Tabela 2.2.: ŠTEVILO IN STRUKTURA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA IDV V 

OBDOBJU 2006 – 2010 GLEDE NA ŠTEVILO PODPISANIH POGODB 

 

VRSTA PROJEKTA 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Temeljni projekti 

Raziskovalni program 

Skupaj 

8 

12 + (1 FF)* 

20 + (1 FF)* 

10 

12 + (1 FF)* 

22 + (1 FF)* 

6 

12 + (1 FF)* 

18 + (1 FF)* 

10+1 (1FF) 

12 + 1 (1 FF) 

24* 

12+1 (1FF) 

12 +1  (1 FF) 

26* 

Aplikativni projekti 5 6 9 6** 5** 

CRP-i 34 28 42 20*** 25** 

 

SKUPAJ 59 56 69 50 56 

 

*Raziskovalni program je prijavljen preko druge raziskovalne organizacije (UL, FF). V njej 

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 
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Tabela 2.5: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2004-2010 (stanje na dan 

31.12.2010) 

 

LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
22 25 24 25 25 23 21* 

 

*31.12.2010 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 21 mladih raziskovalcev, vendar ima 

pogodbo z UL, FDV še 5 mladih raziskovalcev s statusom podaljšanja ARRS brez financiranja 

(21+5).  

 

Graf: 2.6.: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2004-2010 (grafični prikaz) 
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Tabela 2.7.: ŠTEVILO ODOBRENIH MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2010 

 

LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
9 7 7 5 7 5 5 5 
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PRILOGE K 4: Kazalci kadrovske politike 

 

FDV-UL 
Število zaposlenih 
na dan 31.12.2010 

Število novih zaposlitev v 
letu 2011, ki širijo zasedbo 
delovnih mest iz leta 2010 

Število upokojitev, 
ki se ne 

nadomestijo z 
novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s 
katerimi bo prenehalo 
delovno razmerje in 
se ne nadomestijo z 
novimi zaposlitvami 

31.12.2011 

Šifra DM TR 

Š
if
r
a 
N 

NAZIV 

Plačni 
razred 
brez 
napr. 

Plačn
i 

razre
d z 

napr. 

Število 
vseh 

zaposlen
ih 

Število 
zaposlen
ih v FTE  

V 
osebah 

V 
osebah  
(v FTE) 

V 
mesecih 

V 
osebah 

V 
mesecih 

V osebah V mesecih 

Število 
vseh 

zaposlen
ih 

Število 
zaposlen
ih v FTE 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B017302 VII/2 0   53 53                   0 0,0 

B017398 
VII/2, 

IX 
0   58 58 

                  0 0,0 

B017400 VII/2 0   uredba                   0 0,0 
B019301 IX 0   60 60                   0 0,0 
B019303 IX 0   pravilnik                   0 0,0 

D010001 

VII/2 3 ASISTENT 30 35 4 2,74 -2 -2,00 -17         2 0,7 

VIII 2 ASISTENT Z MAGISTERIJEM 32 37 3 2,70               3 2,7 

IX 1 ASISTENT Z DOKTORATOM 40 45 14 12,45 -3 -3,00 -26     1 3 10 8,5 

D010002 

VII/2 3 BIBLIOTEKAR 30 35                   0 0,0 

VIII 2 
BIBLIOTEKAR Z 
MAGISTERIJEM 32 37                   0 0,0 

IX 1 
BIBLIOTEKAR Z 
DOKTORATOM 36 41                   0 0,0 

D010003 

VII/2 3 

ORGANIZATOR 
PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA 30 35                   0 0,0 

VIII 2 

ORGANIZATOR 
PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA Z 
MAGISTERIJEM 32 37                   0 0,0 

IX 1 

ORGANIZATOR 
PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA Z 
DOKTORATOM 36 41                   0 0,0 

D010004 

VII/2 3 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
LEKTOR 31 36 3 2,45               3 2,5 

VIII 2 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
LEKTOR Z MAGISTERIJEM 32 37 3 3,20               3 3,2 
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IX 1 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
LEKTOR Z DOKTORATOM 36 41 1 1,00               1 1,0 

D017001 

VII/2 3 STROKOVNI SODELAVEC 29 34                   0 0,0 

VII/2 2 
VIŠJI STROKOVNI 
SODELAVEC 30 35                   0 0,0 

VII/2 1 STROKOVNI SVETNIK 36 41                   0 0,0 

D017002 VII/2 0   31 41                   0 0,0 

D017003 VII/2 0   31 41 1 1,00               1 1,0 

D017004 

VII/2 2 PREDAVATELJ 32 37 1 1,00               1 1,0 

VII/2 1 VIŠJI PREDAVATELJ 38 43 1 0,02               1 0,0 

D019001 

IX 3 DOCENT 43 48 42 40,53 3 3,00 23         45 43,5 

IX 2 IZREDNI PROFESOR 46 51 36 35,57 1 1,33 6         37 36,9 

IX 1 REDNI PROFESOR 50 55 31 28,27 2 2,00 7         33 30,3 

E017014 VII/2 0   38 48                   0 0,0 

E017015 VII/2 0   43 53                   0 0,0 

E017017 VII/2 0   40 50                   0 0,0 

E018013 VIII 0   45 55                   0 0,0 

E018014 VIII 0   50 57                   0 0,0 

E018016 VIII 0   47 57                   0 0,0 

E045005 V 0   22 32                   0 0,0 

E045006 V 0   20 30                   0 0,0 

E045007 V 0   19 29                   0 0,0 

E047002 VII/2 0   35 45                   0 0,0 

E047003 VII/2 0   33 43                   0 0,0 

E047004 VII/2 0   31 41                   0 0,0 

E047031 VII/1 0   32 42                   0 0,0 

E047032 VII/1 0   30 40                   0 0,0 

E047033 VII/1 0   29 39                   0 0,0 

E047955 VII/2 0   38 43                   0 0,0 

E047056 VII/1 0   31 41                   0 0,0 

E048018 VIII 0   38 48                   0 0,0 

E049008 IX 0   43 53                   0 0,0 

H017002 VII/2 0   30 40 13 13,00 4 4,00 12         17 17,0 

H017003 VII/2 0   31 41 7 7,00               7 7,0 

H017004 VII/2 0   30 40 19 17,35 6 6,00 41     2 8 23 21,4 

H018002 VII/2 0   32 42 1 1,00               1 1,0 

H018003 VIII 0   32 42 2 2,00               2 2,0 

H019001 IX 0   40 50 7 5,70 1 1,00 9         8 6,7 

H019006 IX 0   46 56 3 1,22 0 -0,67 -7         3 0,6 

H019007 IX 0   43 53 9 7,55 1 1,00 12         10 8,6 

H019008 IX 0   50 57 7 3,40 1 1,00 10         8 4,4 

J015037 V 0   19 29                   0 0,0 
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J015038 V 0   19 29 6 6,00               6 6,0 

J016006 VI 0   23 33                   0 0,0 

J016032 VI 0   22 32                   0 0,0 

J016037 VI 0   22 32 8 8,00               8 8,0 

J017056 VII/2 0   38 48                   0 0,0 

J017064 VII/2 0   31 41                   0 0,0 

J017100 VII/1 0   28 38 6 5,00           3 12 3 2,0 

J017101 VII/2 0   29 39 2 2,00               2 2,0 

J017102 VII/2 0   33 43                   0 0,0 

J017103 VII/2 0   32 42 6 6,00               6 6,0 

J017104 VII/2 0   31 41 18 18,00               18 18,0 

J017108 VII/2 0   32 42                   0 0,0 

J017120 VII/2 0   31 41 1 1,00               1 1,0 

J017123 VII/2 0   32 42                   0 0,0 

J017131 VII/1 0   27 37                   0 0,0 

J017161 VII/2 0   33 43                   0 0,0 

J018003 VIII 0   39 49                   0 0,0 

J018005 VIII 0   40 50                   0 0,0 

J019003 IX 0   41 51                   0 0,0 

J019006 IX 0   43 53                   0 0,0 

J016980 VI 0   26 36                   0 0,0 

J016981 VI 0   25 35 1 1,00               1 1,0 

J017902 VII/2 0   42 52                   0 0,0 

J017903 VII/2 0   36 46 1 1,00               1 1,0 

J017905 VII/2 0   38 48 2 2,00               2 2,0 

J017908 VII/2 0   42 52 1 1,00               1 1,0 

J017913 VII/2 0   31 41                   0 0,0 

J017916 VII/2 0   38 48                   0 0,0 

J017931 VII/2 0   34 44 2 2,00               2 2,0 

J017932 VII/2 0   33 43 8 8,00               8 8,0 

J017935 VII/2 0   36 46                   0 0,0 

J017936 VII/2 0   34 44                   0 0,0 

J017937 VII/2 0   36 46                   0 0,0 

J017938 VII/2 0   38 48                   0 0,0 

J024005 IV 0   14 24                   0 0,0 

J026004 VI 0   21 31 4 4,00               4 4,0 

J026005 VI 0   21 31                   0 0,0 

J027005 VII/1 0   25 35                   0 0,0 

J032001 II 0   7 17                   0 0,0 

J032026 II 0   7 17                   0 0,0 

J033021 III 0   9 19                   0 0,0 
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J034065 IV 0   15 25                   0 0,0 

J034074 IV 0   14 24 5 5,00               5 5,0 

J035044 V 0   22 32                   0 0,0 

J035063 V 0   20 30                   0 0,0 

J035067 V 0   20 30                   0 0,0 

J035068 V 0   18 28                   0 0,0 

J035074 V 0   16 26                   0 0,0 
J035079 V 0   23 33                   0 0,0 
J036017  VI 0   24 34                   0 0,0 

J036018 VI 0   23 33                   0 0,0 

J037003 VII/1 0   27 37                   0 0,0 

J037009 VII/1 0   27 37                   0 0,0 

J016032 VI 0   22 32                   0 0,0 

      279 259,15 14 13,66 70 0 0 6 23 287 267 
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HABILITACIJSKI POSTOPKI V LETU 2010/2011 

Habilitacijski nazivi 

Število zaposlenih, 

ki jim je v letu 2010 

potekla izvolitev v 

naziv 

Nedokončani 

postopki iz leta 2010 

 

Predvideno število 

izvolitev v naziv v 

letu 2011 

(upoštevani tudi 

nedokončani postopki) 

Redni profesor 0 0 7 

Znanstveni svetnik 14 0 1 

Izredni profesor 8 4 12 

Višji znanstveni sodelavec 1 1 1 

Docent 13 1 15 

Lektor 2 2 5 

Znanstveni sodelavec 0 0 0 

Višji predavatelj 0 0 0 

Predavatelj 0 0 1 

Asistent 7 2 12 

SKUPAJ 45 10 55 

 

a. Fluktuacija zaposlenih v letu 2010 (zaposlitve, prenehanja delovnih razmerij in 
upokojitve: 
 

PRENEHANJE DR Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

Skupaj 22 7 8 7 

SKLENITVE DR Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

Skupaj 31 3 26 2 

UPOKOJITVE Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

Skupaj 5 4 – delna upokojitev 0 1 

POGODBE ZA DOLOČEN ČAS Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

 24 63 9 
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PRILOGE K 5: Kazalci Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja 

 

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Celotna knjižnična 

zbirka (inv. enote)

170.856 174.175 178.203 182.554 187.049 191.803 194.766 199.299 203.639

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

Prirast diplom, mag., 

dokt. del (inv. enote)

599 633 623 735 785 723 777 907 874

Tekoče naročeni 

naslovi tiskanih 

serijskih publikacij

372 320 344 330 314 321 301 380 432

Število enot v prostem 

pristopu

23.342 25.583 28.163 30.543 34.354 38.139 40.954 40.820 43.981

Tabela 5.1.: Kazalci knjižnične zbirke

 
 

Graf 5.1: Gradnja lastnih zbirk Dela FDV in Družboslovna besedila 
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Graf 5.2.: Sodelovanje v slovenskem katalogu COBIB.SI 

 
Prispevek v COBIB.SI je bil v 2010 povečan zaradi posebne pogodbe o opravljanju storitev za IZUM 

(2453 povezanih enot v vzajemno bazo). 

 

Graf 5.3.: Gradnja in vzdrževanje bibliografije FDV 
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Tabela 5.2.: Število in struktura aktivnih članov

Kategorija člana 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Študenti, redni 4194 4395 4800 4754 4875 4682 4448 4426 3927

Študenti, izredni 690 609 774 897 945 906 902 811 588

Podiplomski študenti 940 981 950 886 909 815 742 744 980

Srednješolci 25 21 31 31 28 36 32 15 13

Tuji državljani 12 9 8 10 6 10 20 14 2

Zaposleni na univerzi 226 223 247 218 214 217 250 226 242

Drugi 304 204 225 209 258 219 206 210 191

Skupaj 6391 6442 7035 7005 7235 6885 6600 6446 5943  
 

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.: Uporaba lastnih besedilnih zbirk 
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Graf 5.8.: Kazalci izobraževalne dejavnosti knjižnice 
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RAČUNOVODSKO POROČILO FAKULTETE ZA 
DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2010 

 

1. POVZETEK FINANČNEGA REZULTATA  

 

V s e b  i n a 2010 2009 10/09 
 
 

P r i h o d k i  14.598.820 14.208.279 102,7 
 

O d h o d k i  14.564.199 14.072.037 103,5 
 

P r e s e ž e k  34.621 136.242 35,4 
 

 
Poslovno leto 2010 je FDV zaključila pozitivno. Ustvarila je  za 14.598.820  € prihodkov in za 14.564.199 €   
odhodkov  ter presežek v višini  34.621 €. Ker je FDV zavezanka za davek od dohodka pravnih oseb,  je v 
skladu z davčnimi predpisi naredila davčni obračun in ugotovila, da znaša obveznost  za plačilo davka od 
dohodka pravnih oseb za leto 2010 0 €.  Postopek izračuna davčne obveznosti za leto 2010 je prikazan v 
nadaljevanju.  

Struktura prihodkov 

Celotni prihodki doseženi v letu 2010  znašajo  14.598.820 € in so za 2,7 % višji od doseženih v letu 2009. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,5 %, prihodki od financiranja 0,6 % in  izredni prihodki  0,04% v 
deležu celotnih prihodkov.  
 
 
Vrsta prihodka – knjižno stanje 2010 2009 10/09 Delež v 

celotnih 
prihodkih 
2010 

Delež v 
celotnih 
prihodkih 
2009 
 

POSLOVNI PRIHODKI 
 

14.524.256 14.119.301 102,9 99,5 % 99,4 % 

FINANČNI PRIHODKI 
 

68.908 85.881 80,2 0,5 % 0,6 % 

DRUGI PRIHODKI (drugi poslovni, izredni in 
prevrednotovalni  prihodk) 

5.656 3.097 182,6 0,0% 0,0% 

PRIHODKI SKUPAJ: 
 

14.598.820 14.208.279 102,7 100% 100% 

 
Poslovni prihodki predstavljajo 99,5 % vseh prihodkov fakultete. Prihodki iz poslovanja so prihodki iz 
naslova prejetih proračunskih sredstev za izvajanje rednega študija, deloma podiplomskega študija, 
nacionalnih in drugih raziskovalnih projektov ter prihodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na 
izrednem in podiplomskem študiju ter drugih dejavnostih zavoda kot je izvajanje  EU in mednarodnih 
projektov, tržnih projektov in organiziranje in izvajanje seminarjev in delavnic.  
 
 
Finančni prihodki predstavljajo prejete obresti  od sredstev na vpogled (2.191 €) , od denarnih depozitov 
(54.572 €), od   zamudnih  obresti (4.795 €), pozitivnih tečajnih razlik  4.771 €) in plačanih stroškov 
opominov (2.579 €). 
 
Drugi prihodki predstavljajo izredne prihodke v višini  5.609€  iz naslova pridobljenih odškodnin in 
prevrednotovalni prihodke v višini  44 €  iz naslova izrednih odpisov. 
  
Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: 
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                                                           Leto 2010          Leto 2009        leto 2008         Leto 2007         

Javna služba iz proračunskih virov:          82,19                  81,10              70,25              70,84 

Javna služba iz drugih virov:                    15,72                  16,67               28,25              29,16 
Tržna dejavnost                                          1,99                   2,23                 1,50                0,00  

 
1. Javna služba je v večini financirana s sredstvi Ministrstva za visoko šolstvo  znanost in 

tehnologijo, ki financira  izvajanje študijske dejavnosti rednega študija  in sofinancira izvajanje 
podiplomskega študija ter Agencije za raziskovalno dejavnost in proračuna EU, ki financira 
raziskovalne projekte. 

2. Javna služba iz drugih virov predstavlja dejavnost, ki jo plačujejo študentje (izredni študij, 
podiplomski študij, vpisnine, izpiti, ipd) in drugi uporabniki  za koriščenje storitev v okviru javne 
službe. 

3. Tržna  dejavnost predstavlja  storite na trgu in oddajanje prostorov (najemnine). 

Struktura odhodkov 

Naravne vrste stroškov so stroški materiala, storitev, amortizacije in dela. Kot druge stroške pojmujemo 
tiste, ki jih po opredelitvah iz posameznih računovodskih standardov ne moremo uvrstiti v prej našteto 
naravno vrsto stroškov. Posebej se izkazujejo še finančni odhodki, izredni odhodki in prevrednotovalni 
poslovni odhodki. 
V stroške obračunskega obdobja se vštevajo le tisti odhodki, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, pri 
čemer ni pomembno, ali so bili plačani ali pa smo zanje le prejeli račune, pa tudi stroški tega 
obračunskega obdobja, za katere še nismo prejeli računov. 
 
Vrsta  odhodka 2010   

 
2009 10/09 Delež 

2010 
Delež 
2009 

A. Poslovni  odhodki 
         

14.560.571 14.063.768 103,6 99,98 99,8% 

Stroški materiala 785.084 771.906 101,7 
 

5,4 % 5,0 % 

Stroški storitev 3.776.173 3.970.241 95,1 
 

25,9% 30,2% 

Amortizacija 206.143 333.405 61,8 
 

1,4% 1,4% 

Stroški dela 9.717.128 8.901.037 109,2 
 

66,7% 62,4% 

Drugi stroški 76.043 84.320 90,2 
 

0,5% 0,7% 

Davek od dobička 0 2.859  0,0 % 0,13 % 

B. Odhodki   iz financiranja 1.798 2.888 462,3 0,01% 0,00% 
 

C. Izredni in prevrednotovalni 
odhodki 

1.830 5.381 34,0 0,01 % 0,04 % 

 
ODHODKI SKUPAJ: 
 

 
14.564.199 

 
14.072.037 

 
103,5 

 
100 

 
100 

 

 
Celotni odhodki znašajo 14.564.199 €, od tega  znašajo poslovni  odhodki  14.560.571 €, odhodki 
financiranja 1.798 € in izredni in prevrednotovalni odhodki 1.830 €. Odhodki so se v primerjavi z 
doseženimi odhodki  v preteklem letu  povečali za 3,5%. 
Poslovni odhodki predstavljajo 99,98 % vseh odhodkov fakultete, odhodki iz financiranja 0,01 %, izredni in 
prevrednotovalni odhodki  0,01 %. 
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela in sicer  66,7 % vseh odhodkov in so se v primerjavi s 
preteklim letom  povečali za 9,2 %. Druga največja postavka so stroški storitev, ki predstavljajo 25,9 % 
vseh odhodkov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 4,9 %.  

 

Kratkoročno odloženi prihodki – pasivne časovne razmejitve 
Na postavkah kratkoročno odloženih prihodkov vodimo prejeta sredstva, katere aktivnosti in s tem 
povezani stroški bodo nastali v naslednjem  obračunskem obdobju. Nanašajo se na izobraževalno 
dejavnost oziroma odložene prihodke iz naslova šolnin, vpisnin, zagovorov ter na raziskovalno dejavnost 
in sicer na tiste projekte in programe, ki se še izvajajo. Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova še 
aktivnih izobraževalnih oz.  raziskovalnih aktivnosti in  projektov znašajo 2.360.610 € in so izkazani na 
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pasivnih časovnih razmejitvah in so namenjeni izvajanju naštetih aktivnosti in projektov letu 2011 oz. do 
zaključka le-teh.   
Specifikacija::  

a) 1.655.171 € iz naslova  prejetih  sredstev za redni dodiplomski študij, šolnin in vpisnin za izredni 
dodiplomski in podiplomski študij za študijsko leto 2010/2011,  

b) 705.440 € iz naslova  prejetih sredstev za raziskovalno delo, kjer bodo glede na  dinamiko 
raziskovalnega dela nastajali stroški v prihodnjem letu oz. do zaključka le-teh.  

V primerjavi s preteklim letom so se kratkoročno odloženi prihodki zmanjšali za   10,2 %. V nadaljevanju je 
prikaz kratkoročno odloženih prihodkov po namenih oz. aktivnostih: 
 

  Pasivne časovne razmejitve skupaj: 2.360.610 

     

1 Programske skupine po pog. z ARRS             91.875    

2 Raziskovalni projekti po pog. z ARRS             23.973    

3 Mladi raziskovalci po pog. z ARRS              5.851    

4 Drugi projeki po pog. z ARRS           222.729    

5 Projekti Evropske unije            180.560    

6 Drugi projekti              94.736    

7 Izredni dodiplomski študij            405.738    

8 Izredni podiplomski študij           436.829    

9 Obštudijska dejavnost študentov   

10 Redni dodiplomski študij 294.014 

11 Študijska dejavnost 2. stopnja 93.323 

12 Študijska dejavnost 3. stopnja 140.859 

13 Vzdrževanje   

14 Investicije           289.077    

15 Investicijsko vzdrževanje   

16 Založniška dejavnost             18.908    

17 Interna revizija   

18 RCUM - PISUM   

19 Mednarodna mobilnost profesorjev   

20 Namenske donacije podjetij   

21 Namenska sredstva za uvajanje E-izobraž.   

22 Vnaprej plačane stanarine, najemnine   

23 Zborniki, simpoziji   

24 Pedagoško andragoško izobraževanje    

25 Mednarodno in drugo strok. sodelovanje             31.759    

26 Namenska sredstva od vpisnin   

27 Drugo:          2.330.231    

2a poletna šola 2011                  30.379    

2b    

2c    

2d     

Oblika obrazca je določena s strani UL. 

 

Davčni obračun  

Obračun je bil narejen v skladu z davčno  zakonodajo (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb), ki vse 
odhodke, ugotovljene po računovodskih predpisih,  ne priznava kot davčno priznane odhodke. Stroški 
reprezentance se v davčnem obračunu priznavajo samo v višini 50% nastalih stroškov. Davčno nepriznani 
so tudi odhodki iz naslova kazni in zamudne obresti plačane upravnim  organom ter premije za kolektivno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. Hkrati so plačane premije za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje  davčna olajšava.  Davčna osnova se  zniža tudi za  investicije v opremo, vendar samo za 
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tisti del, ki je bil financiran iz neproračunskih oz. tržnih sredstev. Iz davčnega obračuna je razvidno, da 
znaša razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki 33.037 €. Ker  znašajo davčne olajšave  39.343 
€, dobimo negativno davčno osnovo, kar pomeni da znaša obveznost za davek 0 €.   
 

zap.št. Vsebina znesek v € 

1. Prihodki ugotovljeni po računovodskih predpisih 14.598.820 € 

2.  Zmanjšanje obdavčljivih prihodkov 11.986.747 € 

2.1. obresti za depozite  (56.772,85)- samo do višine 1.000 € 1.000 € 

2.2. obresti na vpogled  2.191 € 

2.3. obresti na EZR 0 € 

2.4. prejete donacije 25.231 € 

2.5. proračunska sredstva za izvajanje JS 11.958.326 € 

  Obdavčljivi prihodki 2.612.073 € 

3. Odhodki ugotovljeni po računovodskih predpisih 14.564.199 € 

4. Davčno nepriznani odhodki 11.985.163 € 

4.1. sorazmerni odvzem odhodkov (82,11%) 11.958.663 € 

4.2. nepriznani odhodki za kazni in zamudne obresti  (1.018,54) 182 € 

4.4. 50% stroškov reprezentance (110.713,56 € x 17,89 % x 0,5) 9.905 € 

4.5 premije za KDPZ  (91.729,50 € x 17,89%) 16.413 € 

  Davčno priznani odhodki 2.579.036 € 

  Razlika med davčno prizn. prihodki in odhodki 33.037 € 

5. Davčne olajšave - investicije v OS 39.343 € 

  30% investiranega zneska, vendar največ 30.000 €, ne iz proračuna 22.930 € 

  premije za KDPZ  (91.729,50 € x 17,89%) 16.413 € 

  Osnova za davek -6.306 € 

      

  Davek  0 € 

  

2. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE  

2.1 Računovodske usmeritve 
 
Računovodski izkazi in letno poročilo Fakultete za družbene vede (v nadaljevanju FDV) so pripravljeni v 
skladu z določbami Zakona o javnih financah,  Zakona o računovodstvu in Pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsi podatki so prikazani v 
evrih (brez stotinov). 

 
2.1.1 Merjenje sredstev in  obveznosti do njihovih virov 
 
FDV kot določeni posredni uporabnik enotnega kontnega načrta, upošteva pri vrednotenju in merjenju 
sredstev in obveznosti do njihovih virov in pri sestavljanju letnega poročila  poleg zgoraj naštetih še  
naslednje predpise: 

- slovenske računovodske standarde, zlasti  SRS 36, ki obravnava posebnosti, značilne za 
nepridobitne organizacije, 
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- ostale podzakonske akte, ki veljajo za proračunske uporabnike:  Pravilnik o EKN, Pravilnik o  
načinu in stopnjah rednega odpisa osnovnih sredstev. 

 
 
Osnovna sredstva 
Neopredmetena  sredstva se izkazujejo po dejanskih nabavnih vrednostih in se časovno amortizirajo 
glede na dobo koristnosti (do največ 10 let).  
 
Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe in oprema. Opredmetena osnovna sredstva, 
katerega posamična nabavna vrednost  ne presega vrednosti 500 €, se lahko izkazujejo skupinsko, kot 
drobni inventar. FDV pri izkazovanju opredmetenih osnovnih sredstev upošteva sodilo istovrstnosti. 
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po dejanski nabavni oziroma ocenjeni vrednosti, če 
nabavna vrednost ni znana. Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva sestavljajo nakupna 
cena, povečana za morebitne nevračljive davke, stroške prevzema in druge neposredne stroške. 
Nevračljive dajatve predstavlja davek na dodano vrednost, katerega si FDV lahko odbije le do višine 
izračunanega odbitnega deleža. FDV vodi vrednost  zemljišča po njihovi nabavni vrednosti. 
 
Odpis opreme in drugih sredstev, ki so nabavljena iz posebnih namenskih sredstev se izkazuje kot 
popravek nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh sredstev. Odpis opreme in drugih sredstev, ki 
so nabavljena iz tekočih prihodkov, se opravi kot popravek nabavne vrednosti in  v breme prihodkov kot 
strošek amortizacije. Drobni inventar se odpiše enkratno in v celoti ob nabavi. 
 
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali 
izničena in zato od njih ni mogoče pričakovati koristi.  

 
Amortizacija  
FDV v okviru celotne dobe uporabnosti posameznega  neopredmetenega ali opredmetenega osnovnega 
sredstva dosledno razporeja njegov amortizirljivi znesek med obračunska obdobja, kot tedanjo 
amortizacijo. FDV uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava 
posamično. Osnovna sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu, ko so 
usposobljena za uporabo. Zemljišča se ne amortizirajo. 
 
Amortizacija se  obračunava  mesečno. V primeru nabave  osnovnega sredstva iz večih virov, strošek 
amortizacije bremeni  posamezen vir sorazmerno na vložena sredstva. V primeru nabave iz virov, ki so 
vodeni na skupini kontov 93 in 94, temu ustrezno sledi  tudi obračun amortizacije v breme tega vira. V 
primeru nabave osnovnega sredstva  iz sredstev virov in tekočih prihodkov, se v ustreznem deležu 
financiranja  mesečno obračunava tudi amortizacija. 
 
Pasivne časovne razmejitve 
Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje FDV kratkoročno odložene prihodke, ki se nanašajo na 
naslednje obračunsko obdobje. Stroški ali odhodki, katerih pokrivanju so ti prihodki namenjeni, v 

obračunskem obdobju, za katero se sestavljajo računovodski izkazi, še niso nastali.  
 
2.1.2 Merjenje prihodkov  in odhodkov 

 
FDV sodi med določene uporabnike EKN, kar pomeni, da se prihodki in odhodki priznavajo po načelu 
računovodskih standardov (obračunski  vidik oz.  načelo fakturirane realizacije), kot to velja za 
gospodarske družbe. Po obračunskem vidiku tudi sestavlja  računovodske izkaze in primarno vodi vse 
poslovne knjige.  Poleg te evidence zagotavlja priznavanje prihodkov in odhodkov po računovodskem 
načelu   denarnega toka (plačane realizacije). Po tem načelu  sestavlja finančne načrte in  računovodski 
izkaz  Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku. Dvojno vodenje je potrebno zaradi primerljivosti 
podatkov z  neposrednimi proračunskimi uporabniki, ki priznavajo prihodke in odhodke samo po 
računovodskem  načelu denarnega toka. Pri vrednotenju prihodkov in odhodkov poleg zakona o 
računovodstvu upošteva  slovenske računovodske standarde,  Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava.  

 
 
Prihodki  
Prihodki se razčlenjujejo na prihodke iz poslovanja, finančne in druge poslovne in prevrednotovalne 
prihodke. 
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Prihodki iz poslovanja so prihodki iz naslova prejetih proračunskih sredstev za izvajanje rednega študija 
ter prihodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na izrednem in podiplomskem študiju ter drugih 
dejavnostih zavoda kot je izvajanje nacionalnih in tržnih projektov, mednarodnih in EU projektov in 
organiziranje in izvajanje seminarjev in delavnic. 
Med finančne prihodke sodijo prihodki iz naslova zamudnih obresti kupcev zaradi prepoznega plačila, 
obresti od danih depozitov ter drugi finančni prihodki. 
Druge poslovne prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo 
izid poslovanja. 
Prevrednotovalni poslovni prihodki se praviloma pojavljajo ob odtujitvah opredmetenih osnovnih sredstev 
in neopredmetenih sredstev, kolikor njihova prodajna vrednost presega knjigovodsko vrednost. Kot 
prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo tudi odpisi obveznosti iz prejšnjih let in drugi 
prevrednotovalni prihodki. 
 
Odhodki 
Odhodki obračunskega obdobja so tisti zneski stroškov nastalih v obračunskem obdobju, ter drugih 
stroškov, ki v skladu s prejetimi računovodskimi pravili o vštevanju stroškov v odhodke obračunskega 
obdobja,  vplivajo na poslovni izid obračunskega obdobja. Odhodki se delijo na odhodke iz poslovanja, 
finančne druge poslovne odhodke ter prevrednotovalne poslovne in prevrednotovalne finančne odhodke.  
 
Poslovne odhodke delimo po več kriterijih. Stroške po naravnih vrstah predstavljajo stroški materiala, 
storitev, amortizacije in dela ter drugi stroški. 
Stroški materiala so vrednosti porabljenega pisarniškega materiala, porabljene energije za ogrevanje, 
električne energije, materiala in rezervnih delov, porabljenih za tekoče in investicijsko vzdrževanje, izdatki 
za nakup strokovne literature ter vrednosti drugih porabljenih materialov. 
Stroški storitev so najemnine za poslovne prostore za opravljanje dejavnosti, stroški tekočega in 
investicijskega vzdrževanja, stroški telekomunikacij in poštnih storitev, stroški zavarovalnih premij, 
intelektualnih storitev, stroški izobraževanja, notarjev, stroški za opravljene storitve po podjemnih 
pogodbah ter avtorskih pogodbah, stroški prevoznih storitev, stroški povračil za nastale izdatke na 
službenih potovanjih doma ali v tujini, stroški reprezentance, reklame in drugih storitev. 
Stroški amortizacije se v odhodkih javnega zavoda izkazujejo  za tista osnovna sredstva, ki so bila 
nabavljena iz tekočih prihodkov. Če se stroški amortizacije pokrivajo v breme virov sredstev, se v 
poslovnih knjigah najprej sicer izkažejo  kot odhodki, vendar se potem kot zmanjšanje amortizacije 
pokrijejo v breme virov sredstev. 
Stroški dela vsebujejo obračunane plače in nadomestila plač v bruto zneskih, dodatno pa še prispevke in 
davke, ki jih fakulteta obračunava od teh osnov in niso sestavni del bruto zneskov. Med stroške dela  
štejemo tudi regres za letni dopust, povračila za prevoz na delo in iz dela, za prehrano med delom, 
jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči in druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni. 
Drugi stroški so tisti stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od sedaj naštetih naravnih vrst stroškov, 
prav tako pa ne sodijo med druge poslovne odhodke. Taki stroški so na primer prispevek za stavbno 
zemljišče, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, štipendije  študentom, davek od dohodka 
pravnih oseb in podobni stroški. 
Finančni odhodki nastajajo v zvezi z obrestmi, ki se nanašajo na pretečeno plačilo ter drugi finančni 
odhodki. 
Drugi poslovni odhodki so neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem eltu zmanjšujejo izid iz 
rednega poslovanja. 
 
Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu 
Zakon o zavodih dovoljuje, da javni zavodi pod določenimi pogoji, ki so opredeljeni v zakonu, izvajajo 
poleg javne službe tudi tržno dejavnost. Univerza v Ljubljani ima v svojem Odloku o preoblikovanju in 
Statutu UL opredeljeno javno službo oziroma tržno dejavnost. Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se 
nanašajo na javno službo in tiste, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu pa fakulteta upošteva 
načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega dogodka določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre. Za 
stroške oziroma odhodke za katere iz dokumentacije ni razvidno, na katero vrsto dejavnosti se nanašajo, 
pa fakulteta uporablja sodilo razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste 
dejavnosti. 
 
 

2.1.3 Status fakultete kot davčne zavezanke 
 
FDV je davčna zavezanka in zavezanka za  davek na dodano vrednost z davčno številko SI47607807 in 
je pri pripravi in oddaji obračunov davka na dodano vrednost, letne davčne bilance ter drugih zakonsko 
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določenih poročil samostojna pravna oseba.  Ker  fakulteta opravlja pretežno oproščeno dejavnost in ne 
vodi ločenih davčnih evidenc za obdavčeno in oproščeno dejavnost, si priznava vstopni DDV  sorazmerno 
obdavčenemu prometu  in sicer z izračunavanjem odbitnega  deleža  DDV.  Začasni odbitni delež za leto 
2010 je znašal 4% in  dokončni odbitni delež prav tako znaša 4%.  
 
Davek od dohodka pravnih oseb  obračunava fakulteta na temelju prihodkov in odhodkov, ki so vključeni v 
izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov iz presežka prihodkov nad odhodki iz naslova javne 
službe in iz naslova tržne dejavnosti, v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Davek od dohodka pravnih 
oseb se za leto 2010  obračunava po stopnji  20 % od  ugotovljene davčne osnove. 

2.2 Računovodski izkazi 
                    

2.2.1 Povzetek obrazca – Izkaz prihodkov in odhodkov  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z Zakonom o računovodstvu  in  računovodskimi 
standardi in zajema  celotno poslovanje fakultete. 
 

Št. Naziv 2010 2009 Indeks 

Struktura 

2010 

I. PRIHODKI          

A PRIHODKI OD POSLOVANJA  14.524.256 14.119.301 103 99,5 

B FINANČNI PRIHODKI  68.908 85.881 80 0,5 

C DRUGI PRIHODKI 5.654 2.469 229 0 

Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 2 628 0 0 

D CELOTNI PRIHODKI 14.598.820 14.208.279 102,7 100 

            

II. ODHODKI         

E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 4.561.257 4.742.147 96 31,3 

F STROŠKI DELA 9.717.129 8.901.037 109 66,7 

G AMORTIZACIJA 206.143 333.405 62 1,4 

H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0 

J DRUGI STROŠKI 76.042 84.320 90 0,5 

K FINANČNI ODHODKI   1.798 2.888 62 0 

L DRUGI ODHODKI 49 194 25 0 

M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 1.781 5.187 34 0 

N CELOTNI ODHODKI 14.564.199 14.069.178 103,5 99,9 

            

O PRESEŽEK PRIHODKOV 34.621 139.101 35   

            

P PRESEŽEK ODHODKOV  0 0     

            

  

Davek od dohodka pravnih 

oseb 0 2.589 0 0 

            

  

PRESEŽEK PRIHODKOV 

(upošteva DDPO) 34.621 136.512     

Oblika obrazca je določena s strani UL. 

 
Celotni prihodki doseženi v letu 2010  znašajo  14.598.820 € in so za 2,7 % višji od doseženih v letu 2009. 
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,5  %, prihodki od financiranja 0,5 % in  izredni prihodki 0,04 % v 
deležu celotnih prihodkov.  
 
Z izvajanjem javne službe je bilo v letu 2010  ustvarjenih 98,0 %, s prodajo blaga in storitev na trgu (tržna 
dejavnost) pa 2,0 % prihodkov. V letu 2009 je bilo z izvajanjem javne službe ustvarjenih 97,8 % in s 
prodajo blaga in storitev na trgu 2,2 %. V letu 2009 je iz podatkov Univerze v Ljubljani razvidno, da so vse 
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članice UL v povprečju v  letu 2009 ustvarile 88 %  prihodkov z izvajanjem  javne službe in  12 % s 
prodajo blaga in storitev na trgu. Fakulteta za družbene vede je  s 2,2 % tržnih prihodkov v letu 2009 pod 
povprečjem. 
 
Celotni odhodki doseženi v letu 2010 znašajo 14.564.199 €. Največji porast odhodkov (če upoštevamo 
skupine  odhodkov nad 10.000 €) je na postavki stroški dela in sicer za 9%. 

 
Pri obračunu amortizacije so bile upoštevane stopnje rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev v skladu  z Navodilom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
                                                                                                     v  € 
                                                                           leto 2010     leto 2009      leto 2008         leto 2007                          
Amortizacija je obračunana v višini:                      812.769      711.424          723.302       815.018           

 
                                                                               Leto 2010  leto 2009         leto 2008         leto 2007            
Zmanjšanje amortizacije v višini:                          606.626       378.019            574.792          591.078  

 
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 34.621 € in je bil dosežen iz naslova že zaključenih raziskovalnih 
neproračunskih projektov  33.936 €)  in zaključenih  raziskovalnih tržnih projektov (685 €). 

 

VIR NASTANKA PRESEŽKA V evrih 

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS               33.936    

MVZT- študijska dejavnost: dodiplomski študij   

MVZT- študijska dejavnost: 2. stopnja   

MVZT- študijska dejavnost: 3. stopnja  

MVZT- znanstveno-razisk dej.   

Drugi proračunski viri                   

Evropski proračun   

Izredni študij    

Drugo: zaključeni neproračunski projekti  33.936  

PRESEŽEK PRIHODKOV na TRŽNI DEJAVNOSTI                   685    

Skupaj 34.621 

Oblika obrazca je določena s strani UL. 

 
 

  RAZPOREDITEV PRESEŽKA V EUR   

PRESEŽEK (V 

EUR) 

INVESTICIJE IN  INVESTICIJKO 

VZDRŽEVANJE  OPREMA NERAZPOREJENO DRUGO OPOMBE - drugo 

34.621     34.621     

Oblika obrazca je določena s strani UL. 

 
 
2.2.2 Povzetek obrazca – Bilanca stanja  
 
 
V bilanci stanja so na aktivni strani prikazana dolgoročna (osnovna sredstva) in kratkoročna sredstva 
(denarna sredstva, terjatve do kupcev, zaloge). Na pasivni strani bilance stanja izkazujemo kratkoročne 
obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, pasivne časovne razmejitve ter 
dolgoročne rezervacije ter presežke prihodkov nad odhodki za leto 2009  in 2010. 
 



 

 -120- 

 
 
 
 
 
 

Zap. Naziv 2010 2009 Indeks 10/09 

št.         

  SREDSTVA       

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN        

  SREDSTVA V UPRAVLJANJU 15.215.771 15.763.833 96,5 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 4.719.108 4.890.633 96,5 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 237.720 192.981 123,2 

14 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 983.722 1.049.253 93,8 

19 Aktivne časovne razmejitve 0 0 #DIV/0! 

C ZALOGE 386 386 100,0 

  AKTIVA SKUPAJ 19.935.265 20.654.852 96,5 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0! 

          

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

D 

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. 

RAZMEJ. 3.783.245 3.956.197 95,6 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 353.084 314.895 112,1 

23 

Druge kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja 279.343 261.498 106,8 

29 Pasivne časovne razmejitve 2.360.610 2.633.895 89,6 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  16.152.020 16.698.655 96,7 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 346.094 0 #DIV/0! 

93 Dolgoročne rezervacije 0 355.032 0,0 

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 93.578 163.428 0,0 

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0   

   PASIVA SKUPAJ 19.935.265 20.654.852 96,5 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0! 

Oblika obrazca je določena s strani UL                                                         
 
 

Pojasnila k bilanci stanja 

 
 
AKTIVA BILANCE STANJA 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Tekoče leto:           15.215.771  € 
Predhodno leto:     15.763.833  € 
Zmanjšanje:                548.062 € 
V primerjavi s preteklim letom se je stanje dolgoročnih   sredstev  in sredstev v upravljanju  zmanjšalo za 
548.062 €. 
Povečanje je rezultat investicij v: 
a) v opremo in programe v višini 431.075 € 

- v dokupu  računalniškega programov in licenc v višini  21.207 €,   
- v nakupu opreme v višini  409.868 €. 

Zmanjšanje je rezultat: 
a) Zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev zaradi oblikovanja popravkov vrednosti  v    višini    

979.137 €: 
- pri objektih v višini  522.289 € 
- pri opremi  v višini  455.447 € 
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b) zmanjšanja dolgoročnih terjatev iz poslovanja v  višini  1.401 €. 
 

Stanje  sredstev (knjigovodska neodpisana vrednost na dan 31.12.2010 v primerjavi s preteklim letom: 
 

Vrsta sredstev  31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Neopredmetena dolgoročna 
sredstva 

57.190 57.247 57.286 

Nepremičnine 14.802.128 15.324.417 15.715.857 
Oprema 354.319 378.634 404.610 
Dolgoročne kapitalske  naložbe 447 447 447 
Dolgoročno dana posojila 0 0 324 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 1.687 3.088  

Skupaj: 15.215.771 16.763.833 16.715.979 

 
Kratkoročna sredstva 
Tekoče leto:               4.719.108 € 
Predhodno leto:         4.890.633 € 
Razlika:                       -171.525 € 
 
Denarna sredstva v blagajni:  539 €.  
Denarna sredstva na podračunih pri UJP: 490.892 €. 
Kratkoročne terjatve do kupcev:  237.720 €. 
Na koncu leta so bile vse terjatve do kupcev usklajene in izkazujejo realno stanje. 
Kratkoročno dani predujmi znašajo 82 €. Stanja omenjenih predujmov so bila usklajena in izkazujejo 
realno stanje. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 983.722 €. Omenjene terjatve 
izkazujejo obveznost proračuna za tekočo porabo za mesec november in december in ostale pogodbene 
obveznosti za leto 2010. 
Kratkoročne finančne naložbe v višini  2.952.450 € predstavljajo naložbe v poslovne banke.  
Z naložbami v banke in zakladniški račun države FDV vzdržuje realno vrednost vnaprej prejetih  sredstev 
za šolnine in raziskovalne naloge. 
Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini  11.193 € predstavljajo obresti od depozitov,  ki se nanašajo na 
leto 2009 in bodo nakazane v letu 2010 – ob izteku depozita. 
Druge kratkoročne terjatve  v višini 42.510 €  zajemajo: 
- terjatve do zavoda za zdravstveno zavarovanje :      - 584 € 
- terjatve iz DDV                                                          1.153 € 
- druge kratkoročne terjatve                                       41.941 € 
( terjatve do delavcev za ekskurzijo in terjatve iz naslova obračunanih potnih nalogov, ter terjatev za 
prekoračene limitirane porabe mobilnih telefonov v višini 2.939 €, kratkoročne terjatve do Zbirnega centa v 
višini 825 €, terjatve iz naslova izvršb v višini 4.459 €, terjatve za komisijsko prodajo v višini 10 €, terjatve 
za vračilo potnih stroškov in pogodbenih obveznosti za mednarodne projekte iz tujine v višini 31.307 €, ter 
terjatev za akontacijo davka na dohodek pravnih oseb v višini 2.401 €). 

 
 
Zaloge 

 
Stanje zalog materiala v višini  386 € zajema zaloge promocijskega materiala namenjenega prodaji. 
Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah. 

 
PASIVA BILANCE STANJA  
 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Tekoče leto:                3.783.245 € 
Predhodno leto:          3.956.197 € 
Razlika:                      -  172.952 € 
 
Kratkoročne obveznosti za prejeta sredstva znašajo 417 €. Na tem kontu vodimo prejeta plačila za 
vseživljensko učenje. Tečaji se bodo nadaljevali v letu 2011. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 737.085 € in predstavljajo obveznosti iz naslova 
obračunanih plač za mesec december 2010 in sicer: 
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- obveznosti za čisto plačo                                         385.633 € 
- obveznosti za prispevke iz bruto plač                      149.009 € 
- obveznosti za davke iz bruto plač                            127.356 € 
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih            75.087 € . 
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  v višini 353.084 € predstavljajo obveznosti, ki zapadejo v letu 
2011.  
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini  279.343 € predstavljajo izkazane  obveznosti iz 
naslova davka na izplačane plače, obveznosti za prispevke delodajalca, obveznosti za davek na dodano 
vrednost ter obračunane in še ne izplačane potne stroške in povračila stroškov. Vse obveznosti zapadejo 
v januarju 2011.  
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 52.706 €. Izkazane so 
obveznosti, katerih obveznost za plačilo je v letu 2011. 
 
Pasivne časovne razmejitve v višini 2.360.610 € predstavljajo: 
a) kratkoročno odložene prihodke v višini                                                           2.322.220 € 
b) druge pasivne časovne razmejitve    v višini                                                        38.390 €  
 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti: 
Tekoče leto:                  16.152.020 € 
Predhodno leto:            16.698.655 € 
Razlika:                         -   646.635 € 
 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:                346.094 € 
Predhodno leto:                                                            355.032 € 
Razlika :                                                                      -    8.938 € 

 
Na kontih skupine 922, ki izkazuje stanje  v višini 355.032 € vodimo dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve iz naslova  prejetih donacij  za izgradnjo prizidka FDV iz let 1996-1999. V breme teh donacij se 
obračunava amortizacija objekta (prizidek FDV), ki je v letu 2010 znašala 10.491 € in 
Iz naslova prejetih donacij za nakup opreme. V letu 2010 so se sredstva povečala za prejeto donacijo v 
višini 5.494 € . V breme teh sredstev smo v letu 2010 obračunali amortizacijo v višini 3.941 €    
 
 
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje:    15.712.348 € 
Predhodno leto:                                                        16.180.195 €                                                             

Stanje na dan 1.1. 2009 16.180.195 
Nakazilo MVZT za opremo- sklep UL 18.460 
Nakazilo iz stečajne mase Elana 1.417 
Zmanjšanje amortizacije  v breme virov 592.194 
Razporeditvijo presežka iz leta 2008 in 2009 104.470 
Stanje na dan 31.12.2010 15.712.348 

 

Sklad  premoženja – nerazporejeni presežek :       93.578 € 

- nerazporejeni presežek iz leta 2009 v višini   58.957 € 
- nerazporejeni presežek iz leta 2010 v višini   34.621 €. 

 

 
 

2.3. Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih 
sredstev 

 
2.3.1 Knjižno stanje 
 
Po obračunskem vidiku je potrebno prikazati vse prihodke in odhodke obračunskega obdobja, ne glede na 
to kdaj so bili  (prihodki) prejeti ali (odhodki) plačani. V tabeli so po virih sredstev prikazani vsi prihodki, ki 
se nanašajo na leto 2010 in vsi odhodki, ki se nanašajo na tekoče leto. 
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Vir  Prihodki  Odhodki 

Razlika 
med 

prihodki in 
odhodki 

Delež 
odhodkov 

v 
prihodkih 

% 

Sestava 
prihodkov 

% 

Sestava 
odhodkov 

% 

Javna služba skupaj 
         

14.309.764    
          

14.275.828    
                

33.936    
                    

100    
                      

98    
                      

98    

MVZT 
           

7.080.053    
           

7.080.053    
                         
-    

                    
100    

                      
49    

                      
49    

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 
           

3.626.922    
           

3.626.922    
                         
-    

                    
100    

                      
25    

                      
25    

Druga ministrstva 
              

287.649    
              

287.649    
                         
-    

                    
100    

                        
2    

                        
2    

Občinski proračunski viri 
               

20.200    
                

20.200    
                         
-    

                    
100    

                        
0    

                        
0    

Sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev 
proračuna EU 

              
225.649    

              
317.085    

-               
91.436    

                    
141    

                        
2    

                        
2    

Cenik storitev univerze: 
sredstva od prodaje blaga 
in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

           
1.909.387    

           
1.909.387    

                         
-    

                    
100    

                      
13    

                      
13    

Ostala sredstva iz 
proračuna EU: 7. OP, 
Cmepius in drugi projekti iz 
pror. EU 

              
774.449    

              
683.013    

                
91.436    

                      
88    

                        
5    

                        
5    

Drugi viri 
              

385.455    
              

351.519    
                

33.936    
                      

91    
                        

3    
                        

2    

Trg 
              

289.056    
              

288.371    
                    

685    
                    

100    
                        

2    
                        

2    

Skupaj: 
         

14.598.820    
          

14.564.199    
                

34.621    
                    

100    
                    

100    
                    

100    

Oblika obrazca je določena s strani UL                                                         

 
Prihodki  iz naslova opravljanja javne službe predstavljajo 98% vse prihodkov, prihodki iz naslova tržne 
dejavnosti pa 2%. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 34.621 € in je bil ustvarjen iz naslova 
zaključenih raziskovalnih projektov.  
 
Največji delež v prihodkih  predstavljajo proračunski prihodki za izvajanje izobraževalne dejavnosti in sicer 
48,5 %. V primerjavi s preteklim letom so se navedeni  prihodki  povečali za  10,8 %. Velik delež 
prihodkov predstavljajo tudi  proračunski prihodki za izvajanje raziskovalne dejavnosti in sicer 24,8 % in so 
se v  primerjavi s preteklim letom  zmanjšali za 9,8 %. V letu 2009 smo konec leta prejeli dodatna sredstva  
ARRS za pokrivanje materialnih stroškov in opreme v skupni višini 403.034 €, v letu 2010 teh sredstev ni 
bilo. Tretja največja postavka so neproračunski prihodki  za izvajanje javne službe, ki predstavljajo  15,7 % 
in so se v primerjali s preteklim letom zmanjšali  za 3,1  %. V primerjavi s preteklim letom so se najbolj 
povečali prihodki iz naslova prejetih sredstev iz proračuna EU  (za 30,6%), ki v letu 2010 predstavljajo 6,9 
% vseh prihodkov.  
 
 

 

2.3.2 Načelo denarnega toka 
 
Do razlike med obračunskim vidikom in denarnim vidikom prihodkov in odhodkov prihaja, ker se razlikujejo 
načela prikazovanja ekonomskih kategorij po obračunskem in denarnem vidiku. 
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Prihodki in odhodki po denarnem vidiku predstavljajo vse prilive in odlive sredstev na našem računu v 
obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010, ne glede na to na katero obdobje se nanašajo. Ker se po denarnem 
vidiku vodijo sredstva proračuna, moramo  tudi posredni proračunski uporabniki prikazovati prihodke in 
odhodke po denarnem toku,  da se lahko na državni in občinski ravni primerjajo ekonomske kategorije.   
 
 
 

Vir  Prihodki  Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih % 

Sestava 

prihodkov 

% 

Sestava 

odhodkov 

% 

Javna služba skupaj          13.930.178              14.162.510    

-             

232.332    

                    

102    

                      

99    

                      

99    

MVZT            7.178.141               7.403.091    

-             

224.950    

                    

103    

                      

51    

                      

52    

ARRS, TIA, JAPTI, JAK            3.475.387               3.475.387                             -    

                    

100    

                      

25    

                      

24    

Druga ministrstva               278.539                  215.184    

                

63.355    

                      

77    

                        

2    

                        

2    

Občinski proračunski viri                20.200                    16.520    

                  

3.680    

                      

82    

                        

0    

                        

0    

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU               225.649                  328.023    

-             

102.374    

                    

145    

                        

2    

                        

2    

Cenik storitev univerze: 

sredstva od prodaje 

blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe            1.590.538               1.507.934    

                

82.604    

                      

95    

                      

11    

                      

11    

Ostala sredstva iz 

proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti 

iz pror. EU               747.738                  843.516    

-               

95.778    

                    

113    

                        

5    

                        

6    

Drugi viri               413.986                  372.855    

                

41.131    

                      

90    

                        

3    

                        

3    

Trg               165.353                  154.754    

                

10.599    

                      

94    

                        

1    

                        

1    

Skupaj:          14.095.531              14.317.264    

-             

221.733    

                    

102    

                    

100    

                    

100    

Oblika obrazca je določena s strani UL                                                         
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2.4. Predlogi sklepov  
 
 
 
 
 
Sklep št. 1: 

Poročilo se v predlagani obliki sprejme. 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep št. 2: 
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.621 € ostane nerazporejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljubljana,  24. 2. 2011 
 
 
 
 
 
Pomočnica tajnika za finančno                                            Dekan  FDV: 
računovodsko področje                                              red. prof. dr. Anton Grizold 
Bojana Štrukelj 
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2.5. Priloge k računovodskemu poročilu  
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2.5.1. Fakulteta v številkah za obdobje 2004-2010 
 

     
Poslovni rezultat za obdobje 2004 – 2010 
V s e b  i n a 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 

 
 

P r i h o d k i  11.625.847 12.658.187 13.309.506 13.276.819 14.258.926 14.208.279 14.598.820 102,7 

O d h o d k i  11.625.847 11.671.140 12.542.134 13.276.819 14.231.741 14.072.037 14.564.199 103,5 

P r e s e ž e k  0 987.043 767.372 0 27.185 136.242 34.621 35,4 

 
 
 
Gibanje prihodkov 2004-2010 
Vrsta prihodka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 

A.  Prihodki od poslovanja 11.424.887 12.504.544 13.175.225 13.147.061 14.097.431 14.119.301 14.524.256 102,9 

-  iz neproračunskih 
sredstev 

2.349.165 3.218.248 3.860.950 3.832.736 4.080.011 2.684.661 2.477.334 92,3 

-   iz sredstev javnih financ 9.075.722 9.286.296 9.314.276 9.314.325 10.017.420 11.434.640 12.046.922 105,4 

B. Finančni prihodki 147.709 146.211 134.197 129.710 146.293 85.881 68.908 80,2 

C. Izredni in prevred.     
    prihodki 

53.292 7.432 83 48 15.202 3.097 5.656 182,6 

PRIHODKI SKUPAJ: 11.625.847 12.658.187 13.309.506 13.276.819 14.258.926 14.208.279 14.598.820 102,7 

   

 
Gibanje odhodkov 2004-2010 

 

Vrsta  
odhodka 

2004 2005 2006 2007 2008   
 

2009 2010 10/09 

A. Poslovni  
    odhodki          

11.609.009 11.668.828 12.540.978 13.270.769 14.225.074 14.063.768 14.560.571 103,6 

Stroški 
materiala 

622.288 601.477 667.710 632.634 710.164 771.906 785.084 101,7 

Stroški storitev 3.323.080 2.983.162 3.450.179 3.807.015 4.302.309 3.970.241 3.776.173 95,1 

Amortizacija 302.850 232.474 243.403 227.429 203.646 333.405 206.143 61,8 

Stroški dela 7.341.771 7.824.224 8.124.908 8.532.012 8.891.304 8.901.037 9.717.128 109,2 

Drugi stroški 19.020 27.491 54.778 71.679 98.809 84.320 76.042 90,2 

Davek od 
dobička 

0 0 0 0 18.842 2.859 0 - 

B. Odhodki   
  financiranja 

547 897 1.152 1.145 613 2.888 1.798 62,3 

C.Izredni in  
   prevred. 
odhodki 

16.291 1.415 4 4.905 6.054 5.381 1.830 34,0 

ODHODKI 
SKUPAJ: 

11.625.847 11.671.140 12.542.134 13.276.819 14.231.741 14.072.037 14.564.199 103,5 

 

Grafični prikaz odhodkov v obdobju 2004-2010 
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Stroški materiala in  storitev 
 

V primerjavi s preteklim letom so se stroški  materiala in storitev zmanjšali   za 5 % , delež stroškov  
materiala in storitev  v odhodkih pa znaša  35 %.  
 
 
Podrobnejši pregled posameznih vrst stroškov materiala in storitev:                           V € 

Vrsta odhodka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/09 

Stroški surovin in materiala 133.379 74.299 93.724 81.714 81.467 111.180 116.350 104,65 

Porabljena energija 134.402 132.015 145.034 158.118 160.134 185.494 217.074 117,03 

Odpis drobnega inventarja 2.729 1.669 651         2.117 29.815 23.287 670 2,88 

Stroški strokovne literature 173.594 180.967 173.944 188.526 218.118 221.746 226.457 102,12 

Stroški pisarniškega mat. 177.654 212.314 249.816 200.916 219.302 229.678 224.037 97,54 

Drugi stroški materiala 530 213 4.540 1.243 1.227 521 496 95,22 

STROŠKI MATERIALA 622.288 601.477 667.709 632.634 710.063 771.906 785.084 101,71 

Str.stor.za opr.dejavnosti 224.762 233.713 227.683 209.096 240.125 272.134 315.307 115,86 

Stroški tekočega in inv.vzdrž. 174.900 94.671 197.651 212.303 205.242 317.037 257.687 81,28 

Stroški zavar.zgradb,opreme 13.483 14.184 14.881 18.179 21.593 23.867 23.769 99,59 

Stroški  intelekt.stor., PD, AH 1.713.136 1.401.673 1.681.347 1.905.789 2.301.518 1.834.066 1.807.143 98,53 

Str.komunal.storitev, voda 
19.004 20.777 18.148 

         
16.055 21.281 

       
22.537 

 
27.149 

 
120,46 

*Stroški prevoz.stor., PTT 95.618 101.582 104.423 95.213 110.296 90.898 81.956 90,16 

Dnevnice, nočnine, potni stroški 235.720 336.743 299.153 385.124 382.670   371.436 361.031 97,20 

Storitve plač. in bančnega  prometa 5.717 5.333 7.899         6.194 8.215 5.550 3.258 58,70 

Reprezentanca 94.312 95.030 121.883 136.527 137.567 109.032 110.714 101,54 

Stroški drugih storitev  *** 746.428 679.457 777.112 822.535 873.802 923.684 788.160 85,33 

STROŠKI STORITEV 3.323.080 2.983.163 3.450.180 3.807.015 4.302.309 3.970.241 3.776.173 95,11 

Skupaj: 
3.945.368 3.584.640 4.117.889 

              

4.439.649 5.012.372 
  

4.742.147 
  
4.561.257 

 
96,19 

        
*stroški prevoznih in poštnih  storitev  - pod to postavko so evidentirani stroški poštnine, telefonskih pogovorov in 
povračila prevozov po Ljubljani in okolici (taxi prevoz, ipd.).  
 

 
** stroški drugih storitev – pod to postavko so evidentirani  naslednji stroški: 

      leto 2004 leto 2005 leto 2006 leto 2007 leto 2008 leto 2009 leto 2010 

Vrsta stroška drugih storitev v € v € v € v € v € v € v € 

storitve študentov                              286.221 288.224 327.750 335.232 409.042 429.646 317.977 

storitve tiskanja in vezave                   219.654 193.974 163.975 191.368 210.505 188.909 189.778 

storitve kopiranja in razmnoževanja 20.660 24.211 52.545 39.589 54.924 37.896 35.610 

Storitve arhiviranja 0 0 0 0 0 19.821 10.501 

članarine v mednarodnih organizacijah 4.870 5.729 4.277 12.545 20.492 20.452 14.235 

članarine – druge                                   3.643 843 1.957 826 1.095 7.508 360 

povračila str. po med. pogodbah           14.255 30.704 30.976 70.246 70.300 77.429 94.659 

potni stroški tujcev 4.765 2.291 6.126 5.420 3.299 6.626 4.664 

nagrade študentom                                3.618 8.642 4.728 4.960 3.640 7.759 3.967 

študentske ekskurzije                           9.155 3.589 5.149 4.743 2.470 10.747 5.240 

plačilo šolnin za delavce FDV               56.268 35.048 32.253 42.947 43.921 38.404 50.038 

subvencije za knjige         234 54 0 0 0 0 0 

storitve pri org. konference      2.278 8.267 20.172 22.609 3.520 14.285 492 

druge storitve                                     29.252 31.518 52.754 35.307 10.389 8.375 7.499 

združena sredstva za UL                      19.066 19.154 22.146 28.159 26.439 29.729 28.771 

drugi prispevki UL                              72.488 27.207 28.534 28.584 13.766 26.099 24.369 

stroški selitev in prevozi 0 0 23.765 0 0 0 0 

SKUPAJ 746.427 679.455 777.107 822.535 873.802 923.684 788.160 
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Grafični prikaz stroškov materiala in storitev v obdobju 2004-2010 
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Stroški  dela 

 
Stroški dela  v letu 2008 znašajo 8.901.037 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 62,5 %. V 
primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 0,5 %.  
 
Podrobnejši pregled posameznih vrst stroškov dela:                                                              V € 

Vrsta odhodka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10/ 09 
 

Plače zaposlenih 5.199.637 5.439.159 5.749.499 6.011.471 6.442.615 6.313.069 7.066.880 111,9 

Nadomestila plač 
zaposlenih 346.328 390.411 463.107 

 
514.839 486.626 

 
786.287 

 
622.171 

79,1 

Stroški prevoza na delo  
151.627 163.366 166.429 

 
186.300 215.336 

 
234.438 

 
278.730 

118,9 

Stroški prehrane med 
delom 133.625 131.781 135.219 

 
149.355 173.234 

 
172.802 

 
188.093 

108,8 

Regres za letni dopust 
118.882 37.652 129.532 

 
150.296 158.424 

 
151.691 

 
172.525 

113,7 

Nagrade, bonitete in 
dr.str.dela 6.184 37.899 37.652 

 
32.404 31.355 

 
16.036 

 
54.576 

340,3 

Prisp.od plač, 
nadom.,bonitet 878.835 1.009.606 990.941 

 
1.053.690 1.117.717 

 
1.142.994 

 
1.242.423 

108,7 

Davek na plače,dod, 
pok.zav. 506.652 527.066 452.529 

 
433.657 316.014 

 
83.720 

 
91.730 

109,6 

 
STROŠKI DELA 7.341.770 7.736.940 8.124.908 

 
8.532.012 8.941.321 

 
8.901.037 

 
9.717.128 

109,2 

Povprečno število 
zaposlenih*      

225 226 237 247 257 254 269  

* Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se izračuna tako, da se vse opravljene ure v obračunskem letu 
delijo z 2088 urami, kar pomeni, da obračunane nadure in dopolnilno delo povečujeta izračunano število zaposlenih 
na podlagi delovnih ur in zato ta podatek ni  primerljiv s kadrovskim podatkom o številu zaposlenih po stanju na 31.12.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 -130- 

 
Grafični prikaz posameznih vrst stroškov dela v obdobju 2004-2010 
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Drugi stroški  
 
Med druge stroške  v višini 76.042 €  sodijo: 

a) takse in pristojbine, prispevek za stavbno zemljišče, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov  v skupni višini 58.432 €, 

b) štipendije študentom v višini 3.635 €,ti stroški ne povečujejo stroškov fakultete, saj gre za 
namenska  sredstva proračuna. Fakulteta je v tem primeru transfer, ker prejeta sredstva za 
štipendije takoj izplača upravičencem, 

c) nakup licenc za računalniške programe  v višini 8.693 €, 
d) ostale stroške v višini 4.612 € (obdarovanje otrok – 4.516 € in zavarovanje CORIS – 960 €). 

Drugi stroški predstavljajo  0,5 % celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšali za 
9,8%.  

 
 
Investicije v osnovna sredstva 
 
Pregled  aktiviranih  OS -  računalniški programi, licence in  oprema v letih 2004 – 2010 

vrsta osnovnega sredstva 

                 
leto 2004 

                 
leto 2005 

 
leto 2006 

 
leto 2007 

 
leto 2008 

 
leto 2009 

 
leto 2010 

indeks 
10/09 

  

materialne pravice 
5.070 20.589 10.795 16.637 31.243 19.128 21.207 110,9 

 

šolska učila 
15.978 4.135 211.976 19.132 28.434 47.969 23.313 48,6 

 

pohištvo 
9.694 11.864 297.717 20.443 19.907 17.523 36.771 209,8 

 

opr, za promet in zveze 
3.192 3.706 6.810 5.090 3.758 905 4.434 490,0 

 

računalniška oprema 
197.805 165.048 167.501 114.484 89.810 65.492 159.302 243,2 

 

druga oprema 
34.139 14.317 27.007 43.671 20.480 4.611 19.112 414,5 

 

drobni inventar 
2.733 1.669 605 2.117 1.170 4.621 670 14,5 

 

knjige 
162.035 157.695 155.550 153.024 154.046 155.255 164.298 105,8 

 

umetnine 
0 300 0 0 0 5.976 2.030 34,0 

 

SKUPAJ: 
        

430.646 
        

379.323 
        

877.961 
        

374.598 
        

348.848 
      

321.480 
 

431.137 134,1 
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Grafični prikaz aktiviranih OS v računalniške programe, licence in opremo  2004 –2010 
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Grafični prikaz investicij po posameznih vrstah osnovnih sredstev 2004-2010 
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2.5.2. Obrazci zaključnega računa 2010 
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 BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2010 
 
Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

  

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 

ZNESEK 

SKUPINE     

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

  

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 001 

    

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 15.215.771 15.763.833 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 
AKTIVNE RAZMEJITVE 

002 224.402 203.195 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 167.212 145.948 

02 NEPREMIČNINE 004 19.205.435 19.205.435 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 4.403.307 3.881.018 

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 5.595.067 5.369.305 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 5.240.748 4.990.671 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 447 447 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009   0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 1.687 3.088 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011   0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013-022) 

012 4.719.108 4.890.633 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 539 754 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 490.892 1.315.139 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 237.720 192.981 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 82 1.175 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 983.722 1.049.253 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 2.952.450 2.264.000 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 11.193 10.177 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 42.510 57.154 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021     

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022     

  C) ZALOGE (024-031) 023 386 386 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024     

31 ZALOGE MATERIALA 025     

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026     

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027     

34 PROIZVODI 028     

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029     

36 ZALOGE BLAGA 030 386 386 

37 DRUGE ZALOGE 031     

  I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 19.935.265 20.654.852 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033     

  OBVEZ. DO VIROV SRED.       

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. 
RAZMEJITVE(35-43) 

034 3.783.245 3.956.197 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 
IN VARŠČINE 

035 417 1.094 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 737.085 696.317 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 353.084 314.895 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 279.343 261.498 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 52.706 48.498 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040   0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041   0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042   0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 2.360.610 2.633.895 

  

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(+045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 16.152.020 16.698.655 

90 SPLOŠNI SKLAD 045     

91 REZERVNI SKLAD 046     

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 346.094   

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 355.032 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049     

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JA V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDM. 
DOLGOROČ.SREDSTVA IN OPREDM. OS 

050 15.712.348 16.180.195 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVN. OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JA V NJIHOVI LASTI, ZA FIN. 
NALOŽBE 

051   0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 93.578 163.428 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053     

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054     

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055     

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA  
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056     

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAN. NALOŽBE 057     

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058     

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059     

  I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 19.935.265 20.654.852 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061   
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Kazalci iz bilance stanja 

 

  Tekoče leto Predhodno leto 

Stopnja odpisanosti 
neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev AOP 003/002 75 72 

Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 23 20 

Stopnja odpisanosti opreme AOP 008/008 94 93 

Delež nepremičnin v sredstvih 
AOP 004-
005/032 74 74 

Delež opreme v sredstvih 
AOP 006-
007/032 2 2 

Indeks kratk. obv. na kratk. 
sredstva 

AOP 
034/012*100 80,17 80,89 

Delež pasivnih časovnih 
razmejitev v kratkoročnih 
obveznostih AOP 043/034 62 67 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1.1. do 31.12.2010 
Univerza v Ljubljani 
Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 
 
 

ČLENITEV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 

PODSKUPIN     

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 
4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

860 
    

(861+862-863+864) 14.524.256 14.119.301 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 14.524.256 14.119.301 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862     

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863     

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 864     

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 68.908 85.881 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 5.654 2.469 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869) 

867 2 628 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868     

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 2 628 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 14.598.820 14.208.279 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (872+873+874) 

871 4.561.257 4.742.147 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

872     

460 STROŠKI MATERIALA 873 785.084 771.906 

461 STROŠKI STORITEV 874 3.776.173 3.970.241 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 875 9.717.129 8.901.037 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 7.689.052 7.099.356 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.242.423 1.142.994 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 785.654 658.687 

462 G) AMORTIZACIJA 879 206.143 333.405 

463 H) REZERVACIJE 880   0 

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 76.042 84.320 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 1.798 2.888 

468  L) DRUGI ODHODKI 883 49 194 

  
M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+886) 

884 1.781 5.187 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885     

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 1.781 5.187 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 
14.564.199 14.069.178 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 888 34.621 139.101 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 2.589 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 

891 
34.621 136.512 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-
888) 

892 
0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenejen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 811   

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 269 254 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
od 1.1.do 31.12.2010 

 
ČLENITEV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 

PODSKUPIN Prihodki in odhodki za Prihodki in odhodki od 

KONTOV izvajanje javne službe prod.blaga in stor.na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

660 

    

(661+662-663+664) 14.236.676 287.580 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 14.236.676 287.580 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662     

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663     

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 664     

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 67.544 1.364 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 5.542 112 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (668+669) 

667 2 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 668     

del 764 
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 2   

  D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 670 14.309.764 289.056 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV (672+673+674) 

671 4.470.944 90.313 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 
IN BLAGA  

672   0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 769.539 15.545 

461 STROŠKI STORITEV 674 3.701.405 74.768 

   F) STROŠKI DELA (676+677+678) 675 9.524.731 192.398 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 7.536.809 152.243 

del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 1.217.824 24.599 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 770.098 15.556 

462 G) AMORTIZACIJA 679 202.061 4.082 

463 H) REZERVACIJE 680     

del 465 J) DRUGI STROŠKI 681 74.536 1.506 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.762 36 

  L) DRUGI ODHODKI 683 48 1 

  
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (685+687) 

684 1.746 35 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685     

del 469 
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 1.746 35 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 
14.275.828 288.371 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 688 33.936 685 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690     

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 

691 

33.936 685 

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. 
(690-688) 

692 

0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenejen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 811   
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2010 

 
 

ČLENITEV 
NAZIV KONTA 

Oznaka za 
AOP 

ZNESEK 

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 14.095.531 14.507.425 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) 402 13.930.178 14.325.183 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) 403 11.177.916 10.948.632 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) 404 10.932.067 10.948.632 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 10.913.607 10.926.548 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo  406 18.460 22.084 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) 407 20.200 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 20.200   

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409     

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo 411     

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412     

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo 414     

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415     

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416     

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417     

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418     

 741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

419 225.649   

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+..430) 420 2.752.262 3.376.551 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 1.590.538 2.267.286 

del 7102 Prejete obresti 422 60.643 88.908 

del 7100  
Prihodki od udeležbe na dobičku in  dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

423   0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 290.313 54.597 

72 Kapitalski prihodki 425     

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 8.857 500 

731 Prejete donacije iz tujine 427 5.495 5.989 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428   0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 747.738 884.071 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 48.678 75.200 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  431 165.353 182.242 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 127.579 145.320 

del 7102 Prejete obresti 433     

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 37.774 36.922 

del 7100  
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend  ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

435   

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436     

  II. SKUPAJ ODHODKI 437 14.317.264 13.848.835 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 14.162.510 13.668.537 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 8.311.307 7.632.424 

del 4000 Plače in dodatki 440 7.442.716 6.806.335 

del 4001 Regres za letni dopust 441 173.197 151.019 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 456.920 404.576 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 42.194 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 206.645 209.340 

del 4005 Plače za delo nerezidenzov po pogodbi 445   0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 31.829 18.960 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 1.325.137 1.219.527 

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 676.840 624.324 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 544.760 500.715 

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 450 4.609 4.235 

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 451 7.681 7.061 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 
ZKDPZJU 

452 91.247 83.192 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 4.289.411 4.504.864 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 862.443 963.500 

del 4021 Posebni material in storitve 455 96.588 181.995 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 309.241 297.691 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 6.081 6.802 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 315.686 366.484 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 465.661 458.794 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 67.466 64.393 

del 4027 Kazni in odškodnine 461   194 

del 4028 Davek na izplačane plače 462   0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 2.166.245 2.165.011 

403 D. Plačila domačih obresti 464     

404 E. Plačila tujih obresti 465     

410 F. Subvencije 466     
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411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467     

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468     

413 I. Drugi tekoči domači transferi 469     

  J. Investicijski odhodki 470 236.655 311.722 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471     

4201 Nakup prevoznih sredstev 472     

4202 Nakup opreme 473 217.346 166.880 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474   0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475   127.190 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 19.309 17.652 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477     

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478     

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479     

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480     

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 481 154.754 180.298 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 

482 26.295 4.901 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

483 3.158 690 

del 402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 

484 125.301 174.707 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI             (401-437) 485 0 658.590 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                          (437-401) 486 221.733 0 

 
 
Kazalci 

 

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba v EUR -232.332 656.646 

Presežek prihodkov nad odhodki javna služba 
indeks indeks 98,36 104,80 

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu v EUR 10.599 1.944 

Presežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks indeks 106,85 101,08 

        

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih indeks 98,83 98,74 

Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih indeks 1,17 1,26 

Razlika med prihodki državnega proračuna in 
odhodki za izvajanje javne službe v EUR -3.230.443 -2.719.905 

        

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih indeks 98,92 98,70 

Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih indeks 1,08 1,30 

        

% prispevkov za socialno varnost v plačah indeks 16,13 16,1 

        

Prihodki za investicije skupaj EUR 18.460 22.084 

Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi 
odhodki EUR -218.195 -289.638 

        

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza 
prihodkov in odhodkov - AOP 892   269 254 

Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 51.785 56.398 

Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega EUR 52.649 53.813 

Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek 
na plače na zaposlenega EUR 35.823 34.850 

        

Število vseh študentov brez absolventov   3577 3483 

Število vseh dodiplomskih študentov brez 
absolvenotv   2723 2887 

Prihodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 3.894 4.113 

Odhodki za izvajanje javne službe na študenta EUR 3.959 3.924 

Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek 
na plače na študenta EUR 2.694 2.541 

Izdatki za blago in storitve JS na študenta EUR 1.199 1.293 

        

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na 
dodiplomskega študenta brez absolventov EUR 4.015 3.792 
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od 1.1. do 31.12.2010 

 
    v eurih, brez centov 

ČL. 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  500 0 0 

7500 
Prejeta vračila danih posojil - od 
posameznikov 

501     

7501 
Prejeta vračila danih posojil - od javnih 
skladov 

502     

7502 
Prejeta vračila danih posojil - od javnih 
podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 

503     

7503 
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih 
institucij 

504     

7504 
Prejeta vračila danih posojil - od privatnih 
podjetij 

505     

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506     

7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 507     

7507 
Prejeta vračila danih posojil - državnemu 
proračunu 

508     

7508 
Prejeta vračila danih posojil od javnih 
agencij 

509     

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510     

751 Prodaja kapitalskih deležev 511     

440 V. DANA POSOJILA 512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513     

4401 Dana posojila javnim skladom 514     

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, 
ki so v lasti države ali občin 

515     

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516     

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517     

4405 Dana posojila občinam 518     

4406 Dana posojila v tujino 519     

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520     

4408 Dana posojila javnim agencijam 521     

4409 Plačila zapadlih poroštev 522     

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523     

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 525 0 0 
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
od.1.1. do.31.12.2010 

 

Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 
(v eurih, brez 
centov) 

     
ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) 550 
0 0 

500  Domače zadolževanje 551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552     

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553     

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554     

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555     

del 5003 
Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556     

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557     

del 5003 
Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558     

501 Zadolževanje v tujini 559     

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga (562 - 568) 561 0 0 

5501 Odplačila dolga poslovnim bankam 562     

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563     

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 564     

del 5503 
Odplačila dolga proračunom lokalnih 
skupnosti 

565     

del 5503 
Odplačila dolga skladom socialnega 
zavarovanja 

566     

del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom 567     

del 5503 
Odplačila dolga drugim domačim 
kreditodajalcem 

568     

551 Odplačila dolga v tujino 569     

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571 0 0 

  

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572 0 658.590 

  

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 

573 221.733 0 

 
 



 

  

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2010 

 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
 

ČL. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE         v eurih ,brez centov 

           

Zap. Naziv AOP Nabavna Popravek Poveč.nab. Poveč.popr. Zmanjš.nab. Zmanjš.popr. Amortizacija Neodpisana Prevrednot. Prevrednot. 

št.     
vrednost 

(1.1.) 
vrednosti 

(1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti   
vrednost 
(31.12.) 

zaradi 
okepitve 

zaradi 
oslabitve 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10=3-4+5-6-

7+8-9 11 12 

I. V upravljanju 700 370.114 108.320 5.697 0 0 0 14.002 253.489 0 0 

A. Dolg.odloženi.stroški 701               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 702               0     

C. Druga neopr.sredstva 703               0     

D. Zemljišča 704               0     

E. Zgradbe 705 349.686 93.483         10.491 245.712     

F. Oprema 706 20.428 14.837 5.697       3.511 7.777     

G. Druga opredm. OS 707               0     

II. V lasti 708 24.407.821 8.909.317 425.378 164.968 184.105 184.105 798.766 14.960.148 0 0 

A. Dolg.odloženi.stroški 709               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 710 203.195 145.948 21.207       21.264 57.190     

C. Druga neopr.sredstva 711               0     

D. Zemljišča 712 1.795.793             1.795.793     

E. Zgradbe 713 17.059.956 3.787.535         511.798 12.760.623     

F. Oprema 714 5.329.392 4.975.834 402.141 164.968 184.105 184.105 265.704 325.027     

G. Druga opredm. OS 715 19.485   2.030         21.515     

III. v finančnem najemu 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolg.odloženi.stroški 717               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 718               0     

C. Druga neopr.sredstva 719               0     

D. Zemljišča 720               0     

E. Zgradbe 721               0     

F. Oprema 722               0     

G. Druga opredm. OS 723               0     

 


