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I UVOD 
 
Dokument je letno poročilo ter zajema poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in računovodskim 
poročilom Fakultete za družbene vede  Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju FDV) za leto 2019. Namen 
dokumenta je celovit in pregleden prikaz dosežkov v letu 2019 ter izvedenih aktivnosti za doseganje 
strateških ciljev fakultete. 
 
Poslovno poročilo za leto 2019 zajema izobraževalno dejavnost (prvo, drugo in tretjo stopnjo ter mednarodno 
pedagoško sodelovanje), raziskovalno in razvojno dejavnost (programsko, temeljno in aplikativno 
raziskovanje, mednarodne projekte),  prenos in uporabo znanja, ustvarjalne razmere za študij (obštudijske 
dejavnosti in storitve za študente, knjižnično, založniško dejavnost), upravljanje in razvoj kakovosti ter pogoje 
za delovanje fakultete (upravljanje s stvarnim premoženjem, informacijski sistem, kadrovski razvoj, 
komuniciranje z javnostmi in upravljanje organizacije). V prvem delu vsakega poglavja so navedeni 
kratkoročni cilji, ki smo si jih v letu 2019 zadali za posamezno dejavnost delovanja fakultete. Vsebinsko 
poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov se dopolnjuje s tabelarnim pregledom ključnih 
premikov, prednosti in dobrih praks ter ključnih slabosti, nevarnosti, ciljev, izzivov ter priložnosti za izboljšave. 
Na osnovi te analize so pripravljeni tudi predlogi ukrepov za izboljšave v letu 2020. V prilogi 11.1 je pregled 
realizacije ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki smo jih navedli v poročilu o kakovosti v letu 2018. Evalvacija 
doseganja razvojnih ciljev je predstavljena v poglavju 8. 
 
FDV je poslovno leto 2019 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 56.565 €. 
 
FDV posluje na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani (UL) ter svojih pravil o 
organizaciji in delovanju. Izvaja dodiplomske in podiplomske študijske programe, ki jih je sprejela UL ter 
akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu RS. FDV pri spremljanju in zagotavljanju 
kakovosti upošteva predpisane strateške in pravne podlage ter tudi v prihodnje ostaja zavezana kakovosti 
dela in doseganju načrtovanih rezultatov na vseh ravneh: pedagoški, raziskovalni in strokovnopodporni.  
 

Pedagoški proces in njegovo organizacijo je v študijskem letu 2018/19 zaznamoval in organizacijsko 
obremenil prehod sistema študija: prvič  smo izvedli 1. letnike 11 prenovljenih prvostopenjskih študijskih 
programov po sistemu 3 + 2 in hkrati izvajali predhodne programe od 2. letnika dalje. Zadovoljni smo, ker 
nam rezultati študentskih anket potrjujejo, da smo s prenovo ustrezno aktualizirali študij, uspeli smo povečati 
vpis, izboljšala se je prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na prenovljenih programih v primerjavi s 
predhodnimi programi. 
 
V letu 2019 smo nadaljevali z debirokratizacijo v pedagoškem procesu, tako smo smiselno združili postopke 
pri analiziranju kakovosti programov ter izboljšali in optimizirali obstoječo zanko zaključevanja kakovosti, in 
sicer z združevanjem obsežnih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov pri samoevalvaciji študijskih 
programov ter strnitvijo obravnave poročil o kakovosti. Z dobro pripravljenimi podatki in strokovnim 
vodenjem postopka, ki ga v celoti usklajuje Služba za razvoj, analize in kakovost, smo razbremenili katedre in 
jim tako ponudili več časa za vsebinsko presojo o samoevalvaciji programa. 

 
Nadaljevali smo z razpravami za pripravo strategije FDV: izvedli smo akademski zbor, na katerem smo 
predstavili poročilo o delu vodstva in nadaljnje korake za njeno pripravo, in izvedli dve razvojni razpravi:  o 
strategiji FDV (11. 3. 2019) in o doktorskem študiju (18. 11. 2019). Po dobrih dveh letih razvojnih razprav in 
analiz je tako v pripravi osnutek strategije fakultete za naslednje petletno obdobje in bo v javno razpravo na 
fakulteti posredovan predvidoma na junijskem senatu 2020. 
 
Z delavnico elementov E-učenja ter s pomočjo uporabe spletne učilnice v okolju Moodle smo izboljšali 
študijski proces na 1. in 2. stopnji za vse tiste izvajalce in izvajalke, ki želijo tovrstne prvine vključiti v delo pri 
predmetih. 
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Dosežen je bil velik napredek pri pripravi skupnih mednarodnih programov. Na fakulteti smo okrepili 
promocijo izmenjav in povečali podporo tujim študentom ter tako ohranili obseg mednarodnih izmenjav. 
 
Na raziskovalnem področju ohranjamo veliko število nacionalnih in mednarodnih projektov ter prav tako 
veliko število mladih raziskovalcev. Stabilnost raziskovalnega financiranja se ohranja, kar dosegamo z 
uspešnim kandidiranjem na nacionalne in mednarodne raziskovalne razpise. V letu 2019 smo povečali število 
prijav na koordinatorske mednarodne projekte. Oblikovali smo matriko raziskovalnih kompetenc za vse 
zaposlene in s tem pripravili osnovo za sinergijsko povezovanje raziskovalnega dela na fakulteti. Kakovost 
dela se odraža v visokem številu znanstvenih objav v revijah iz baz WOS in SCOPUS ter v naraščajočem številu 
citatov v znanstvenih publikacijah. 
 
Na področju materialnega poslovanja smo v letu 2019 uspešno nadaljevali finančno konsolidacijo, po 
izpolnjenih načrtih na stroškovni strani uspešneje tudi na prihodkovni, na kateri smo dosegli precejšnjo rast 
prihodkov od oddaje prostorov. Ti prihodki bodo skladno z zakonskimi zahtevami namenjeni minimalnemu 
tekočemu in investicijskemu vzdrževanju zgradbe.  
 
Popisali smo poslovne procese v strokovnih službah ter jih delno že optimizirali in vpeljali nekaj 
organizacijskih izboljšav. Uspešno smo zagnali projekt Zadovoljstvo zaposlenih, v okviru katerega izvajamo 
delavnice in redna srečanja na temo zdravja zaposlenih in njihovega soočanja s stresom ter spremembami na 
delovnem mestu.  
 
FDV s postopnim uvajanjem novih programov in uspešnim pridobivanjem raziskovalnih projektov kljub 
sanaciji, ki se bo zaključila ob uvedbi vseh letnikov študijskih programov po shemi 3 + 2 v študijskem letu 
2021/22, kakovostno opravlja svoje poslanstvo. Z namenskimi dodatnimi prihodki vzdržuje stavbo vsaj v 
nujnem obsegu ter posodablja študijsko in raziskovalno opremo. Po finančni konsolidaciji ter ustalitvi 
programske in kadrovske zasedbe na pedagoškem področju želimo nadaljevati razvojne cilje, ki bodo 
zaposlenim omogočali kakovostne razmere za delo, fakulteti pa krepili ugled kakovostne in družbeno 
relevantne izobraževalne in raziskovalne ustanove.   
 
 

II POSLANSTVO IN VIZIJA  
Poslanstvo Fakultete za družbene vede 
 
FDV je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. Ustanovljena 
je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične vede in se je v nekaj letih razvila v Visoko šolo za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo. Sedanje ime je FDV dobila leta 1991, natanko trideset let po 
ustanovitvi svoje prve predhodnice. Je moderna ustanova, ki daje streho in omogoča razvoj tako 
tradicionalnim kot tudi novejšim družbenim vedam ter uporabnim in interdisciplinarnim študijskim 
področjem, ki so se v svetu in pri nas uveljavili v zadnjih dveh desetletjih. FDV je avtonomna in ustvarjalna 
akademska skupnost učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnih sodelavcev. Njena akademska odličnost 
temelji na teoretski širini, empiriji in metodološki ostrini, na tesni povezanosti med empiričnim 
znanstvenoraziskovalnim delom in pedagoškim procesom ter na enakopravnih in partnerskih odnosih med 
vsemi, ki na fakulteti izvajajo različne dejavnosti. Fakulteta za družbene vede je edina institucija v Sloveniji, 
ki multidisciplinarno, interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju 
kompleksnih družbenih problemov. 
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Vizija Fakultete za družbene vede 

Krepitev akademske odličnosti na pedagoškem in raziskovalnem področju  
S kakovostno izvedbo izobraževalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja in 
znanstvenoraziskovalnega dela želimo ostati privlačna izbira za najboljše iz generacij študirajoče mladine. S 
posredovanim širokim družboslovnoteoretskim znanjem iz sociologije, politologije, kultorologije ter 
komunikologije, ki ga plemenitimo z obvladovanjem informacijske tehnologije, jezikovnimi znanji in vrsto 
ključnih veščin, želimo našim diplomantom omogočiti, da ostanejo med najbolj konkurenčnimi na trgu 
delovne sile in delujejo kot odlični družboslovci. 
 

Doseganje odličnosti FDV kot ustanove  
Z intenzivno vpetostjo v mednarodni izobraževalni in znanstvenoraziskovalni prostor želimo postati še bolj 
prepoznavno ter ugledno središče družboslovnega izobraževanja in raziskovanja v domačem ter 
mednarodnem prostoru. 
 

Krepitev akademske skupnosti  
S skrbjo za osebnostni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih, s pozornostjo za usklajevanje delovnega z 
zasebnim življenjem ter z ustvarjanjem razmer za sproščanje študentske kreativnosti in izražanje medsebojne 
solidarnosti se želimo okrepiti kot ustvarjalna akademska skupnost avtonomnih posameznikov. 
 

Interdisciplinarnost in transdisciplinarnost študijskih programov in raziskovalne 
dejavnosti  
V času, ko zaposlovanje mladih družboslovcev spet postaja pomemben del uspešnih institucij in podjetij, 
moramo spodbujati kombinaciji disciplinarnih in interdisciplinarnih ter teoretsko in uporabno uravnoteženih 
kakovostnih študijskih programov. Na področju raziskovalne dejavnosti bo fakulteta aktivno spodbujala 
transdisciplinarno, interdisciplinarno in medcentrsko povezovanje pri prijavljanju in pridobivanju 
raziskovalnih projektov. 
 

Vrednote Fakultete za družbene vede 

 Znanje kot javno dobro.  

 Akademska odličnost in kakovost.  

 Akademska svoboda in poštenost.  

 Avtonomija v razmerju do države, političnih strank, gospodarskih, verskih in drugih ustanov. 

 Upoštevanje načela nekonfliktnosti interesov. 

 Enakost možnosti. 

 Zavračanje vseh oblik diskriminacije. 

 Etičen in odgovoren odnos do sveta.  
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III URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2019  
po dejavnostih s samoevalvacijo 

1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 

 Povečati število predmetov v okviru medfakultetne izmenjave, ki bodo prispevali k povečanju 
interdisciplinarnosti programov. 

 Posodobiti multimedijsko učilnico in programsko opremo za pedagoško delo ter posodobitev 
računalniških učilnic za pridobitev specifičnih kompetenc študentov. 

 Pritegniti čim večje število strokovnjakov iz prakse, ki bodo s svojimi izkušnjami in primeri obogatili 
vsebine predmetov. 

 Večja povezanost doktorskih študentov vseh sodelujočih članic. 

 Študentom interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje olajšati vpis 
zunanjih izbirnih predmetov. 

 Kakovostna izvedba zadostnega števila predmetov na vseh študijskih področjih v tujem jeziku za tuje 
študente in študente na izmenjavi. 

 Oblikovati nove skupne študijske programe s tujimi univerzami in skleniti sporazume za pridobitev 
dvojnih diplom. Priprava na sklenitev Sporazuma o sodelovanju za program Študije migracij (skupni 
program). 

 Sprememba konzorcijskega sporazuma za skupni program CoDE ob prevzemu koordinatorstva ter 
sprememba programa zaradi izstopa oziroma vključitve novega partnerja ter posodobitve vsebin. 

 Relativno povečati delež odhodnih študentov in izboljšati integracijo tujih študentov v študijsko 
okolje za povečanje internacionalizacije doma. 
 

1.1 IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 
Prehod na prenovljene programe 
V letu 2019 smo nadaljevali s prehodom na prenovljene študijske programe. Tako so v letu 2019 študenti 
prve generacije prenovljenih prvostopenjskih programov zaključili 1. letnik in pričeli z 2. letnikom, v 1. letnik 
prenovljenih programov pa je bila vpisana druga generacija. V povezavi s tem je bilo v letu 2019 več vprašanj 
študentov glede prehajanja med predhodnimi 4-letnimi prvostopenjskimi programi na prenovljene 3-letne 
programe in kasneje na prenovljene 2-letne drugostopenjske programe. Zato smo zanje pripravili nabor 
najpogostejših vprašanj s konkretnimi odgovori. Za vse katedre bomo organizirali tudi tutorski sestanek, na 
katerem bodo študentje in pedagogi ponovno informirani o spremembah in omogočenem nemotenem 
nadaljevanju študija ob prehodu na prenovljene programe. 
 
Organizacijsko in postopkovno smo največ časa posvetili uvajanju novih programov po shemi 3 + 2, predvsem 
smo se posvečali študentom, ki so v študijskem letu 2018/19 prehajali s predhodnega na prenovljene 
programe in so zaradi tega morali oddati vlogo za vpis v višji letnik ali vpis po merilih za prehode. O rokih za 
prijavo na prenovljene programe smo jih sproti osebno obveščali , tako , da so študenti z večkratnim 
informiranjem uspeli opraviti tudi vse formalnosti glede vpisa. 
 

Organizacija in administrativna podpora izobraževalni dejavnosti 
Že v letu 2019 smo začeli z načrtovanjem organizacijske spremembe glede pregledov forme zaključnih del 
(diplom, magisterijev), ki je pred tem potekal individualno in je bil časovno zelo potraten ter študentov s 
takim delom nismo opremili za samostojno pisanje in sprejemanje odgovornosti, zato bomo prešli na vodeno 
skupinsko pregledovanje. Pri tem bo Služba za študentske zadeve obdržala nalogo podpore študentom pri 
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zaključevanju študija, preverila delo pred sprejetjem, končna odgovornost za oddano delo pa bo študentova, 
saj je samostojno pisanje strokovnih besedil med drugim cilj izobraževanja na visokošolski instituciji.  
 
Za vse študente v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija smo v letu 2019 organizirali srečanje, 
namenjeno neformalnemu druženju in spoznavanju, podkrepljeno pa je bilo s kakovostnim predavanjem o 
objavljanju v znanstvenih revijah. Za taka srečanja bo poskrbljeno tudi v prihodnje, saj se zavedamo pomena 
povezanosti doktorskih študentov vseh sodelujočih članic. 
 

Zagotavljanje kakovosti prijavno-vpisnih postopkov  
V letu 2019 smo v zvezi z vpisom v 1. in 2. letnik prenovljenih programov za vse študente izboljšali 
informiranje o vpisu. Za vsak program smo pripravili informacijo o vpisu, ki je vsebovala vse potrebne podatke 
v zvezi s predmetnikom, izbirnimi predmeti, vpisom tujega strokovnega jezika ipd. Pripravljena je bila tudi 
videopredstavitev vpisnega postopka. 

 
Promocija študijskih programov 
Naši pedagogi so v 2019 predstavili programe FDV v okviru 21 obiskov na srednjih šolah in gimnazijah, pri 
čemer je pri 5 predstavitvah šlo za predstavitev prepoznano deficitarnih poklicev. Poleg tega smo maja 2019 
na fakulteti gostili 200 dijakov 3. letnika Gimnazije Bežigrad, ki so nas obiskali v okviru predmeta Državljanska 
vzgoja. Predstavili smo jim študijske programe, s poudarkom na tistih profilih, za katere je na trgu dela večje 
povpraševanje. Dodatno smo novembra 2019 na prošnjo Srednješolskega centra v Ljubljani predstavili FDV 
in tri naše programe (Družboslovna informatika, Obramboslovje, Politologija - Javne politike in uprava) v 
angleškem jeziku. Slušatelji so bili dijaki SŠ in gimnazij iz nekaterih držav EU, ki sodelujejo s SŠ na projektu.  
 
Avgusta 2019 je naša fakulteta sodelovala na Poletni šoli Kariernih centrov UL z naslovom »Več kot 360 
priložnosti, ki čakajo nate« in sicer s predstavitvijo in delavnicami (Ne verjemi vsemu na internetu: S kvizom 
do prepoznave lažnih novic, Kako posneti video?). Dijaki so imeli možnost, da spoznajo svoje interese, talente, 
vpisni postopek, poklice prihodnosti, možnost mednarodnih izmenjav in štipendij, fakulteto ter različna 
podjetja in organizacije.  
 
Pri neposredni promociji smo se osredotočili na promocijo prenovljenih študijskih programov 1. stopnje. 
Posodobili smo spletno stran in brošuro, se predstavili na sejmu Informativa, organizirali informativne dneve, 
pred informativnimi dnevi izvedli oglaševalsko akcijo na Facebooku, avtobusih, ediciji Fax vpisnika in portalu 
Dijaški.net, še posebej pa smo bili celo leto aktivno prisotni na družbenih omrežjih, ki so pomemben 
komunikacijski kanal za vzpostavljanje in vzdrževanje stika z bodočimi in aktivnimi študenti. Poročali smo o 
aktivnostih in dogodkih tako celotne fakultete kot posameznih kateder. Prav tako smo uredili oblikovno 
zasnovano predstavitev vsebin Kariernika, kjer smo s poudarkom na poklicih in uspešnih poteh diplomantov 
FDV obveščali o prednostih študija na FDV. 

 

Vpisani študenti 
 
Slika 1.1 Vpis na vse tri stopnje študija za obdobje 5 let 

 
Vir: Portal UL, pridobljeno 11. 2. 2020 
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Slika 1.2 Vpis v 1. letnik za vse tri stopnje študija za obdobje 5 let 

 
Vir: Spletna stran UL, pridobljeno 20. 2. 2020 

 

Prva stopnja 
V študijskem letu 2018/19 smo prvič razpisali in izvajali prve letnike 11 prenovljenih (3-letnih) univerzitetnih 
študijskih programov in nadaljevali z vpisom v višje letnike 12 predhodnih univerzitetnih študijskih programov 
ter 1 visokošolskega strokovnega programa. Skupno je bilo na prenovljene predhodne programe vpisanih 
1425 rednih študentov. Od tega jih je bilo na univerzitetne programe vpisanih 1390, na visokošolski program 
pa 35. Celoten vpis je bil nekoliko nižji (za 3 %) od vpisa v študijskem letu 2017/18, vendar pa se je vpis v  
2019/20 v primerjavi z letom prej, zopet povečal za 3 %. Ponovno je narasel tudi vpis v 1. letnik, ki se je v 
primerjavi s študijskim letom 2018/19 povečal za 2 % in je enak kot v 2017/18.  

 

Druga stopnja 

V študijskem letu 2018/19 smo izvajali redni študij na vseh 12 razpisanih programih in nanje se je vpisalo 
skupaj 471 študentov, kar je 15 % manj kot leto prej. V študijskem letu 2019/20 se je vpis zmanjšal še za 
5 %, vendar pa beležimo povečanje vpisa v 1. letnik, in sicer se je ta v primerjavi z 2018/19 povečal za 10 
%. Še dodatno povečevanje vpisa pričakujemo v 2021/22, ko bomo pričeli z izvajanjem prenovljenih 
programov druge stopnje.  
 

Tretja stopnja 

V študijskem letu 2018/19 se je na področja interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in 
družboslovje, ki jih razpisuje FDV, vpisalo 111 študentov, kar je 21 % več kot v 2017/18. V študijskem letu 
2019/20 pa sta se vpisala 102 študenta, kar je 8 % manj kot v 2018/19. Prav tako, se je v primerjavi s študijskim 
letom 2017/18 in 2018/19, kjer beležimo konstanten vpis, zmanjšal vpis v 1. letnik (za 23 %).  
 

1.2 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROCESA  
 

Prehodnost 

Za prvo stopnjo študija zaznavamo najnižjo prehodnost iz prvega v drugi letnik, ki pa se je na prenovljenih 
programih (3-letni) iz študijskega leta 2018/19 v 2019/20 v primerjavi s predhodnimi programi (4-letni) 
preteklega leta, povečala za 12 % točk. Prehodnost iz drugega v tretji letnik se postopoma povečuje, in sicer 
se je iz študijskega leta 2018/19 v 2019/20 povečala za 8 % točk. Prehodnost iz tretjega v četrti letnik pa kaže 
relativno stabilno sliko. Iz študijskega leta 2018/19 v 2019/20 se je v absolutnem smislu najbolj povečala 
prehodnost iz prvega v drugi letnik. Ob tem je potrebno poudariti, da prehodnost iz prvega v drugi letnik 
zajema predvsem prenovljene študijske programe, prehodnost od drugega letnika dalje pa predhodne 
študijske programe.  
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Kazalnik prehodnosti na 3. stopnji smo začeli meriti s študijskim letom 2016/17 in od takrat se je najbolj 
povečala prehodnost iz drugega v tretji letnik, in sicer kar za 36 % točk. Prehodnost iz 1. v 2. letnik po porastu 
v študijskem letu 2017/18 kaže na stabilno sliko. Visoka prehodnost je povezana s sofinanciranjem študija, ki 
je pogojeno z rednim napredovanjem. 

 
Slika 1.3 Prehodnost v višji letnik v % za obdobje 5 let na 1. stopnji 

 
Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 
* Prehodnost iz 1. v 2. letnik zajema predvsem prenovljene študijske programe, prehodnost od 2. letnika dalje pa zajema  
   predhodne študijske programe.  

 
Slika 1.4 Prehodnost v višji letnik v % za obdobje 3 let na 3. stopnji 

 
Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Diplomanti   
Število diplomantov na 1. stopnji pada, kar je povezano tudi z zmanjšanim vpisom v prvostopenjske programe 
v preteklih letih. Ker se vpis s prenovljenimi programi povečuje, lahko v bodoče pričakujemo povečanje števila 
diplomantov. Na 3. stopnji se skozi prikazano obdobje kaže relativno stabilna slika števila diplomantov, na 2. 
stopnji pa je vidna bolj razgibana slika. V letih 2017 in 2018 je viden porast števila diplomantov 2. stopnje, z 
letom 2019 pa je zopet viden upad števila, in sicer v primerjavi s prejšnjim letom za 25 %.  
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Slika 1.5 Število diplomantov na vseh treh stopnjah za obdobje 5 let 

 
Vir: Portal UL, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Zunanja izbirnost    

Z namenom povečevanja interdisciplinarnosti, izmenjave znanja, spodbujanja povezovanja študentov ter 
zaposlenih z različnih članic UL smo v študijskem letu 2018/19 v okviru univerzitetne izbirnosti ponudili 
študentom drugih članic 3 izbirne predmete programov prve stopnje (Politike islamskih držav, Uvod v 
kulturne študije, Temelji Evropske unije). Poleg univerzitetne izbirnosti smo študentom ostalih članic v okviru 
posebnih sporazumov (EF, FF, FU, AGRFT) ter tudi študentom FDV omogočili še večjo izbirnost ter s tem 
pridobitev ostalih znanj izven fakultete. Pri tem smo medfakultetno izbirnost povečali, saj je v letu 2019 33 
študentov FDV opravilo vsaj en predmet na drugi članici, medtem ko je bilo v letu 2018 takih študentov 17. 
Prav tako se je v letu 2019 povečalo število študentov drugih članic (40), ki so na FDV opravili vsaj en predmet, 
saj je bilo v letu 2018 takih le 29 študentov. 
 

Sodelovanje strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva v študijskem procesu   
Sodelovanje z okoljem in gospodarstvom na fakulteti poteka  v okviru organiziranega pedagoškega dela. V 
letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 v študijski proces  vključili več strokovnjakov iz gospodarstva in 
negospodarstva. Skupno je v pedagoškem procesu gostovalo 121 strokovnjakov, in sicer 89  strokovnjakov iz 
gospodarstva in negospodarstva ter 32 visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz. raziskovalcev iz domačih 
raziskovalnih zavodov. V letu 2018 smo skupno gostili 111 strokovnjakov, od tega 77 iz gospodarstva in 
negospodarstva ter 34 visokošolskih učiteljev in sodelavcev oz. raziskovalcev iz domačih raziskovalnih 
zavodov. 
 
Strokovnjaki so vključeni pri različnih predmetih, predvsem pa praktikumih, tako da teoretične vsebine 
povezujejo z izkušnjami iz prakse. Na ta način študenti preko praktičnih izkušenj razvijajo svoje strokovne 
kompetence. Sodelujoči strokovnjaki prihajajo iz večjih medijskih hiš, oglaševalskih  in zaposlitvenih agencij, 
gospodarskih podjetij, raziskovalnih ustanov, neprofitnih organizacij in od drugod.  
 

Posodobitev učnega okolja  
V študijskem letu 2018/19 je na dodiplomskem študiju pri 23 predmetih potekal pedagoški proces s pomočjo 
uporabe spletne učilnice, kar je približno enako kot v predhodnem študijskem letu. Največ predmetov se je s 
pomočjo spletne učilnice izvajalo na programu Družboslovna informatika, tako na prenovljenem kot 
predhodnem programu. Na magistrskih programih so bile spletne učilnice aktivne pri 6 predmetih, kar je tudi 
enako kot preteklo študijsko leto. Tudi nekateri ostali predmeti vključujejo različne oblike e-učenja, ki pa ne 
potekajo le preko spletnih učilnic, pač pa preko drugih aplikacij, uporabljenih za ta namen (npr. Mentimeter, 
Kahoot, orodja za sodelovalno delo v oblaku itd.).  
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V študijskem letu 2018/19 so bila na Senatu FDV sprejeta Navodila za uvajanje elementov e-učenja, katerih 
namen je bil nosilce predmetov spodbuditi, da svoje pedagoško delo dopolnijo z elementi e-učenja. Ob tem 
jim je bila ponujena tudi pomoč v obliki 2-urne delavnice, kjer so pedagogi, ki že uporabljajo elemente e-
učenja, predstavili primere iz lastne prakse, od enostavne uporabe spletne učilnice za informiranje in objavo 
gradiv, preko posameznih elementov e-učenja (spletna predavanja, kvizi, oddaja in ocenjevanje nalog, 
projektno in skupinsko delo), do priprave celostnega spletnega vodiča. Oktobra 2019 je bilo organizirano tudi 
predavanje o avtorskih pravicah v digitalnem učnem okolju. Sicer pa so bili pedagogi redno vabljeni na vsa 
izobraževanja v okviru projekta Digitalna UL. Pedagogom je bila na voljo tudi pomoč skrbnika e-učenja in 
možnost nadomestitve kontaktnih ur pri predmetu do ene četrtine z elementi e-učenja, kar je bilo potrebno 
napovedati tudi v učnih načrtih.  

 

1.3 INTERNACIONALIZACIJA v IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 
 
Internacionalizacija je v študijskem letu 2018/19 napredovala po predvidenem načrtu. Aktivnosti, zasnovane 
v preteklem letu, so se okrepile in rutinizirale, predvsem pa je bilo narejenih veliko pripravljalnih del, ki bodo 
v letu 2020 omogočile dokončanje zastavljenih ciljev in okrepile internacionalizacijo. Izpostaviti velja zlasti 
akreditacijo skupnega študijskega programa, pripravo na akreditacijo dveh skupnih mednarodnih študijskih 
programov ter dogovore o pripravi na tri študijske programe, ki vodijo k dvojnim diplomam, ter izvedbo dveh 
mednarodnih poletnih šol in pripravo učnih načrtov za izvedbo štirih poletnih šol v 2020, s čimer sledimo 
ciljem strategije internacionalizacije UL in FDV.  
 

Skupni študijski program in dvojne diplome  
V začetku leta 2019 je NAKVIS podelil akreditacijo skupnemu mednarodnemu študijskemu programu druge 
stopnje Politologija – integracija in vladovanje. Program se sicer na FDV še ni začel izvajati, saj konzorcij v letu 
2019 ni bil uspešen pri pridobitvi sofinanciranja za izvajanje programa v okviru projekta Erasmus Mundus 
Joint Master Degre, vendar se je konzorcij februarja 2020 ponovno prijavil na razpis.  
Za skupni mednarodni študijski program Migracijske študije je bil pripravljen konzorcijski sporazum s 
prilogami in je že v usklajevanju pri partnerjih konzorcija, zato pričakujemo, da bomo v letu 2020 lahko 
pripravili dokumentacijsko vlogo za njegovo akreditacijo na NAKVIS-u.  
 
Pripravljen je bil nov konzorcijski sporazum za skupni mednarodni magistrski program Primerjalni lokalni 
razvoj (CoDe), saj je FDV prevzel koordinatorstvo programa in je prišlo do spremembe članov konzorcija.  
 
Pripravljen je bil predlog akreditacije interdisciplinarnega skupnega študijskega programa druge stopnje 
Digitalno jezikoslovje, pri katerem sodelujejo tri članice UL, in sicer FF kot koordinator ter FRI in FDV.  
 
Še vedno uspešno sodelujemo v skupnem magistrskem programu Človekove pravice in demokratizacija 
(EMA). Tudi v študijskem letu 2018/2019 nam je uspelo pridobiti maksimalno število študentov, ki so drugi 
semester opravili na FDV. 
 
Sprejeti so bili dogovori o vzpostavitvi najmanj treh sporazumov o dvojnih diplomah, tako da bomo v letu 
2020 začeli s pripravo sporazumov, in sicer z Nacionalno raziskovalno univerzo Visoke šole za ekonomijo 
(Rusija), Univerzo v Passau (Nemčija) in Univerzo v Črni gori.  
 

Poletne šole in mednarodni dogodki 
V letu 2019 smo izvedli dve mednarodni poletni šoli, in sicer že petič zapored poletno šolo Academia Aestiva 
Internationalis na temo človekovih pravic z naslovom »70 let po sprejetju Splošne deklaracije človekovih 
pravic« ter poletno šolo v soorganizaciji s Centre International de Formation Européenne (CIFE) na temo 
migracij po morju in kopnem v države EU. Skupno se je obeh šol udeležilo 30 domačih in tujih študentov, 
kreditne točke pa je pridobilo 13 študentov. Pripravili pa smo tudi učne načrte in programe za štiri poletne 
šole, ki jih bomo izvedli poleti 2020. Z organizacijo mednarodnih poletnih šol pridobivamo tuje študente in 
učno osebje, promoviramo fakulteto ter spodbujamo internacionalizacijo doma tako, da domačim študentom 
omogočamo študij v mednarodnih skupinah v tujem jeziku, jim omogočimo dvig kompetenc in poglobitev 
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znanj o aktualnih globalnih temah in izzivih z mednarodnimi in domačimi strokovnjaki in akademiki ter 
pridobitev in uveljavitev kreditnih točk.   
 
V okviru Raziskovalnega centra za Vzhodno Azijo (EARL), v katerem sodelujeta FDV in FF,  se je zvrstilo prek 
50 dogodkov in gostovanj, katerih opisi so na voljo v Letnem poročilu EARL 2019 (https://www.fdv.uni-
lj.si/docs/default-source/odk-doc/earl-newsletter-3-
2019c16dbd304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0). Omeniti velja najodmevnejše: 1) Dan EARL s 
predstavitvijo knjige “Procesi in odnosi v vzhodni Aziji”, dogodek, ki je bil organiziran v sklopu počastitve 
stoletnice Univerze v Ljubljani; 2) konferenca o tajvanski filozofiji in ohranitvi konfucijanske tradicije, ki je bila 
soorganizirana v sodelovanju s tajvansko Osrednjo narodno knjižnico; 3) drugo leto zapored smo organizirali 
tudi sklop predavanj o gospodarskem in poslovnem okolju na Japonskem ter 4) Korejske dneve, v okviru 
katerih so potekala predavanja o korejski zgodovini, kulturi, družbi in filozofiji. EARL nadaljuje odlično 
sodelovanje tudi z mednarodno priznanimi institucijami, kot sta Japonska fundacija in Korejska fundacija.  
 

Mednarodna izmenjava učiteljev, osebja in študentov 
Tudi v študijskem letu 2018/2019 smo nadaljevali in še okrepili aktivnosti za promocijo in spodbujanje 
študentov k izmenjavi v tujini, s čimer skušamo obrniti negativni trend števila odhajajočih študentov v tujino, 
ki smo ga ne samo na FDV, pač pa tudi na ravni UL ugotovili v študijskem letu 2017/2018 in se je nadaljeval 
tudi v 2018/2019. Poleg fakultetnih aktivnosti, kot so informativni dnevi in študijski sejem, smo v promocijo 
vključili tudi katedre, ki so skupaj z mednarodno pisarno organizirale tutorske ure ali druge promocijske 
aktivnosti znotraj svojih programov, s čimer želimo doseči vse študente, torej tudi tiste, ki o študiju v tujini 
sploh ne razmišljajo, in poudariti katedrsko podporo izmenjavam v tujini. Težav s priznavanjem v tujini 
opravljenih predmetov ne ugotavljamo, ponekod se študentje soočajo z nekoliko težavnejšo pripravo 
študijskih sporazumov, zlasti kadar je nabor predmetov v angleškem jeziku na partnerskih institucijah 
skromnejši in/ali se odločijo za fakulteto, ki ne ponuja dovolj predmetov njihovega študijskega programa. Na 
nekaterih specifičnih študijskih programih, zlasti na programu Družboslovna informatika in Obramboslovje, 
smo z namenom večje izbire ustreznih partnerskih institucij začeli vzpostavljati dodatna partnerstva z 
univerzami, ki ponujajo bolj primerljiv študijski program.  
 
Število tujih izmenjalnih študentov, ki so bili v študijskem letu 2018/19 vpisani na FDV, se je sicer v primerjavi 
s študijskim letom 2017/2018 nekoliko zmanjšalo (z 214 na 206), vendar o negativnem trendu interesa za 
izmenjavo na FDV ne moremo govoriti. Število dohodnih in odhodnih študentov pri tem še vedno ostaja 
precej neuravnoteženo. Število predmetov v angleškem jeziku se sicer ni spremenilo in nam jih na programih, 
kjer ti primanjkujejo, ni uspelo povečati, vendar je nabor predmetov za tuje izmenjalne študente na ravni 
fakultete še zadosten. Pri tem je treba omeniti tudi dobro sodelovanje z nekaterimi članicami UL, ki 
omogočijo opravljanje svojih predmetov tudi našim izmenjalnim študentom, nekaj njihovih pa sprejmemo 
tudi mi. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da imajo študentje vedno več težav z iskanjem namestitve, zlasti zaradi 
premalo namestitev v študentskih domovih, s čimer postaja Ljubljana vedno dražja študijska destinacija, kar 
bi lahko v bodoče vplivalo na upad izmenjalnih študentov v Ljubljani. S sistemom kolegialne tutorske pomoči, 
ki smo jo uvedli v študijskem letu 2018/19, smo lahko ponudili tujim študentom več podpore pri urejanju 
administrativnih zadev in pri njihovi integraciji.  
 
Na področju mobilnosti učnega in strokovnega osebja lahko poročamo o vedno večjem interesu za izmenjave 
v okviru programa Erasmus+ tako učiteljev kot strokovnega osebja. Razlogi so v izboljšanju možnosti 
programa Erasmus+ za poučevanje, povečanju finančnih sredstev in spodbujanju zlasti strokovnega osebja k 
usposabljanju v tujini, saj ta vodi k večji motivaciji in zadovoljstvu pri vsakdanjem delu, predvsem pa 
pripomore k povečanju internacionalizacije in razumevanju nujnosti njenega vključevanja na vsa delovna 
področja. 
 
V letu 2019 smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz shem »Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 
2019—2022«, »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018—2021«, »Sofinanciranje gostovanj na 
slovenskih visokošolskih zavodih« in »Erasmus+ kreditna mobilnost«. Nekatere izmenjave smo izvedli že v 
letu 2019, večino pa jih bomo v naslednjih dveh letih, kar bo omogočilo daljše gostovanje akademskega 

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/odk-doc/earl-newsletter-3-2019c16dbd304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/odk-doc/earl-newsletter-3-2019c16dbd304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/odk-doc/earl-newsletter-3-2019c16dbd304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0
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osebja v tujini, zlasti izven EU, ter pridobitev tujih gostujočih predavateljev, ki jih bomo vključili v pedagoški 
proces. Kljub temu, da v študijskem letu 2018/2019 ni bilo na voljo zunanjega financiranja tujih gostujočih 
predavateljev, je celotni ali del predmeta izvedlo 27 tujih predavateljev, vključno s predavatelji, ki smo jih 
gostili v okviru sheme Erasmus+, kar je obogatilo mednarodne povezave s tujimi partnerji ter pripomoglo k 
internacionalizaciji študija doma z vključitvijo mednarodnih in medkulturnih razsežnosti v študijski proces.  
 

Delež vpisanih tujih študentov      
 
Slika 1.6 Odstotek vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane na vseh treh stopnjah 

 
Vir: Portal UL, pridobljeno 11. 2. 2020 
 

V študijskem letu 2018/19 se je v primerjavi s preteklim letom povečalo število vpisanih tujih študentov na 
vseh treh stopnjah (na 1. stopnji za 6 %, na 2. stopnji za 10 % in na 3. stopnji za 29 %). Dodatno povečanje 
vpisa tujih študentov na prvi in drugi stopnji študija beležimo tudi v 2019/20, in sicer na prvi stopnji za 23 %, 
na drugi stopnji pa za 29 %. Še vedno se soočamo z velikim številom vlog za priznavanje tujega izobraževanja 
v primerjavi s končnimi prijavami, čeprav so se te v minulem letu zmanjšale. Večina tujih rednih študentov 
prihaja s področja Zahodnega Balkana. Da bi pridobili iz teh držav še več študentov, smo se v letu 2019 
ponovno pridružili UL na izobraževalnih sejmih.  
 
Tabela 1.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 1., 2., 3. STOPNJA z INTERNACIONALIZACIJO 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Izboljšano informiranje študentov v zvezi z vpisom v 1. 
in 2. letnik prenovljenih programov. 

Za vsak program smo pripravili informacijo o vpisu, ki je 
vsebovala vse potrebne podatke v zvezi s predmetnikom, 
izbirnimi predmeti, vpisom jezika ipd., pripravljena je bila 
tudi videopredstavitev vpisnega postopka. 

Pravočasno načrtovana izvedba študijskega procesa v 
primeru raziskovalnih projektov/bolezni/študijskih 
odsotnosti ipd. 

Z upoštevanjem sklepa KŠZ glede podajanja dveh načrtov 
izvedbe pedagoškega procesa v primeru raziskovalnih 
projektov/bolezni/študijskih odsotnosti ipd. je bila 
omogočena hitrejša prilagoditev izvedbe pedagoškega 
procesa dejanskim razmeram. 

Nemoten prehod študentov na prenovljene programe. Študente, ki prehajajo s predhodnega na prenovljene 
programe, smo o rokih prepisov na prenovljene programe 
sproti obveščali (roki so zapisani v odločbah, a smo kljub 
temu študente še dodatno obveščali). 

Večji interes strokovnega osebja za vključitev v 
mobilnostne sheme. (INTERNACIONALIZACIJA) 

Večja ozaveščenost in sodelovanje strokovnega osebja pri 
internacionalizaciji in večja vključenost  zaposlenih. 

Akreditacija mednarodnega skupnega programa 
PoSIG. (INTERNACIONALIZACIJA) 

Krepitev internacionalizacije, saj gre za najbolj integrirano 
in tesno obliko sodelovanja s tujimi partnerji, ter 
pridobivanje mednarodnih študentov. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

1. stopnja 6 7 8 9

2. stopnja 8 9 12 16

3. stopnja 22 21 24 23
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Proces tehničnih pregledov 
zaključnih del poteka na način, ki je 
časovno zelo potraten, saj potekajo 
individualno.  

Učinkovitejši in hitreje opravljeni 
tehnični pregledi zaključnih del. S 
skupinskimi pregledi večjo 
odgovornost za svoja zaključna dela 
prenesti na same študente. 

V letu 2020 uvesti spremembo 
režima tehničnih pregledov 
zaključnih del. 

Interes slovenskih študentov za 
izmenjavo v tujini stagnira ali se 
celo zmanjšuje. 
(INTERNACIONALIZACIJA) 

Ustaviti upad izmenjalnih študentov 
in ga relativno povečati. 

Podrobnejša analiza stanja in 
ugotavljanje razlogov za takšno 
stanje in ozaveščanje študentov o 
prednostih izmenjave s promocijo in 
spodbujanjem študentov na ravni 
kateder in fakultete. 

Zagotavljanje zadostne izbire 
predmetov v angleškem jeziku na 
1. in 2. stopnji za izmenjalne 
študente. (INTERNACIONALIZACIJA) 

Zadostna izbira predmetov na vseh 
študijskih programih za študente na 
izmenjavi. 

Nadaljevanje ponudbe predmetov z 
vzporedno izvedbo in priprava 
košarice predmetov. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Zapisano pri samoevalvaciji 
študijskih programov. 
(Izobraževalna dejavnost vse tri 
stopnje) 

Zapisano pri samoevalvaciji študijskih 
programov. (Izobraževalna dejavnost 
vse tri stopnje) 

Zapisano pri samoevalvaciji študijskih 
programov. (Izobraževalna dejavnost 
vse tri stopnje) 

 

1.4 DVIG KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA oz. IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

Izvajanje samoevalvacij študijskih programov  
V letu 2019 so skrbniki študijskih programov opravili samoevalvacijo na 11 prenovljenih prvostopenjskih 
programih, 12 predhodnih prvostopenjskih programih, 1 visokošolskem programu, 12 drugostopenjskih 
programih, dveh mednarodnih ter 25 študijskih področjih interdisciplinarnega doktorskega študijskega 
programa Humanistika in družboslovje. Senat FDV se je seznanil tudi s samoevalvacijskim poročilom 
doktorskega študijskega programa Statistika ter Varstvo okolja. Pri samoevalvaciji prvostopenjskih  
programov  smo večjo pozornost namenili predvsem evalvaciji 1. letnikov prenovljenih študijskih programov.  
Na podlagi opravljenih samoevalvacij letno posodabljamo  študijske programe. 
 
Na vseh treh stopnjah skrbniki ocenjujejo, da so programi vsebinsko kompatibilni z najaktualnejšimi 
raziskavami na strokovnem področju, skladni z mednarodnimi smernicami in ponujajo visoke možnosti za 
zaposlitev. Omenjeno zagotavljajo s kontinuirano skrbjo za posodabljanje učnih vsebin, vpeljevanje 
najnovejših dognanj, uvajanjem najnovejše znanstvene literature s posameznih področij,  vključevanjem 
raziskovalnih rezultatov lastnih raziskav v pedagoški proces ter gostujočimi predavanji slovenskih in tujih 
strokovnjakov. Študenti po ocenah skrbnikov prek vsebin temeljnih, modulskih in izbirnih predmetov v tesni 
povezav z raziskovalnimi dognanji in dogajanjem na strokovnem področju razvijajo pričakovane kompetence. 
Kot  so izpostavili skrbniki programov, to potrjujejo tudi povratne informacije študentov in mednarodna 
primerljivost programov. Prav tako na podlagi povratnih informacij delodajalcev in povpraševanja na trgu 
dela skrbniki ugotavljajo, da so zaposlitvene možnosti študentov FDV dobre.  
 
Skrbniki prenovljenih prvostopenjskih študijskih programov ugotavljajo, da so težave, ki so se že nekaj časa 
kazale na predhodnih študijskih programih (na ravni vsebin, učnih enot, literature, pričakovanj študentov 
glede zadovoljstva z vsebino programa), večinoma odpravili. Predvsem je k temu prispevala temeljita 
posodobitev vsebine, ki je povezana z raziskovalnim delom nosilcev predmetov, ter posodobitev temeljne 
literature in uvedba dodatne, specifične literature. K večji zanimivosti programov je po mnenju skrbnikov 
pripomoglo tudi vključevanje gostov iz prakse pri posameznih predmetih. 
Več o ugotovitvah iz opravljene samoevalvacije študijskih programov je zapisano v tabeli 1.2. 
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Tabela 1.2: Povzetek samoevalvacije študijskih programov 

SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1., 2.,3. STOPNJA na ravni ČLANICE 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Sodelovanje zunanjih strokovnjakov pri predmetih 
1. stopnje. 

Večje zadovoljstvo študentov z izvedbo predmetov, dodatna 
dimenzija študijskemu procesu, pridobljena nova znanja 
študentov, pridobivanje mehkih veščin, kompetenc. 

Organizacija različnih strokovnih dogodkov, Alumni 
dogodkov po katedrah. 
(1. in 2. stopnja) 

Strokovna krepitev programov, povratne informacije Alumni 
članov o kakovosti študija in s tem možnosti za povečevanje 
kakovosti. 

Izvedba srečanj izvajalcev na posameznih 
programih 2. stopnje pred začetkom novega 
študijskega leta. 

Pregled morebitnega prekrivanja vsebin in uskladitev učnih 
načrtov predmetov na posameznih programih 2. stopnje je 
omogočil na izvedbeni ravni bolj jasno opredelitev 
predmetno-specifičnih kompetenc pri posameznih predmetih 
in celotnem programu. Dodatno je to izvajalce na programih 
spodbudilo, da vključujejo tudi nove vsebine v učne načrte.  

Pogovori skrbnikov z nosilci slabše ocenjenih 
predmetov na 2. stopnji. 

Pogovori so vplivali na boljšo izvedbo študijskega procesa pri 
dotičnih predmetih ter večje zadovoljstvo študentov. 

Na nekaterih programih izvedba motivacijskih 
seminarjev za hitrejše zaključevanje na 2. stopnji. 

Hitrejše zaključevanje študentov 2. stopnje. 

Opravljeni pogovori prodekanje za študijske zadeve 
s skrbniki študijskih področij in nosilci temeljnih 
predmetov na 3. stopnji.   

Na podlagi pogovorov so bile izvedene vsebinske spremembe 
pri temeljnih predmetih in Doktorskem seminarju II (za 
izvedbo v študijskem letu 2019/20). Rezultat glede večjega 
zadovoljstva študentov bo viden šele ob koncu študijskega 
leta oz. v naslednjem samoevalvacijskem obdobju. 

V 2018/19 so skrbniki študijskih področij 3. stopnje 
prvič prejeli dve polletni poročili o napredovanju 
doktorskih študentov. 

Spodbuda študentom, da redno opravljajo študijske 
obveznosti, ter večja informiranost skrbnikov študijskih 
področij, kar lahko vodi do ustreznih ukrepov za povečevanje 
kakovosti doktorskega študija. 

Izvedeni redni polletni sestanki skrbnikov študijskih 
področij 3. stopnje.  

Z uvedbo rednih polletnih sestankov smo poskrbeli za večjo 
povezanost skrbnikov študijskih področij ter večji pretok 
informacij. V prihodnje nameravamo v ta srečanja vključiti še 
mentorje na 3. stopnji. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Nezadovoljstvo študentov  
1. letnika prenovljenih 
programov z možnostjo izbire 
angleščine (premajhno število 
razpisanih mest za angleščino pri 
predmetu Uvod v jezik stroke). 

Nadaljevati s poudarjanjem 
prednosti in ponujanjem več tujih 
jezikov pri predmetu Uvod v jezik 
stroke, vendar pri tem – kolikor je 
mogoče upoštevati tudi želje 
študentov. 

1. Po prvih dveh letih izvajanja tujih 
jezikov v prenovljenih programih opraviti 
evalvacijo izvedbe in predlagati morebitne 
spremembe predmetnikov.  
2. Nadaljevati z informiranjem in 
poudarjanjem pomembnosti več tujih 
jezikov, ne le angleščine. 

Nezadostno vzdrževanje 
računalniških učilnic, 
multimedijske učilnice. 

Ustrezno posodobljena ter 
delujoča oprema v dotičnih 
predavalnicah. 

Nadaljevati s posodobitvijo računalniških 
učilnic ter multimedijsko učilnico. 

Nizek delež diplomantov ter 
predolgo trajanje študija, ki je še 
zmeraj problem na nekaterih 
drugostopenjskih programih. 

Hitrejše zaključevanje študija na 
posameznih drugostopenjskih 
programih. 

Nadaljevati z izvedbo motivacijskih 
sestankov za hitrejše zaključevanje študija. 

Premajhna promocija 
drugostopenjskih programov ter s 
tem povezana majhna 
prepoznavnost drugostopenjskih 
programov. 

Večja in boljša prepoznavnost 
drugostopenjskih programov. 

Ob pripravi na nove drugostopenjske 
programe (ki se bodo začeli izvajati v 
2021/22) pripraviti ustrezno promocijsko 
akcijo, ki bo usmerjena na študente FDV in 
zunanje študente.  
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Premajhno povezovanje v okviru 
Doktorskega seminarja I  
(področni seminar) na tretji 
stopnji študija. 

Večja povezanost študijskih 
področij na doktorskem študiju. 

V študijskem letu 2019/20 v okviru 
Doktorskega seminarja I (področnega 
seminarja) nadaljevati z začeto prakso 
izvedbe seminarja za več sorodnih 
študijskih področjih. 

Predolgo zaključevanje študija na 
doktorskem študiju ter neredno 
napredovanje v višji letnik. 

Skrajšati zaključevanje študija ter 
redno napredovanje v višji letnik 
doktorskega študijskega 
programa. 

1. Letna izvedba motivacijskega srečanja 
za zaključevanje, boljša informiranost 
študentov glede ponujene pomoči in 
gradiv pri pisanju disertacije ter glede 
letnih obveznosti, rokih. 
2. Podaljšanje trajanja doktorskega študija 
iz 3 na 4 leta (za generacijo študentov 
2019/20). 

Preveč  področij na FDV ter s tem 
povezano malo vpisanih 
doktorandov na posameznem 
študijskem področju. 

Posodobitev področij 
interdisciplinarnega doktorskega 
študijskega programa 
Humanistika in družboslovje ter 
spodbujanje interdisciplinarnosti. 

Združitev, ukinitev nekaterih študijskih 
področij ter uvedba novih, aktualnejših 
področij. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Raznolikost vstopnih kompetenc 
bodočih študentov prve stopnje. 

Višje zadovoljstvo študentov s 
pridobljenimi kompetencami pri 
temeljnih predmetih prenovljenih 
programov. 

1. Vključitev večjega števila 
demonstratorjev pri temeljnih predmetih, 
večji poudarek naj bo pri temeljnih 
predmetih na preverjanju znanja z izpiti, 
kolokviji oz. ocenjevanju na vajah. 
2. Prodekanja za študijske zadeve opravi 
pogovor z nosilci temeljnih predmetov 
prenovljenih študijskih programov glede 
izvedbe ter načina preverjanja znanja. 

Premajhno financiranje države za 
izvajanje redne dejavnosti. 

Zaposlitev asistentov na 
posameznih programih, kjer se že 
nekaj let srečujejo s to 
problematiko. 

Zaposlitev asistentov ali kot prehodna 
rešitev tudi sodelovanje MR-jev na 
posameznih programih. 

Zmanjšan vpis na doktorski 
študijski program (vpis v 1. 
letnik). 

Ohraniti vpis na doktorskem 
študijskem programu v 1. letniku 
(30 vpisanih študentov). 

1. Opraviti analizo razlogov za zmanjšan 
vpis na doktorski študij (za vpis v 1. letnik). 
2. Nadaljevati z večjo promocijo 
doktorskega študijskega programa. 

Majhna aktivna udeležba 
doktorandov na strokovnih in 
znanstvenih konferencah doma in 
v tujini. 
Socialno-ekonomski položaj 
doktorandov. 

Večja aktivna udeležba 
doktorandov na konferencah. 

1. Razmislek o spremembi študijskega 
pravila glede aktivne udeležbe študentov 
na strokovnih in znanstvenih konferencah 
doma in v tujini. 
2. Večje sodelovanje mentorjev in 
skrbnikov pri seznanjanju študentov o 
možnostih udeležbe na konferencah. 

SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV na ravni UL 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Majhna aktivna udeležba 
doktorandov na strokovnih in 
znanstvenih konferencah doma in 
v tujini. 

Večja aktivna udeležba 
doktorandov na konferencah. 

Razmislek glede spremembe študijskih 
pravil glede aktivne udeležbe študentov 
na strokovnih in znanstvenih konferencah 
doma in v tujini.  
Konkretneje sprememba 33. člena UL 
Pravilnika o doktorskem študiju. 
Več informacij o možnostih 
(sofinanciranje) udeležbe na konferencah 
preko spletnega mesta Doktorske šole UL. 

Izključenost izmenjalnih 
(Erasmus) študentov iz UL 
študentske ankete. 

Pridobitev povratne informacije o 
izvedbi predmetov, namenjenih 
tudi izmenjalnim študentom. 

Pripraviti prilagojeno študentsko anketo 
po predmetih za izmenjalne študente. 
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KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

S strani ARRS premalo podprto 
programsko in projektno 
raziskovanje doktorandov. 
Nezadovoljstvo doktorandov z 
vključenostjo v raziskovalno 
skupino/program/ 
projekt.  

Večja vključenost študentov v 
raziskovalne projekte. 

UL preko ARRS doseže odpiranje 
programskega in projektnega raziskovanja 
tudi za doktorande. S tem bi lahko 
študentje za potrebe svoje doktorske 
disertacije institucionalno raziskovali v 
skupini z izkušenimi raziskovalci, pridobile 
pa bi tudi različne projektne skupine.   

 

2 RAZISKOVALNA in RAZVOJNA DEJAVNOST 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Spodbujati raziskovalce k sistematičnemu objavljanju v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI, ERIH in 

Scopus, s promocijo pomena objavljanja, sprotnim spremljanjem kazalnikov uspešnosti. 

 Upoštevanje etičnih načel v raziskovanju. 

 Povečati stopnjo vzajemnega poznavanja med raziskovalnimi centri in povečati stopnjo seznanjanja 
z raziskovalnimi izsledki. 

 Povečati vpliv na neposredno lokalno družbeno okolje preko znanstvenih projektov. 

 Povečati delež zaposlenih raziskovalcev iz tujine. 

 Povečati stopnjo sodelovanja raziskovalnih centrov v okviru FDV in z drugimi članicami UL pri prijavi 
mednarodnih projektov. 

 

2.1 IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 
NA PODROČJU NACIONALNIH PROGRAMOV in PROJEKTOV 
Financiranje raziskovalnih programov in projektov je bilo v letu 2019 stabilno. Tri programske skupine, ki se 
jim je financiranje ARRS izteklo 31. 12. 2019 so uspešno podaljšale financiranje za obdobje 6 let (dr. Hafner 
Fink, dr. Pavlin in dr. Stanojević). Pri nobeni ni prišlo do zmanjšanja financiranja. Tako smo uspešno podaljšali 
financiranje v skupnem obsegu 6,98 FTE. ARRS v letu 2019 za UL ni predvidela možnosti financiranja dodatnih 
programskih skupin. 
 
V celoti smo v letu 2019 iz naslova programskih skupin prejeli 1,85 mio € sredstev, kar pomeni, da smo 
ohranili financiranje programov na ravni leta 2018. Manjše povečanje gre pripisati zvišanju vrednosti 
raziskovalne ure v juniju 2019, in sicer se je njen plačni del pri programih povečal za 5,03 % in pri projektih 
ARRS za 5,17 %. Razpisa za povečanje financiranja programskih skupin, na katerem smo bili v preteklem letu 
izjemno uspešni, v letu 2019 ni bilo. Ker pa vseh raziskovalnih ur iz tega naslova v letu 2018 nismo uspeli 
razporediti (rezultati so bili znani prepozno oz. šele konec leta 2018), smo večino teh ur razporedili v letu 
2019.  
 
Sredi novembra 2018 je ARRS pozval vse prijavitelje na Javnem razpisu za temeljne, aplikativne in 
podoktorske projekte, k oddaji razširjene prijave, saj je direktor ARRS s sklepom določil, da se bo postopek 
ocenjevanja v okviru javnega razpisa izvedel enofazno in sicer v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za 
ocenjevanje prijav v drugi fazi. Oddali smo 14 prijav kot nosilna in 15 kot sodelujoča organizacija. V skladu s 
Pravilnikom o raziskovalni dejavnosti FDV smo vse prijavitelje projektov in predstojnike raziskovalnih centrov 
med seboj seznanili z nosilci in naslovi ostalih prijaviteljev na FDV, s čimer smo zagotovili boljše vzajemno 
poznavanje raziskovalnega interesa na različnih centrih. Štiri projekti (pri treh je FDV nosilna organizacija, pri 
enem pa sodelujoča organizacija) so bili odobreni in se izvajajo od 1. 7. 2019. Z uvedbo enofaznega sistema 
prijavljanja na projekte ARRS pričakujemo, da se bo uredilo tudi dolgotrajno čakanje na rezultate, saj je bil 
dosedanji dvofazni postopek, ki je trajal leto ali več absolutno predolg, da bi lahko od prijaviteljev (še zlasti 
podoktorskih projektov) pričakovali, da bodo čakali samo na te rezultate. Za en projekt smo podali ugovor 
zoper obvestilo o zavrnitvi prijave, ki pa je bil zavrnjen. Višina financiranja vseh temeljnih, aplikativnih in 
podoktorskih projektov v letu 2019 ostaja na ravni preteklega leta in je znašala  1.042.231 €. 
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V letu 2019 se je izteklo 7 projektov ARRS (2 aplikativna, 2 temeljna in 3 CRP projekti), eden pa je bil zaradi 
porodniškega dopusta v mirovanju. Za 4 projekte so bile oddane prošnje, za katere smo tudi dobili sklep za 
podaljšanje izvedbe projektov, to je za obdobje nastajanja upravičenih stroškov projekta, brez dodatnega 
financiranja. Ob prijavi CRP-projektov za leto 2019, kjer FDV nastopa kot nosilna organizacija, smo dobili 
odobrene tri projekte in enega kot sodelujoča organizacija. Projekti so se začeli izvajati s 1. 11. 2019. V letu 
2019 smo tako izvajali 14 CRP-projektov (10 kot nosilna in 4 kot sodelujoča organizacija). Trije projekti so se 
v letu 2019 iztekli (pri 2 smo nosilna organizacija, pri 1 pa sodelujoča). 
V začetku leta 2019 je bila v registru veljavnih predpisov na intranetu FDV objavljena matrika kompetenc vseh 
pedagogov in raziskovalcev (v slovenskem in angleškem jeziku). Pri prijavi projektov CRP in TAP so jo 
prijavitelji in raziskovalci tudi že v veliki meri uporabljali. Z njo želimo doseči večje sinergije na osnovi 
povečanja medsebojnega poznavanja.  Matrika se bo občasno pregledovala in po potrebi dopolnjevala. 
 
Komisija za etiko v raziskovanju na FDV (KERFDV) je v letu 2019 izdala 4 soglasja (3 za projekte in 1 soglasje 
za raziskavo v okviru doktorske naloge). Vsi dokumenti v zvezi z etiko in etičnim kodeksom raziskovalcev so 
objavljeni na intranetu/ raziskovalci/dokumenti in tako dostopni vsem zaposlenim.  
 
V letu 2019 sta bili dve seji KERFDV. Na prvi seji v aprilu 2019 je bila podana informacija o postopkih v zvezi s 
predlogom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Ker ZVOP še vedno ni sprejet, se še naprej uporabljajo 
dokumenti o pripravi vlog in obveščenega soglasja, ki so bili posodobljeni v začetku leta 2019 in so objavljeni 
na spletni strani FDV. Na drugi seji v decembru 2019 je komisija, zaradi upokojitve predsednice KERFDV in 
odhoda strokovne sodelavke s področja doktorskega študija, sprejela sklep, da se Senatu FDV predlaga novo 
predsednico komisije KERFDV in novo strokovno sodelavko, ki je zadolžena za doktorski študij. Predlog je bil 
posredovan na Senat FDV. 
 
Na Javnem razpisu za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019 smo 
sodelovali s 6vlogami in bili z vsemi uspešni. Še naprej ostaja dejstvo, da je ARRS pri podobnih razpisih (tudi 
pri bilateralnih projektih) v zadnjih letih vse bolj (so)financer posameznih aktivnosti in raziskovalni centri, ki 
nimajo podpore v projektu ali programu ne morejo črpati odobrenih sredstev, saj nimajo virov za poplačilo 
celotnega stroška (npr. letalskih kart, bivanja…). Z ustanovitvijo razvojnega sklada FDV, smo to oviro uspešno 
premostili.  
 
V okviru IDV je bilo za leto 2019 sklenjenih 22 pogodb za raziskovalne projekte z neposrednimi naročniki. 
Število pogodb iz preteklega leta, ko je bilo takšnih projektov 28 se je za malenkost zmanjšalo, vsi skupaj pa 
finančno nimajo tako velikega učinka, kot bi si želeli. Financerji v teh primerih so različna Ministrstva, ZRSZZ, 
medijske hiše in razni zavodi. Zneski za te projekte so manjši in skupno ne presegajo 3 % od celotnih prihodkov 
fakultete. Vsi ti projekti štejejo tudi v oceno A3. Pri Javnem razpisu za znanstvenoraziskovalne, Ciljno 
raziskovalne projekte za leto 2019, je vrednost A3 ocene predstavljala vstopni pogoj za izpolnjevanje pogojev 
za vodjo projekta, saj je morala biti večja ali enaka 0,5 točke. 
 
Raziskovalni dan FDV smo organizirali 20. 5. 2019. Letošnji poudarki raziskovalnega dne so bili na odprtem 
dostopu do znanstvenih objav, kakšne novosti in pravila lahko pričakujemo na Horizon Europe 2021—2027, 
predstavljeno je bilo delovanje in možnosti za vključitev v ljubljanski univerzitetni inkubator, Metina lista in 
predstavljeni primeri nekaterih tujih eklatantnih praks kršenja etike pri raziskovanju. V drugem delu so se 
predstavili štirje raziskovalni centri (CPPR, CPR, CPT in CPKR).  
 
Naslednji dan je bila ob 100 letnici Univerze organizirana tudi konferenca z naslovom Vloga Univerze v 
Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo. Z referati so sodelovali tudi akademiki in predavatelji s 
številnih fakultet. O aktualnem stanju na Univerzi so na okrogli mizi razmišljali tudi študentke in študenti. 
Dogodek je bil dobro medijsko pokrit in namenjen tudi zunanji javnosti.  
Konec septembra se je naša fakulteta že drugič pridružila ostalim članicam UL na predstavitvi na Evropski noči 
raziskovalcev z naslovom Humanistika, to si ti! izmenjav. 
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Javno financiranje iz naslova infrastrukturnih sredstev 
Obdobje izvajanja infrastrukturnih programov je šest let, to je od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.  V okviru MRIC 
UL na naši fakulteti delujejo tri enote: Arhiv družboslovnih podatkov (ADP), Program za longitudinalno 
mednarodno empirično raziskovanje (PLMER) in Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT), ki ga poleg 
FDV sestavlja konzorcij petih fakultet (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakultete za elektrotehniko 
in Fakulteta za računalništvo in informatiko). V skupnem obsegu je v letu 2019 to pomenilo financiranje v 
višini 9,15 FTE. V okviru delovanja infrastrukturnih centrov, smo vpeti tudi v mednarodne infrastrukturne 
projekte kot je ESFRI in v njenem okviru ESS in CESSDA. Financiranje infrastrukturne dejavnosti je v letu 2019 
preseglo sredstva iz preteklega leta za 9 % in je znašalo 455.056 €. Zvišanje gre pripisati povečanju sredstev 
za materialne stroške na celotni infrastrukturi.  
 
V septembru 2019 je potekala konstitutivna seja Sveta ADP, ki ima nalogo nadzora in usmerjanja dela ADP. 
Svet bo vsako leto sprejemal načrt dela in poročilo. V okviru mednarodnih projektov H2020 bodo kmalu vsi 
soočeni z obvezno oddajo podatkov v ADP. Vsi si moramo prizadevati za dvig kulture oddajanja podatkov v 
ADP. Tudi člani Sveta ADP v svojih ustanovah in vlogah (kot vodstva ustanov, člani odborov in komisij) so se 
zavezali predstavljati storitve in prednosti ADP ter tako v slovenskem raziskovalnem prostoru uveljavljati 
načela odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Že znotraj naše institucije se zelo razlikujemo glede 
količine oddanih podatkov v ADP. Dejstvo je, da je urejanje in pripravljanje podatkov v odprti dostop zelo 
zahtevno, kar bo potrebno časovno umestiti že v načrtu dela na projektu.   
 

Javno financiranje mladih raziskovalcev 
V letu 2019 je imela FDV z ARRS sklenjenih 30 pogodb o financiranju podiplomskega raziskovalnega 
usposabljanja. V to številko so zajeti vsi mladi raziskovalci, ki se jim je status zaključil sredi leta in so na 
mirovanju zaradi porodniškega dopusta oz. imajo podaljšan status mladega raziskovalca brez financiranja. V 
času usposabljanja sta doktorirala dva mlada raziskovalca, dva pa sta doktorirala v podaljšanem času brez 
financiranja.  
 
Na Javnem pozivu za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom ARRS v letu 2019 smo poslali 8 
prijav, od katerih je bilo uspešnih 5 programskih skupin. Dodeljenih nam je bilo 6 mentorskih mest (eni 
programski skupini sta bili dodeljeni 2 mentorski mesti).  Na Javnem razpisu za  kandidate za mlade 
raziskovalce, ki ga razpisuje UL, smo v letu 2019 pridobili 4 kandidate za mlade raziskovalce. Eni mladi 
raziskovalki je bila odobrena dolžina usposabljanja za 3 leta, ostalim pa za 4 leta. Na Javnem razpisu za izbor 
mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 pilotni razpis MR+, ki ga razpisuje ARRS,  je bila oddana 
ena prijava, ki pa ni bila uspešna. 
 
V začetku meseca oktobra 2019 je bil organiziran sestanek s prodekanom za znanstvenoraziskovalno 
področje, prodekanjo za študijske zadeve in mentorji MR glede vključitve MR v pedagoški proces. Mentorje 
se je seznanilo s 67. členom Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost, ki določa, da mladi raziskovalec 
(MR) v okviru svoje zaposlitve kot MR lahko opravlja dve pedagoški uri oz. skupno do osem delovnih ur 
asistentskega dela na teden. Podani so bili tudi načini, kako lahko MR vključujemo v pedagoški proces. Temu 
sestanku je sledil še sestanek z MR, na katerem se je pogovarjalo o njihovem raziskovalnem delu in vpetosti 
v pedagoški proces ter o porabi sredstev na njihovih stroškovnih mestih.  
 

Portal e-Obrazci ARRS in problematika birokratizacije raziskovalnega dela 
Seznam imetnikov digitalnih certifikatov v letu 2019 je upadel pod 100 digitalnih ključkov, od tega jih je cca 
25 namenjenih vodstvu in administraciji. Težnja ARRS je popoln prehod na elektronsko prijavljanje, oddajo 
poročil, NRU (napoved raziskovalnih ur) in PRU (poročilo raziskovalnih ur) obrazcev prek spletne aplikacije e-
Obrazci, čemur na naši fakulteti uspešno sledimo. 
V skladu z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov, so nekateri raziskovalci izrazili željo po umiku določenih 
podatkov na spletnih straneh SICRIS-a. Po odgovoru tehnične podpore na IZUM-u smo razrešili, katere 
podatke lahko za raziskovalce ažuriramo v pisarni IDV, katere pa lahko raziskovalci urejajo preko direktnega 
dostopa v sistemu SICRIS. 
 

http://www.arrs.si/sl/mr/razpisi/19/poziv-mentorji-rp-2019.asp


 
 

 

20 

Število znanstvenih objav in citati 
Na poziv UL, ki je vse članice pozvala po posredovanju najodmevnejših raziskovalnih oz. razvojnih  dosežkov 
v letu 2019, smo v septembru posredovali dva predloga z naše fakultete. Žal nobeden ni bil izbran. Smo pa v 
sklopu Odlični v znanosti ARRS v letu 2019 prejeli dve priznanji za najvišje raziskovalne dosežke leta na 
področju družboslovja in humanistike. 
Na področju spremljanja dela znanstvene odličnosti si prizadevamo za čim bolj sistematično spodbujanje 
dviga kakovosti raziskovalnega dela. Znanstveni svet IDV se preko vključenosti v organe ARRS trudi tekoče 
seznanjati raziskovalce s spremembami in načrtovano politiko ARRS, a stalni pritiski in medsebojno 
konkuriranje zavirajo sistematično delo. Zaradi vseh teh sprememb ohranjamo tudi dodatno spremljanje 
objav, saj bi drugače podatke med leti zelo težko primerjali.  
 
Po stanju na dan 3 .2. 2019 lahko primerjamo spodnje podatke o številu citatov za zadnjih10 let: 

- za obdobje 2004–2015: 2829 citatov (samo WOS) + 4759 (Scopus) na dan 2. 2. 2018, 
- za obdobje 2005–2016: 3820 citatov (samo WOS) + 6461 (Scopus) – izpis na dan 4. 2. 2019, 
- za obdobje 2006–2017: 4654 citatov (samo WOS) + 7704 (Scopus),  
- za obdobje 2007–2018: 5548 citatov (samo WOS) + 8848 (Scopus) – ni še zaključen vnos za leto 2018, 
- za obdobje 2008–2019: 6703 citatov (samo WOS) + 10455 (Scopus) število citatov zagotovo še naraslo, 

vnos ob nastajanju poročila še ni zaključen. 
 

Po večletnem izjemnem naraščanju se je trend znanstvenega objavljanja sicer malo umiril, trend citiranja pa 
je v zadnjih dveh letih izjemno narastel. Pri raziskovalcih se je povečalo  zavedanje pomembnosti tudi tega 
kriterija. Število teh objav (WOS) za: 

- v letu 2014 zaznamo rahlo povečanje, to je na 70 (Wos) oz. 150 (Wos + Scopus), 
- v letu 2015 je znašalo 60 (WoS) in 126 (Wos + Scopus), na dan 2. 2. 2018, 
- v letu 2016 je znašalo 48 (WoS) in 126 (Wos + Scopus), na dan 4. 2. 2019, 
- v letu 2017 je znašalo 53 (WoS) in 126 (Wos + Scopus), na dan 4. 2. 2019, 
- v letu 2018 je znašalo 63 (WoS) in 127 (Wos + Scopus), na dan 4. 2. 2019. 

 
Za leto 2019 ga v tem času še ni smiselno iskati, saj se vse objave še beležijo in bo realen podatek sredi oz. 
proti koncu leta 2020 za leto 2019. 

 
NA PODROČJU MEDNARODNIH in PROJEKTOV EU 
V letu 2019 je 34 prijaviteljev oddalo 66 projektov na razpise 25 različnih mednarodnih programov oz. v 
povprečju je 1 prijavitelj prijavil dva projekta. V primerjavi z letom 2018 se je število prijav zmanjšalo za  
15 %. Od tega je bilo oddanih 14 koordinatorskih oz. enopartnerskih projektov in 52 partnerskih prijav, med 
katerimi je bila 1 prestižna prijava na H2020 ERC in 5 prijav na H2020 MSCA razpise. Slaba tretjina oddanih 
prijav je bila v okviru okvirnega programa Obzorje 2020. Od 34 prijaviteljev je 16 prijaviteljev ali slaba polovica 
hkrati tudi že nosilcev tekočih projektov.  
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Slika 2.1: Prijave na mednarodne razpise 

 
 
Slika 2.2: Prijave mednarodnih projektov 2015-2019 

 
 
Vseh 18 novih projektov je bilo partnerskih, pri čemer je 5 projektov iz Obzorja 2020. Tri prijave so se uvrstile 
v drugi krog. Število odobrenih projektov se je v primerjavi z letom 2018 v absolutnem številu zmanjšalo za 6 
projektov, pri čemer je bila stopnja uspešnosti 27 % in se je zmanjšala za 4 %.  
 
V letu 2019 je 24 nosilcev projektov izvajalo 63 mednarodnih raziskovalnih projektov, od tega 14 projektov 
Obzorje 2020, 13 projektov Erasmus + programa,  3 Interreg projekte, 9 projektov iz drugih programov EU, 
11 COST projektov in 13 drugih mednarodnih projektov. Skupno število EU in drugih mednarodnih projektov  
se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 2 projekta. Razmerje med številom nosilcev in številom projektov 
je 1:2,6, kar pomeni, da en nosilec v povprečju vodi 2,6 mednarodna projekta. Ob tem je kar 2/3 nosilcev 
projektov oddalo v povprečju 32 novih prijav projektov. 
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Slika 2.3: Mednarodni in EU projekti 2015-2019 

 
 
V letu 2019 smo oddali 14 zaključnih in 24 vmesnih finančnih poročil.  
V letu 2019 smo vsak teden objavljali na intranetni strani FDV in v napovedniku različne razpise EU in drugih 
mednarodnih programov. Hkrati smo pripravili posebni razširjeni seznam vseh odprtih mednarodnih razpisov 
za vsako četrtletje 2019. Na tej spletni strani posredujemo tudi druge koristne informacije, med katerimi so 
razpisi za štipendije in prosta delovna mesta v tujini, mednarodne konference in seminarje, različne predloge 
za vodenje in dokumente, potrebne za izvajanje mednarodnih projektov.  
 

Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami 
V okviru sodelovanja z univerzitetno službo za evropske projekte je bilo tej službi posredovano 42 dopisov, 
kar je prispevalo k urejeni in usklajeni notranji evidenci vseh mednarodnih prijav in mednarodnih projektov, 
ki se izvajajo na UL FDV. Vključili smo se tudi v širšo izmenjavo dobrih praks med članicami Univerze v zvezi s 
finančnim poročanjem na projektih Obzorje 2020 in Interreg projektih. 
 
Tabela 2.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 

RAZISKOVALNA in RAZVOJNA DEJAVNOST 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Organiziran raziskovalni dan FDV s poudarkom na 
odprtem dostopu, etiki in novih pravilih pri prijavljanju 
na H2021-2027. 

Povečanje transparentnosti med raziskovalnimi centri 
na FDV, pridobivanje vedenja o odprtem dostopu, 
poznavanje možnosti povezovanja z ljubljanskim 
univerzitetnim inkubatorjem, zavedanje pomena 
komuniciranja v znanosti in povečanje zavedanja 
pomena etike na raziskovalnem področju. 

Implementacija Pravilnika o raziskovalni dejavnosti na 
FDV. 

Uresničevanje zapisanih in definiranih postopkov 
izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na FDV. 
Transparentnost vseh postopkov, večja jasnost glede 
podpornih procesov in olajšano vodenje raziskovalnih 
projektov. Jasna odgovornost vseh akterjev v 
raziskovalnem procesu. 

Skupni sestanek vseh strokovnih služb (KS, FRS, SMEUP) 
z vodji projektov po posameznih programih glede 
razpisov (H2020, E+, drugi EU programi) ob začetku 
izvajanja projektov, čemur sledi zapisnik o vodenju 
projektov. 

Seznanitev strokovnih služb in vodij projektov s pravili 
in roki vodenja projektov, s čimer se izboljša 
komunikacija in zmanjšajo tveganja pri izvajanju 
projektov. Razjasnijo se odgovornosti vseh akterjev pri 
izvajanju mednarodnih projektov. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Raziskovalci ne oddajajo podatkov za 
zaključene projekte, ki imajo 
potencial za nadaljnjo in dolgotrajno 
rabo, v arhiv ADP. 

Dvig kulture oddajanja 
raziskovalnih podatkov v 
ADP takoj oz. čimprej po 
zaključenem projektu.   

Izboljšati pretok informacij o zaključenih 
projektih med nosilcem projekta in ADP. 
Povezava s PR-službo, preko katere 
najmanj dvakrat letno objaviti seznam 
zaključenih projektov. Pisarna IDV na ta 
seznam in objavo opozori tudi ADP.  
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Kadrovska preobremenjenost in 
podhranjenost v podpornih službah 
na raziskovalnem področju. 

Ohranjanje visoke kakovosti 
strokovne podpore v 
raziskovalnem procesu.  

Zagotoviti ustrezno kadrovsko zastopanost 
ob bližajočih se upokojitvah.  
Zagotoviti dinamično razporejanje 
strokovnih podpornih delavcev po centrih 
in zagotoviti takšno obremenjenost, ki 
zagotavlja učinkovito podporo 
raziskovanju. 

Razdrobljenost raziskovalne 
dejavnosti in vzajemno nepoznavanje 
raziskovalnih vsebin in rezultatov, kar 
posledično pomeni nekoordinirano 
prijavljanje raziskovalnih projektov. 

Povezovanje prijaviteljev in s 
tem povečana raziskovalna 
učinkovitost večjih 
raziskovalnih projektov.  

Organizacija raziskovalnega dneva FDV s 
predstavitvami raziskovalnih rezultatov po 
posameznih centrih.  
Zagotoviti seznanjenost vseh prijaviteljev z 
napovedanimi prijavami in naslovi 
projektov. 

 

 

3 UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Povečati prepoznavnost, sodelovanje z UL in medijsko pokritost. 

 V umetniških dogodkih poudarjati študijske tematike. 

 Na otvoritve privabiti več publike. 
 

Krepitev umetniške dejavnosti 
V Galeriji smo dosegli pomemben preboj na področju prepoznavnosti in medijske pokritosti z organizacijo 
razstave 'Send Nudes' v sodelovanju s študenti ALUO. Razstava je pritegnila ne samo širšo javnost, vendar 
tudi zanimanje medijev še nekaj časa po zaključku razstave v obliki intervjujev z organizatorji. Poleg te 
razstave, smo naše sodelovanje z ostalimi članicami UL dokazali z organizacijo razstave o delu Metke Krašovec 
za dan žena v okviru 100. obletnice UL. Večja prepoznavnost Galerije pa se izkazuje tudi v večjem številu 
zunanjih ponudb in prošenj za sodelovanje, ki jih Galerija prejema ter ki se jih namerava poslužiti v čim večji 
meri. Z našim delom se tudi vedno dotikamo širših družboslovnih tem, kot je na primer vloga žensk v 
mednarodnih konfliktih, problematika avtomatizacije ter njenih posledic za vse družbene razrede in 
predvsem družbenega obrobja, odnos mladih do spolnosti in odziv javnosti na le-to, odnos in sodelovanje 
med različnimi kulturami, itn… Naši ukrepi na obeh področjih (prepoznavnosti in študijske tematike) so 
obrodili sadove tudi pri privabljanju več publike, tako študentske, kakor tudi širše zunanje javnosti. Kar zadeva 
notranje delovanje Galerije, se nam je uspelo kadrovsko okrepiti, kakor tudi uvesti sistem pošiljanja bolje 
oblikovanih in slikovitih vabil, brez povečanja obremenitve za sodelujoče. V letu 2020 imamo kot cilj 
nadaljevati z izboljšavo notranjega delovanja, kar nam bo omogočilo še dodatno okrepiti umetniško 
dejavnost Fakultete za družbene vede. 
 

Tabela 3.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 
UMETNIŠKA DEJAVNOST 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost. Sodelovanje z ALUO je privedlo do enega najbolj 
odmevnih dogodkov Galerije FDV do sedaj ter s tem 
izboljšalo našo prepoznavnost. 

Sodelovanje z več različnimi institucijami. Bolj raznolike vsebine, drugačni načini predstavljanja 
družboslovnih tematik, širše sodelovanje z okoljem.  

Uvedba novega načina pošiljanja vabil na dogodke. Bolje oblikovana in slikovita vabila so bolje sprejeta s 
strani naslovljencev ter imajo posledično višje verjetnost, 
da slednje prepričajo za obisk razstave. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 
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Delovanje Galerije FDV je 
aktivnost, ki temelji na 
prostovoljnem delu oz. 
sistemsko ni podprta. 

Izboljšati učinkovitost 
administrativnega delovanja. 
Zadržati ali povečati število 
aktivnih članov Galerije, 
postopno doseči uvrstitev 
aktivnosti med sistemsko 
podprte. 

Nadgraditi notranje administrativne procese 
za razbremenitev dela članov Galerije. 
Nadaljevati aktivno povezovanje z okoljem in 
posledično urediti formalni status Galerije kot 
enega od sistemsko pomembnejših vozlišč 
sodelovanja družboslovja z neposredno 
okolico. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 
Slaba medijska pokritost in 
splošna prepoznavnost Galerije. 

Večja prepoznavnost Galerije. Organizirati tematske dogodke ob Tednu 
univerze, 8. marcu in prazniku dela ter zadnji 
junijski dogodek nameniti študentski 
produkciji. 

 
 

4 PRENOS IN UPORABA ZNANJA 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Obuditev področja vseživljenjskega učenja. 

 Okrepitev sodelovanja z diplomanti in oblikovanje trdnega Alumni kluba FDV. 

 Vzdrževanje dobrega sodelovanja s Kariernim centrom UL. 

 
Projekti z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja  
V skladu s cilji posameznih fakultet glede povečanja sodelovanja z gospodarstvom ter povečanje promocije 
ponudbe fakultet (ekspertize in raziskave, izobraževanja za gospodarstvo ter svetovanja) in skladno s 
strategijo UL za krepitev prenosa znanja smo v sodelovanju s Pisarno za prenos znanja na UL v decembru 
2019 pripravili popis raziskovalnih ekpertiz za vse raziskovalne centre naše fakultete. Njegov namen je 
uporaba za promocijske namene in za povezovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem. Dodana 
vrednost popisa bo celovita informacija za slovensko in tuje gospodarstvo ter širšo družbo, ki bo tako podana 
na enem mestu.   
 

Krepitev prenosa znanja – projekti za študente   
Na razpisu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za sofinanciranje projektov »Po 
kreativni poti do praktičnega znanja – PKP« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2014–2020 sta bila v letu 2019 prijavljena 2  projekta. V okviru JR »Študentski inovativni projekti za 
družbeno korist 2018–2020 – ŠIPK« smo v letu 2019 oddali 3 nove prijave. 
 
V letu 2019 smo izvedli 2 projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja – PKP in 4 projekte iz razpisa 
»Študentski inovativni projekti – ŠIPK«, v katere je bilo vključenih 54 študentov. 
 

Povezovanje z uporabniki znanja prek ponudb programov VŽU in programa za izpopolnjevanje 
družboslovnega znanja   
V študijskem letu 2018/19 smo v okviru VŽU organizirali Program za izpopolnjevanje družboslovnega znanja 
in tri jezikovne tečaje: začetni tečaj ruščine, pripravljalni tečaj na izpit EILTS, pripravljalni tečaj španskega 
jezika. Izvedba je bila odvisna od zadostnega števila tečajnikov. 
 

Krepitev sodelovanja s širšim okoljem – praktično usposabljanje študentov  
Študenti FDV opravljajo obvezno študijsko prakso v različnih organizacijah. Z nekaterimi imamo sklenjene 
večletne dogovore o sprejemu naših študentov na prakso. Če študent sam najde delodajalca, mu na fakulteti 
pripravimo tripartitno pogodbo o sodelovanju. 
 

Alumni FDV   
Ko je UL konec študijskega leta 2018/19 zaključila z nadgradnjo platforme Alumni UL, smo pričeli aktivno 
obveščati člane o ugodnostih in dogodkih na fakulteti. V začetku študijskega leta 2019/2020 smo pričeli 
objavljati tedenske novičke o dogodkih na fakulteti. Za člane smo pripravili nabor ugodnosti. Ker imajo do 
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nove platforme dostop samo registrirani člani, za ostale še vedno objavljamo novice in vabila na fakultetni 
spletni strani. Organizirali smo srečanje članov v sodelovanju z Galerijo FDV, področni Alumni klubi FDV so 
organizirali štiri srečanja svojih članov.  
 
Tabela 4.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 

PRENOS in UPORABA ZNANJA  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Uvedba nove platforme Alumni Kluba UL. Krepitev povezave z diplomanti.  

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Vzpostavljanje ponovnega stika z 
diplomanti, ki so se včlanili v 
prejšnjo obliko kluba pred GDPR. 

Povečati število novih članov. Zanimive objave na platformi ter na spletni 
strani fakultete, organizacija tematskih 
dogodkov in delavnic za alumne.  

Premajhna prepoznavnost, kaj je 
alumen in kaj posameznik pridobi 
z vključitvijo. 

Informiranje študentov o 
klubu in ugodnostih. 

Aktivnejše sodelovanje na Informativi, 
informativnih dnevih in pripravljalnih dnevih. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Slaba prepoznavnost krovnega 
kluba Alumni in interno 
organiziranje dogodkov znotraj 
področnih sekcij na študijskih 
smereh. 

Boljše informiranje.  Povezati sekcije in okrepiti poročanje o 
njihovih dogodkih. 

Spremembe v prioritetah 
financerjev in njihova odvisnost 
od proračuna in delitve sredstev 
znotraj razpoložljivih virov.  

Povečati vpliv na neposredno 
lokalno družbeno okolje preko 
znanstvenih projektov. 

Izvedba raziskovalnih projektov z lokalnim 
okoljem (MOL: v skladu z razvojnimi cilji UL ; 
razvojni cilj C2C). 

 

5 USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 
KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Izboljšati dostop do študijskih gradiv. 

 Večja kakovost in prepoznavnost TiP v mednarodnem prostoru. 

 Zagotavljanje kakovostne knjižnične zbirke tiskanih in elektronskih virov. 

 V okviru internacionalizacije okrepiti usmeritev na vzhodnoazijsko področje. 

 Izboljšati kakovost izdaj znotraj založbe. 
 

Knjižnična dejavnost 
Na področju knjižnične dejavnosti nadaljujemo usmerjenost predvsem na dva področja: zagotavljanje 
kvalitetne hibridne knjižnične zbirke in informacijskega opismenjevanja uporabnikov. V letu 2019 smo 
povečali zbirko tiskanih gradiv za 2010 enot (skupaj tiskana knjižnična zbirka šteje 225.523 enot), sodelujemo 
v 11 konzorcijih za nabavo zbirk in e-revij (ScienceDirect, Wiley, Springer, Sage, Taylor & Francis, Emerald, 
APA, EBSCO Communication and Mass Media, EBSCO Socindex, WARC, New Pauly), prav tako smo aktivno 
sodelovali v skupnem javnem naročilu revij UL. Analizirali smo sezname naslovov serijskih publikacij in 
odpovedali naslove, ki niso podlaga za konzorcije oz. so postala odprtodostopna. Samostojno smo naročili 
pet zbirk (Military & Government, Political Science Complete, Social Science Journals, East & Central 
European database, GVIN).  
 
V okviru East Asia Resource Library (EARL) smo pridobili sredstva Japonske in Korejske fundacije ter donacije 
Japan Publishing House, Japan national Diet Library, National Library Taiwan, Korean Embassy. Edini v 
Sloveniji nudimo dostop do največje kitajske zbirke CNKI, japonske zbirke JapanKnowledgeLib, korejskih zbirk 
KRPIA in DRPIA ter več tajvanskih zbirk: https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/earl.  Posebej je kot primer dobre 

https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/earl
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prakse treba omeniti zgledno sodelovanje Službe za mednarodno sodelovanje in mobilnost ter knjižnice pri 
organizaciji dogodkov EARL (24 dogodkov v 2019). 
 
FDV je bila tudi soorganizatorka strokovnega srečanja knjižničarjev UL 12. junija 2019, na katerem je preko 
130 zbranih predstavnikov s številnih visokošolskih knjižnic razpravljalo o temah, ki spreminjajo knjižnično 
informacijsko podporo na slovenskih fakultetah: https://www.uni-
lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/. 
 
Bibliotekarji smo izvedli 62 izobraževanj v obsegu 133 ur, ki se jih je skupaj udeležilo 1198 uporabnikov ter 
445 ur individualnega usposabljanja za 2375 uporabnikov. Poleg rednih evalvacij teh izobraževanj, ki so 
pokazala veliko stopnjo zadovoljstva z vsebinami, smo izvedli tudi splošno anketo o poznavanju naših storitev, 
zadovoljstvu z njimi ter predlogih naših uporabnikov za razvoj knjižnice. Zadovoljstvo naših uporabnikov se je 
zelo povečalo glede na leto 2014  (podatki v tabeli evalvacije spodaj), posebej je razveseljujoče večinsko 
mnenje, da knjižnica dobro podpira študij oz. delo na fakulteti.  
 
Ti rezultati so doseženi ob oz. kljub petim upokojitvam, ki so pomenile za kolektiv knjižnice veliko spremembo. 
Poleg uvajanja novih sodelavcev smo analizirali potrebne knjižničarske kompetence ter nadgradili opise del 
in nalog glede na spremenjene zahteve uporabnikov ter trende sodobne akademske knjižnice (predvsem 
digitalne kompetence, pogajanja s ponudniki, mednarodno sodelovanje). 
V anketi so respondenti izrazili tudi mnenje o razvojnih možnostih knjižnice, ki je potrdilo pravilno 
usmerjenost na zbirke e-virov ter na informacijsko izobraževanje in svetovanje.  
 

  Tabela 5.1: Pomembnost naštetih razvojnih možnosti knjižnice 

Kako pomembne so po 
vašem mnenju spodaj 
naštete razvojne možnosti 
knjižnice? 

zelo 
pomembno 

pomembno 

niti 
pomembno, 

niti 
nepomembno 

nepomembno 
zelo 

nepomembno 

ne 
morem 
oceniti 

Skupaj 

Povečevanje zbirke e-virov 164 (67%) 75 (30%) 4 (2%) 1 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 246 (100%) 

Upravljanje repozitorijev 
objav FDV 

72 (29%) 94 (38%) 43 (17%) 4 (2%) 0 (0%) 
33 

(13%) 
246 (100%) 

E-izobraževanje uporabnikov 
(spletne učilnice, spletni 
vodiči...) 

77 (31%) 109 (44%) 36 (15%) 11 (4%) 3 (1%) 10 (4%) 246 (100%) 

Krepitev informacijskega 
svetovanja - pomoč pri 
konkretnih informacijskih 
potrebah 

103 (42%) 95 (39%) 32 (13%) 8 (3%) 1 (0%) 6 (2%) 245 (100%) 

Vključitev izobraževalnih 
tečajev (iskanja virov) v 
predmete na fakulteti 

93 (38%) 96 (39%) 36 (15%) 15 (6%) 1 (0%) 4 (2%) 245 (100%) 

Priprava raziskovalnih vodičev 
za posamezne teme 

74 (30%) 99 (40%) 45 (18%) 13 (5%) 1 (0%) 13 (5%) 245 (100%) 

Svetovanje o objavljanju v 
odprtem dostopu 

70 (29%) 100 (41%) 45 (18%) 11 (4%) 2 (1%) 17 (7%) 245 (100%) 

Knjižnica kot družabno 
središče 

126 (51%) 85 (35%) 22 (9%) 4 (2%) 4 (2%) 5 (2%) 246 (100%) 

 
Z odpiralnim časom je bilo zelo zadovoljnih in zadovoljnih skupaj 80 % respondentov, niti zadovoljnih/niti 
nezadovoljnih 9 %, niso mogli oceniti 2 %, nezadovoljnih ali zelo nezadovoljnih pa 9 %.  
Uporabnikom se zdi zelo pomembna tudi knjižnica kot družabno središče. Vprašali smo jih, kako pogosto so 
v zadnjem letu obiskali prostore ODKJG z določenim namenom, kjer so bili nameni vnaprej podani. Knjižnico 
najbolj pogosto obiščejo, da bi študirali v prostorih knjižnice (34 %), da bi se družili s kolegi (22 %) ter da bi 
uporabili prostor za skupinsko delo (20 %). Zato v 2020 načrtujemo analizo možnosti sprememb v zvezi s 
teraso knjižnice (več manjših miz) in stekleno računalniško sobo (v dodatnem vprašanju si polovica 
respondentov želi individualne celice, polovica pa mize za skupinsko delo). 

https://www.uni-lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/
https://www.uni-lj.si/knjiznice/novice_in_dogodki/2019052523440765/
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Založniška  dejavnost 
Na področju založbene dejavnosti fakultete smo v letu 2019 v celoti uresničili zastavljena cilja dopolnitve vseh 
uredništev z vsaj dvočlanskim uredniškim odborom in ustanovitvijo uredništva za izdaje zunaj obstoječih 
zbirk. Z uvedbo uredništva za izdaje izven zbirk smo dosegli poenotenje postopka izdaje za vse knjige, z 
razširjenimi uredništvi knjižnih zbirk pa sledimo cilju depersonalizacije nekaterih knjižnih zbirk in posledično 
doseganju višje kakovosti novih izdaj. 
 
V letu 2019 smo izboljšali koordinacijo založniške in knjižnične dejavnosti predvsem na področjih odprtega 
dostopa in priprave študijskih gradiv za portal študijskih gradiv Zebra. Pridobljenih je bilo 8 soglasij avtorjev 
pri Založbi FDV za uporabo gradiva v Zebri. Pripravljenih in dodanih je bilo 7 kompendijev in skript za študente 
1. in 2. letnika. Komisija za učbenike je dobila dve prijavi in odobrila izdajo dveh učbenikov.  
 
Vse leto smo se intenzivno vključevali v razprave o razvoju založniške dejavnosti na UL ter s predlogi in 
pripombami sodelovali v skupnih projektih. V letu 2019 sta to bila dva skupna nastopa na knjižnih sejmih. 
 
V letu 2019 je izšlo 20 novih monografij, 3 z letnico izdaje 2019 pa so še v zaključnih fazah izdaje. Poleg tega 
je izšlo pet priročnikov in dva zbornika s prispevki iz mednarodnih konferenc. 
V letu 2019 je bilo prodanih 1224 izvodov knjig, od tega 26 v maloprodaji na fakulteti (knjižnica), 175 preko 
spletne knjigarne, ostale pa preko drugih distribucijskih kanalov. Dejavnost neposredne prodaje knjig smo 
premestili v prostore knjižnice fakultete, kjer poteka od septembra 2019 dalje, zato bomo lahko trend 
maloprodaje spremljali v naslednjih letih. Na založbi je bila maja zaposlena nova vodja založbe v obsegu ½, ki 
je prevzela delo na področju diseminacije knjig. 
 
V letu 2019 smo izdali 5 enojnih številk revije Teorija in praksa. Tri od petih številk so izšle v celoti v angleškem 
jeziku. Skupaj je bilo natisnjenih 60 člankov, od tega 16 slovenskih člankov in 44 člankov v  
angleščini, kar pomeni, da je bilo 73 % objavljenih člankov v angleščini. 
 
V letu 2019 smo v reviji TIP objavili približno tretjino avtorskih besedil tujih avtorjev, in sicer kar nekaj iz 
Hrvaške, ostale zastopane države pa so bile Bosna in Hercegovina, Srbija, Avstrija, Nemčija in Italija, Švedska, 
Kitajska, Libanon, Nova Zelandija, Ruska federacija, Južna Koreja, ZDA in Kanada, kar predstavlja bogato 
diseminacijo znanosti tudi zunaj naših geografskih meja. Opazno je naraščanje števila besedil tujih avtorjev, 
kar kaže na širšo prepoznavnost revije. V letu 2019 smo vzpostavili dogovore za sodelovanje s kolegi iz 
Moskve in Kijeva glede možnosti objavljanja znanstvenih člankov ruskih avtorjev v TIP. 
 
Še vedno je prioriteta skrb za kakovost člankov in rigoroznost postopkov, na kar kaže kazalnik o številu 
zavrnjenih besedil v letu 2019 (54 zavrnjenih besedil). Posebna številka Teorije in prakse z naslovom 
Nastajajoča nova svetovna ureditev: novi trendi zahtevajo nove odgovore, ki sta jo uredila član Centra za 
mednarodne odnose zasl. prof. dr. Marjan Svetličič ter član Centra za obramboslovje, prof. dr. Anton Grizold, 
je prejela v sklopu ARRS-ovega projekta Odlični v znanosti priznanje za vrhunski raziskovalni dosežek. 
Urednika sta združila in povezala 18 raziskovalcev v nabor 10 interdisciplinarnih raziskav, ki so objavljeni v tej 
posebni številki revije.  
 
Tabela 5.2: Povzetek evalvacije dejavnosti 

KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Knjižnica je izvedla obsežen in kvaliteten program 
informacijskega opismenjevanja uporabnikov s 
sodelovanjem v pedagoškem procesu ter spletnimi 
učilnicami. 

Od leta 2014 do 2019 se je odstotek zadovoljnih s knjižnico 
povečal z 82 % na 92 %. Največja sprememba se je zgodila 
pri zelo zadovoljnih uporabnikih, teh je bilo v letu 2014 24 
%, v letu 2019 pa 42 %. 
Obenem zelo visok odstotek respondentov meni, da je 
knjižnica pomemben člen pedagoškega in raziskovalnega 
procesa na fakulteti (93 %) in da je knjižnica odprta in 
uporabniku prijazna  (93 %). Prav tako visok odstotek 
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respondentov ocenjuje, da knjižnične storitve dobro 
podpirajo študij oz. delo (88 %) in da pozitivno vplivajo na 
kakovost in učinkovitost študija oz. dela (88 %). 

Koordinirano delovanje založniške in knjižnične 
dejavnosti na fakulteti, medsebojna pomoč in delitev 
znanja o avtorskih pravicah in odprtem dostopu. 

S koordinacijo založniške in knjižnične dejavnosti na 
fakulteti smo izboljšali pomoč pedagogom in raziskovalcem 
na področju odprtega dostopa in priprave študijskih gradiv. 

Uredništva knjižnih zbirk smo razširili z veččlanskimi 
uredniškimi odbori in ustanovili uredniški odbor za 
izdajo knjig izven obstoječih zbirk. 

Poenotili smo postopek izdaje za vse knjige, namen 
razširjenih uredništev je depersonalizacija nekaterih 
knjižnih zbirk in posledično višja kakovost novih izdaj. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Tveganje izgube izkušenj ter znanj zaradi velikega 
števila upokojitev v knjižnici. 

Ohranitev kakovosti 
storitev sodobne 
hibridne akademske 
knjižnice v pogojih 
kadrovskega 
prestrukturiranja. 

Prenos znanj in izkušenj ob 
upokojitvah sodelavcev na mlajše 
sodelavce, prerazporeditev nalog. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Nedefinirana strategija UL na področju knjižnične 
dejavnosti. 

Analiza knjižnične 
dejavnosti UL, 
vključno s 
prednostmi in 
slabostmi sedanje 
organiziranosti. 

FDV bo aktivno sodelovala pri 
analizi stanja in strateških 
predlogih glede organiziranosti 
knjižnične dejavnosti na UL. 

 
 

OBŠTUDIJSKA in INTERESNA DEJAVNOST, STORITVE za ŠTUDENTE 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Prilagoditi tutorski sistem zaradi uvedbe prenovljenih študijskih programov. 

 Okrepiti dejavnost tutorstva na študijskih programih, ki se iztekajo. 

 Odpraviti pomanjkljivo poznavanje tutorstva kot izbirnega predmeta obštudijske dejavnosti. 

 Odpravljanje težav tutorjev študentov pri delu s študenti, ki imajo posebne zahteve. 

 Zagotovitev finančne podpore za obštudijsko dejavnost. 

 Okrepiti sodelovanje pri dejavnostih in delu Študentskega sveta FDV. 

 Sodelovanje študentov pri upravljanju; nadaljevanje močne vpetosti študentov v vse temeljne 
upravljalske procese. 

 Okrepitev meddruštvenega sodelovanja in priprava več vsebinsko bogatih projektov ter povezovanje 
s tujino. 

 Ustrezno opremljen prostor Študentskega sveta FDV, ki omogoča izvedbo vseh aktivnosti. 

 Izboljšanje dostopa do študijskih gradiv za študente in študentke FDV. 
 

Karierni in osebnostni razvoj študentov 

V okviru KC FDV smo na spletni strani tedensko objavljali ponudbe delovnih mest, študentskega dela, 
možnosti za opravljanje prakse, razne razpise, natečaje in vabila na delavnice.  
 
KC UL je v letu 2018/19 organiziral veliko dogodkov, kot so obiski delodajalcev in delavnice za pridobitev 
kompetenc študentov, ki prispevajo k njihovemu osebnemu in profesionalnemu razvoju ter boljši 
zaposljivosti. Naj izpostavimo le nekatere: Zaposlitveni inkubator, Karierni tabor, Izobraževanja in 
usposabljanja za tutorje. V študijskem letu 2018/19 smo začeli študente o pomembnih delavnicah in 
dogodkih obveščati prek spletnega referata. Kljub vsem poskusom boljšega obveščanja študentov pa v 
anketah še vedno ocenjujejo pomanjkljivo informiranost o storitvah KC. 
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Tutorstvo  
Tutorji so v letu 2019 za svoje aktivnosti v povprečju porabili 10–15 kontaktnih ur, večina tutorjev pa je s 
študenti komunicirala prek e-pošte. Tutorji so poleg dela na FDV (sprejem brucev, organizirani (semestrski) 
tutorski sestanki s posameznimi letniki programa, druge skupinske ali individualne konzultacije s študenti, 
sodelovanje pri izvedbi informativnih dni) bili vključeni tudi pri predstavitvah programov FDV na Informativi 
in posameznih srednjih šolah.  

 
Zaradi prenove študijskih programov in prehoda v model 3 + 2 smo se na FDV odločili prilagoditi tutorski 
sistem in konec leta 2019 začeli s postopkom spremembe Poslovnika tutorskega sistema Fakultete za 
družbene vede. Tutorstvo na 2. stopnji se v soglasju tutorskega zbora, skrbnikov in študentov magistrskega 
študija v letu 2019 še ni izvajalo, je pa bila sprejeta odločitev, da se tutorstvo na 2. stopnji uvede v študijskem 
letu 2021/2022, ko se začnejo izvajati prenovljeni programi na 2. stopnji. Hkrati smo na predhodnih 
programih, ki se iztečejo leta 2021/2022, ohranili dejavnost tutorstva (vsaj en tutor na program), navkljub 
manjšemu številu študentov.  

 
V letu 2019 smo na FDV izboljšali poznavanje tutorstva kot izbirnega predmeta obštudijske dejavnosti, kar 
potrjuje večje število tutorjev študentov, ki tutorstvo uveljavljajo kot del študijskih obveznosti. Predmet 
Tutorstvo (3 ECTS), so v študijskem letu 2018/19 uspešno opravili trije tutorji študenti, na začetku študijskega 
leta 2019/2020 pa je predmet vpisalo že pet tutorjev študentov. K temu je pripomoglo pravočasno in redno 
obveščanje znotraj tutorskega sistema kot tudi informiranje o tej možnosti znotraj letnega razpisa za tutorje 
študente.   
 
Za zagotavljanje boljše podpore študentom tutorjem in odpravljanje težav pri delu s študenti, ki imajo 
posebne zahteve, smo izvedli dve spremembi: (1) pričeli smo s postopkom spremembe Poslovnika tutorskega 
sistema Fakultete za družbene vede, ki fakultativno izobraževanje za tutorje študente nadomešča z obveznim 
izobraževanjem vsaj enkrat na leto; (2) zaradi vse večjega števila tujih študentov smo na FDV poleg tutorjev 
za tuje študente uvedli t. i. kolegialni sistem, ki tujim študentom pomagajo pri lažji integraciji v življenje na 
FDV in v Ljubljani. Od leta 2019 je ta na voljo tudi redno vpisanim tujim študentom, ne le izmenjalnim 
študentom.  
 

ŠTUDENTI s POSEBNIM STATUSOM 
Status študenta športnika in umetnika 
V študijskem letu 2018/19 smo imeli na fakulteti 5 študentov, ki jim je bil dodeljen status umetnika, kar kaže 
na upad  te skupine študentov v primerjavi s študijskim letom 2017/18, ko smo dodelili status umetnika  
sedmim študentom. Študentka s statusom umetnice, ki se ukvarja s petjem se pridruži tudi na velikih 
slavnostnih dogodkih, ki jih organizira fakulteta. 
 
Število študentov s statusom športnika se je v študijskem letu 2018/19 nekoliko povečalo, saj je imelo status 
športnika odobrenih 17 študentov, medtem ko je bilo v študijskem letu 2017/18 na fakulteti 13 študentov s 
priznanim statusom športnika. 
 
Porast  študentov s statusom športnika je najverjetneje povezan s sprejemom novih Navodil o posebnih 
pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov FDV Univerze v 
Ljubljani, ki študente razvrščajo glede na posamezno kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije na status 
A ali status B. Nekoliko več je bilo študentov, ki so imeli dodeljen status kategorizacije B, pa tudi število 
kategoriziranih športnikov se je v primerjavi s študijskim letom 2017/18 povečalo. 
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) nam je dodelil certifikat Športnikom prijazno 
izobraževanje. Sklep o dodelitvi certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je bil na predlog Ekspertne 
skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Strokovnega sveta za vrhunski šport, potrjen 
na  korespondenčni seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, dne 11. 2. 2019. 
Študentom športnikom se fakulteta prilagaja individualno, glede na posameznikov urnik dejavnosti v športu. 
Vsi nosilci predmetov so obveščeni o posameznem študentu športniku po elektronski pošti, prav tako imajo 
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zapis o posebnem statusu v spletnem referatu. Za lažjo koordinacijo športa in študija je na fakulteti tudi učitelj 
tutor, ki študentom nudi pomoč pri usklajevanju obeh karier 
 

Status študenta s posebnimi potrebami 
Na fakulteti nudimo podporo študentom s posebnimi potrebami pri vključevanju v študijski proces s pomočjo 
tutorja učitelja za študente s posebnimi potrebami, ki je hkrati tudi pooblaščena osebe za delo s študenti s 
posebnimi potrebami na fakulteti.  
 
V letu 2019 so se zaposleni na fakulteti udeležili delavnic in usposabljanj za delo s študenti z različnimi vrstami 
motenj/potreb/primanjkljajev, ki jih je organiziral KC UL. Prav tako smo sodelovali na tutorskem 
izobraževanju, ki ga je organiziral KC UL s predstavitvijo dobrih praks na področju dela s študenti s posebnimi 
potrebami. Nadaljevali smo z dobro prakso individualnih razgovorov s študenti, ki so želeli pridobiti status 
študenta s posebnimi potrebami. Organizirali smo posebno srečanje za študente s posebnimi potrebami. 
 
V študijskem letu 2018/19 je največ študentov pridobilo status študenta s posebnimi potrebami zaradi 
dolgotrajnih ali kroničnih bolezni (14), kar je nekoliko več kot v lanskem študijskem letu. Zaradi različnih 
težav/motenj/primanjkljajev je imelo status s posebnimi potrebami 33 študentov. 
 

Status študenta starša 
Med študente s posebnim statusom sodijo tudi študenti, ki so v času študija na fakulteti postali starši. V 
študijskem letu 2018/19 je 10 študentov pridobilo status starša, v 2017/18 pa 8 študentov. 
 

Študentski svet FDV 

Študentski svet FDV je v letu 2019 opravljal vse svoje redne aktivnosti, poleg tega pa organiziral tudi 
mednarodno študentsko konferenco in ponovno vzpostavil delujoči sistem meddruštvene koordinacije. V 
preteklem letu smo imeli zagotovljeno financiranje s strani MIZŠ, ki smo jih porabili za izvedbo projektov 
(Political Science Student meet up, FDV-jevec), podporo tutorskemu sistemu in podporo športnim ekipam 
FDV. V prihodnje bi radi zagotovili finančna sredstva za športne ekipe FDV s strani fakultete in ne 
študentskega sveta. Prav tako moramo v letu 2020 izvesti tudi razpis za (so)financiranje obštudijske 
dejavnosti in zagotoviti ustrezno opremljen prostor ŠS FDV, ki bo omogočal izvedbo vseh aktivnosti.  
 
V letu 2019 smo se aktivno udeležili vseh sej in predstavljali študente v organih Senata FDV ter drugih 
delovnih telesih in aktivnostih, ki so se navezovale na študente. Tako smo lahko sproti reagirali na  
nepravilnost in bili v stalnem stiku s študenti, med katerimi smo tudi v času odmevnejših problematik, izvedli 
posvetovanja in tako oblikovali širše študentsko mnenje. V letu 2019 smo s študenti izvedli tudi kratko 
posvetovanje v sklopu delovnega telesa ŠS FDV na temo dostopnosti gradiv za študijski proces in tako ocenili, 
da je nabor literature vsako leto obširnejši.  
 
V letu 2019 se je ŠS FDV tudi redno odzival na pobude študentov, predvsem v času družbenih tematik, ki so 
neposredno vplivale na študente FDV in študij na FDV. Želimo si, da bi sodelovanje med študenti, Študentskim 
svetom in vodstvom fakultete na tem področju še naprej okrepili in tako zagotovili, da je vedno slišan večinski 
glas.  
 
Tabela 5.3: Povzetek evalvacije dejavnosti 

OBŠTUDIJSKA in INTERESNA DEJAVNOST, STORITVE za ŠTUDENTE (ŠS, FDV, karierni in osebnostni razvoj 
študentov, tutorstvo, študenti s posebnim statusom) 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Povečanje števila študentov tutorjev, ki so 
tutorstvo vpisali kot izbirni predmet obštudijska 
dejavnost. 

Uveljavljanje tutorstva kot izbirnega predmeta, kjer je 
opravljeno tutorsko delo ovrednoteno s 3 ECTS in s tem 
postaja del študijskih obveznosti, zaradi česar se študentje 
lažje odločajo za tutorstvo.  To je pozitivno vplivalo na 
vsakoletni razpis za študente tutorje, kjer že v prvem roku 
zapolnimo skoraj vsa mesta.  
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Dodane enote študijske literature na portal 
Zebra. 

Dostop do študijske literature študentom omogoča 
kakovostno pripravo na izpite in druge s študijem povezane 
obveznosti. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Podajanje informacij glede prehodov 
iz sistema 4+1 na 3+2. 
 

Podati študentom 
enotne informacije s 
strani predstavnikov 
študentov in 
zaposlenih na 
fakulteti. 

Izvesti tutorsko uro, na kateri zaposleni iz 
strokovnih služb  podajo točne informacije o 
prehodu študentov iz sistema 4+1 na 3+2.                                                  
Informacije o prehodu objaviti na spletnem 
mestu FDV, v obliki Pogostih vprašanj. 

Sprememba trajanja študija 2. 
stopnje zaradi prehoda na 3 + 2 za 
študente zadnje generacije po 
sistemu 4 + 1. 

Omogočiti vsem 
študentom 
nadaljevanje študija. 

Povečati vpisna mesta za magistrski študij za tisto 
leto, ko se bodo študentje iz sistema 4+1 
vpisovali na drugo stopnjo 3+2 in se vpisali v prvi 
in drugi letnik hkrati. 

 

6 UPRAVLJANJE IN RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 

 Vzpostavitev mehanizma za analizo kompetenc in veščin po študijskih programih. 

 Izboljšanje delovanja obstoječega zaključevanja zanke kakovosti, povezljivost različnih kvalitativnih 
in kvantitativnih baz podatkov. 

 Seznanjanje notranje javnosti o izsledkih različnih poročil s področja kakovosti. 

 

6.1 DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI  
 
Na fakulteti imamo vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s pravili UL ter fakultetnim poslovnikom kakovosti, 
v katerem so vsi procesi zastavljeni tako, da z različnimi mehanizmi sistema kakovosti notranje presojamo 
delovanje fakultete. Na podlagi tega letno ugotavljamo uresničevanje strategije Fakultete za družbene vede 
ter uspešnost realizacije kratkoročnih ciljev, ki smo si jih zastavili z letnim akcijskim načrtom (planom dela) in 
ukrepi iz prejšnjega samoevalvacijskega obdobja na vseh temeljnih področjih delovanja: izobraževalnem, 
raziskovalnem, upravljalskem.  
 

Krepitev celovite zanke kakovosti in sistema kakovosti 
Tudi v letu 2019 smo na področju delovanja sistema kakovosti sledili razvojnim ciljem UL  glede krepitve 
celovite zanke kakovosti za izboljšanje kakovosti študija.  
 
Nadaljevali smo z že vzpostavljenim sistemom korekcijskih ukrepov na podlagi različnih anket, analiz, ki jih 
opravljamo na fakulteti, ter prav tako na podlagi opravljene letne samoevalvacije študijskih programov vseh 
treh stopenj študija. 
 
V oktobru 2019 smo organizirali posvetovalni sestanek skrbnikov študijskih programov glede izvedbe letne 
samoevalvacije študijskih programov, ki smo jih izvajali v študijskem letu 2018/19. Skrbnikom študijskih 
programov smo zagotovili strokovno podporo s predpripravo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov v 
samoevalvacijskih obrazcih. Na ta način so lahko skrbniki na optimalnejši način opravili samoevalvacijo 
posameznega študijskega programa. Prav tako smo optimizirali proces obravnave samoevalvacijskih poročil 
študijskih programov, kot tudi ostalih poročil s področja kakovosti. 
 
Za celovito zanko kakovosti skrbimo na fakulteti  s pripravo Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti FDV, 
v katerem je opravljena letna evalvacija posameznega področja delovanja tako realizacije zastavljenih 
kratkoročnih ciljev, identificiranih slabosti, nevarnosti kakor tudi izboljšav posameznega področja. Na podlagi 
tega na fakultetni ravni oblikujemo predloge ukrepov za odpravo identificiranih slabosti, ki jih obravnava tudi 
najvišji organ fakultete – senat. Vsi cilji ter predlogi ukrepov imajo tudi nosilce odgovornosti.  
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Tudi na ravni študijskih programov skrbimo za zagotavljanje zanke kakovosti.  
Na podlagi rednih letnih samoevalvacij študijskih programov, ki jih opravljajo skrbniki, pripravljamo tudi 
skupno poročilo s ključnimi ugotovitvami opravljene letne samoevalvacije programov na ravni fakultete, ki 
vključuje tudi ugotovitve iz ostalih poročil s področja kakovosti. To poročilo je posredovano v obravnavo na 
oddelke, katedre ter Študentski svet FDV. Samoevalvacijska poročila skrbnikov, skupno poročilo ter ostala 
poročila s področja kakovosti obravnavamo na skupni januarski seji Komisije za doktorski študij, Komisije za 
študijske zadeve in Komisije za kakovost. V komisijah so zastopani tudi predstavniki študentov. Vsa poročila 
so obravnavana na Senatu FDV in jih letno objavljamo tudi na fakultetni podstrani kakovost. 
Na podlagi ugotovitev iz letne samoevalvacije študijskih programov smo prav tako tudi v letu 2019 posodobili 
študijske programe s posodobitvijo učnih načrtov predmetov, metod učenja in poučevanja, sonosilstva 
predmetov, obvezno in neobvezno literaturo. 
V okviru Komisije za kakovost smo v letu 2019 oblikovali predlog nove posodobljene študentske ankete na 
tretji stopnji s katerim se je seznanil Kolegij dekanje. S predlogom je prav tako seznanjena predstavnica 
fakultete, ki sodeluje v UL komisiji za prenovo študentskih anket. 
 

IZVAJANJE DOGODKOV – posvetov, delavnic, usposabljanj za izboljšanje kakovosti študija in drugih 
dejavnosti 
Ob začetku študijskega leta 2018/19 smo izvedli že nekaj let vpeljano dobro prakso in sicer smo izvedli 
pedagoško klavzuro, ki je bila tokrat namenjena avtorskim pravicam v izobraževanju, predstavitvi vodstva o 
opravljenem delu v študijskem letu, predstavitvi dobrih praks ter načrtih in ciljih fakultete za naprej. 
 
V novembru 2019 smo organizirali četrto razvojno kavo na temo kakovosti doktorskega študija z raznoliko 
tematiko ter prav tako tudi srečanje doktorskih študentov in sodelujočih pedagogov. Po srečanju je bilo za 
doktorske študente organizirano predavanje prof. dr. Iztoka Prezlja z naslovom „Publishing in high quality 
scientific journals“. 
 
Na področju razvoja učenja in poučevanja smo v 2019 izvedli delavnico Elementi e-učenja: dobre prakse na 
FDV. 
 

6.2 MEHANIZMI za SPREMLJANJE in IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 
 

Redna letna samoevalvacija študijskih programov 
Osrednji mehanizem za spremljanje kakovosti in razvoj študijskih programov na fakulteti predstavlja letna 
samoevalvacija, ki jo na fakulteti izvajamo v skladu z UL pravili.  
Na podlagi ugotovitev iz letne samoevalvacije študijskih programov v letu 2019, ki so jih izvedli skrbniki smo 
posodobili študijske programe. Skrbniki so v proces samoevalvacije vključili tako Alumne, študente, kot tudi 
zunanje sodelujoče strokovnjake na posameznih študijskih programih. Ugotovitve samoevalvacije 
posameznega študijskega programa kot tudi samoevalvacijsko poročilo so ena izmed izhodišč letnih 
razgovorov prodekanje za študijske zadeve s predstojniki kateder, skrbniki študijskih programov. 
 
V letu 2019 smo pri samoevalvaciji študijskih programov posebno pozornost namenili evalvaciji 
prvostopenjskih prenovljenih programov, saj smo v študijskem letu 2018/19 prvič izvajali prve letnike 11 
prenovljenih programov. S prenovo bolonjskih programov smo nekaj prvostopenjskih študijskih programov 
združili zaradi racionalnejše izvedbe študijskega programa. Z analizo po različnih dejavnikih študijskega 
procesa lahko tako že po enoletnem izvajanju prenovljenih študijskih programov ugotavljamo, da smo 
študijske programe izboljšali. Več smo o samoevalvaciji ter ugotovitvah zapisali v poglavju 1.3 Dvig kakovosti 
izobraževanja oz. izvajanja študijskih programov. 
 

Študentske ankete 
Študentske ankete, s katerimi ugotavljamo zadovoljstvo študentov po različnih dejavnikih študijskega procesa 
izvajamo na FDV v skladu z UL Pravilnikom o študentski anketi. Izvajamo jih v celoti v elektronski obliki. 
Rezultate študentskih anket letno obravnavamo na različnih organih fakultete ter o tem transparentno 
seznanjamo tudi zunanjo javnost in študente.  
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Ugotovitve vseh vrst študentskih anket uporabljamo pri letnem izboljševanju študijskih programov ter letni 
notranji presoji fakultete. Dostop do vpogleda rezultatov študentskih anket je urejen v skladu z UL pravili. Še 
naprej na fakulteti ohranjamo prakso, da se dekanja, področni prodekani pogovorijo z najslabše ocenjenimi 
pedagogi.  
 

Na FDV smo v 2019 izvedli naslednje študentske ankete: 

 študentska anketa o splošnih vidikih študijskega procesa na 1. in 2. stopnji, 

 študentska anketa o študiju na 3. stopnji po prvem letniku, 

 študentska anketa o študiju na 3. stopnji po drugem letniku, 

 študentska anketa o praktičnem usposabljanju študentov izven fakultete, 

 študentska anketa o izvajalcih in predmetih pred zaključenim preverjanjem znanja na 1. in 2. stopnji 
(po programih), 

 študentska anketa o predmetih po zaključenem preverjanju znanja na 1. in 2. stopnji (po programih), 

 spremljanje obremenjenosti študentov (ECTS) –  z anketo po predmetih. 
 

Ugotovitve izvedenih študentskih anket so zapisane v tabeli 6.1. 
 
Tabela 6.1: Povzetek evalvacije  

ŠTUDENTSKA ANKETA za 1., 2. in 3. stopnjo – na ravni ČLANICE 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE 
V PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Višje splošno zadovoljstvo študentov s 
študijem na fakulteti. (1. in 2. stopnja) 

Prizadevanje k povečevanju (oz. ohranjanju) ravni zadovoljstva 
študentov spodbuja pedagoge k bolj kakovostnemu pedagoškemu delu. 
Tako smo zaznali naslednje pomembne premike: pedagogi so v 
pedagoški proces vpeljali neposredne praktične izkušnje, uporabili 
rezultate svojega raziskovalnega dela, vključili sodelovanje številnih 
zunanjih strokovnjakov pri predmetih, izboljšal se je odnos 
predavateljev do študentov ter odnos in odzivnost strokovnih služb 
fakultete. 

Višje zadovoljstvo študentov 1. letnika 
prenovljenih študijskih programov z 
vsebino programa v primerjavi z 
zadovoljstvom študentov predhodnih 
programov.  

Cilji prenove prvostopenjskih študijskih programov (iz sistema 4 + 1 v 3 + 
2) se uresničujejo, saj so učinki vidni že po zaključku 1. letnika 
prenovljenih študijskih programov. Ocene splošnega zadovoljstva 
študentov z vsebino programa nam potrjujejo, da smo programe 
naredili bolj privlačne za študente. Realnejšo sliko pa bomo dobili šele 
po zaključku celotne prve generacije študentov na prenovljenih 
študijskih programih. 

Višje zadovoljstvo študentov 1. in 2. 
stopnje z informacijsko infrastrukturo na 
fakulteti: z brezžičnim omrežjem ter 
osebjem v računalniškem centru. 

Študenti imajo na fakulteti neomejen dostop do informacij in storitev na 
spletu in jih lahko nemoteno uporabljajo za delo v predavalnicah, kadar 
to zahteva pedagoški proces. 

Ohranjanje visokega zadovoljstva 
študentov 1. in 2. stopnje z 
obveščanjem, dostopnostjo informacij, 
ustreznostjo prostorov, knjižnice. 

S tem vzpostavljamo ustrezne študijske razmere za bolj kakovostno 
delo. 

Višje zadovoljstvo študentov 1. in 2. 
stopnje z mednarodno mobilnostjo v 
primerjavi s študijskim letom 2017/18. 

Izboljšanje zadovoljstva študentov glede mobilnosti, ki izhaja iz večje 
promocije, kot so mednarodni sejem v avli fakultete, predstavitev 
mednarodne mobilnosti po programih (pri posameznih predmetih), 
odnos strokovnega osebja  v mednarodni pisarni, lahko vodi v 
povečevanje mobilnosti študentov. Z omenjenimi aktivnostmi bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje.   

Študenti predhodnih programov 1. in 2. 
stopnje so v splošnem zadovoljni s 
praktičnim usposabljanjem izven 
fakultete. Visoko zadovoljstvo so izrazili 
predvsem pri načinu izvajanja prakse, 

Študenti so s praktičnim usposabljanjem v realnem delovnem okolju 
pridobili ustrezne kompetence. 
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zavzetosti ter pomoči mentorjev v 
zunanjih institucijah. 

Ohranjanje visokega zadovoljstva 
doktorandov s pomočjo in podporo 
mentorjev v študijskem letu 2018/19. 

Višje zadovoljstvo doktorandov povečuje motivacijo za kakovostno delo, 
k čemur prispevajo individualno vzpostavljeni odnosi med doktorandi in 
mentorji, prilagajanje študentom glede teme njihovega raziskovalnega 
dela, ustrezna izvedba Doktorskih seminarjev, doktorske predstavitve, 
individualno sodelovanje mentorjev pri izbrani temi doktorske 
disertacije. 

Višje zadovoljstvo doktorandov 1. 
letnika z razporedom ur za predavanja, 
konzultacije v primerjavi s študijskim 
letom 2017/18. 

Organizirana predavanja v popoldanskem času po 17. uri so bistveno 
vplivala na zadovoljstvo študentov in jim s tem omogočila kakovostnejše 
delo, zato bomo s to prakso nadaljevali tudi v prihodnje. 

Višje zadovoljstvo doktorandov 1. 
letnika z naborom predmetov za 
pridobitev generičnih znanj in spretnosti  
v primerjavi s študijskim letom 2017/18. 

Z načinom dela pri posameznih predmetih doktorskega študija študenti 
pridobijo več mehkih veščin (sposobnost sinteze zaključkov, sposobnost 
reševanja problemov, prilagajanje novim situacijam, sposobnost 
timskega dela itd…), kar je zelo pomembno pri zaposlovanju in aktivnem 
vključevanju doktorandov na trg delovne sile in širše v družbo. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Preveč seminarskih 
nalog. 
(1. in 2. stopnja) 

Zmanjšati 
preobremenjenost 
študentov s 
seminarskimi 
nalogami. 

Nadaljevati z uskladitvijo načinov preverjanja znanja znotraj 
programov ter kateder: uskladitev, pri katerih predmetih bodo 
samostojne seminarske naloge in kje skupinske seminarske 
naloge, ustrezna časovna razporeditev. 
Prodekanja za študijske zadeve se o tej problematiki pogovori 
na kolegiju predstojnikov.  

Nezadovoljstvo 
študentov 1. letnika 
prenovljenih študijskih 
programov  s 
kompetencami temeljnih 
predmetov ter 
preverjanjem znanja pri 
teh predmetih.  

Višje zadovoljstvo 
študentov s 
temeljnimi predmeti 
v 1. letniku 
prenovljenih 
programov. 

1. Nosilci temeljnih predmetov na prenovljenih študijskih 
programih nadaljujejo z ukrepom  iz študijskega leta 2018/19 
glede jasnega seznanjanja študentov, kaj so cilji predmeta ter 
katere kompetence bodo pridobili. 
2. Vključitev večjega števila demonstratorjev (iz vrst mladih 
raziskovalcev) pri temeljnih predmetih, večji poudarek naj bo 
pri temeljnih predmetih na preverjanju znanja z izpiti, kolokviji 
oz. ocenjevanju na vajah. 
3.Prodekanja za študijske zadeve skupaj s predstojniki kateder 
opravi pogovor z nosilci temeljnih predmetov 1. letnikov 
prenovljenih študijskih programov glede izvedbe ter načina 
preverjanja znanja. 

Nezadovoljstvo  
študentov druge stopnje 
z urnikom (razporedom 
predavanj). 

Višje zadovoljstvo 
študentov druge 
stopnje z 
razporedom 
predavanj in 
posledično večja 
uspešnost pri študiju. 

Pri pripravi urnikov je potrebno večjo pozornost nameniti 
uravnoteženju urnikov 2. stopnje. 

Nezadovoljstvo 
študentov 1. in 2. 
stopnje z delovanjem ŠS 
FDV (ohranja se trend 
nezadovoljstva 
študentov). 

Višje zadovoljstvo 
študentov z 
delovanjem ŠS FDV. 

Večja transparentnost delovanja ŠS FDV, boljša spletna stran, 
informiranje celotne populacije študentov glede volitev in 
delovanja ŠS FDV. 

Na nekaterih programih 
nizko zadovoljstvo 
študentov s pomočjo pri 
iskanju študijske prakse, 
pomočjo notranjega 
mentorja (koordinatorja 
praktičnega 

Višje zadovoljstvo 
študentov s 
praktičnim 
usposabljanjem na 
dotičnih programih. 

1.Pristojni prodekan opravi pogovore s koordinatorji 
praktičnega usposabljanja po programih, kjer so študenti v 
anketi o praktičnem usposabljanju podali najnižje ocene.  
2.Koordinatorjem praktičnega usposabljanja se predstavi dobre 
prakse iz programov z višjim zadovoljstvom glede študijske 
prakse. 
3.Vzpostavitev stikov z organizacijami, ki so ob akreditaciji 
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usposabljanja) na 
fakulteti. Na nekaterih 
programih tudi 
nezadovoljstvo s 
sodelovanjem zunanjega 
in notranjega mentorja 
(koordinatorja 
praktičnega 
usposabljanja). 

prenovljenih programov podpisale dogovore o sodelovanju pri 
praktičnem usposabljanju, z namenom implementacije 
dogovorov in okrepitve pomoči pri iskanju prakse. 

V študijskem letu 
2018/19 so doktorandi 
na FDV nezadovoljni z 
informacijami na spletni 
strani.  
Doktorandi sami ne 
vedo, do kdaj morajo 
opraviti posamezne 
študijske obveznosti. 

Boljša informiranost 
doktorandov FDV 
glede njihovih 
obveznosti. 

1. Ustrezno objaviti informacije za doktorske študente na 
spletnem mestu FDV v slovenščini in angleščini.                    
2. Vzpostaviti spletno učilnico z informacijami in gradivi za 
doktorske študente tako v slovenščini in angleščini.  
3. Vse študente preko spletnega referata obvestiti o 
obveznostih in rokih za posamezni letnik študija. 
4. Pripraviti natančnejša navodila in predloge za pripravo 
načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki in za morebitna 
soglasja Komisije za etiko na raziskovalnem področju v 
slovenščini in angleščini. 
5. Za študijsko leto 2020/21 v okviru tutorskega sistema 
imenovati tutorja študenta na doktorskem študiju. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Majhna raznolikost 
ponudbe zunanjih 
izbirnih predmetov za 2. 
letnik doktorskega 
študija. 

Večja raznolikost 
ponudbe zunanjih 
izbirnih predmetov 
ter večja 
informiranost 
študentov glede 
ponudbe. 

1. Nadaljevati s pripravo nabora odprtih izbirnih predmetov v 
sodelovanju z ostalimi članicami skupnega doktorskega študija 
ter v okviru Doktorske šole UL (predvsem nabor generičnih 
znanj). 
2. Večje sodelovanje mentorjev in skrbnikov pri pripravi 
individualiziranega kurikuluma za posamezne doktorske 
študente. 

 

Izvajanje drugih anket na fakulteti 
V letu 2019 smo na fakulteti izvedli tretjo, dodatno preoblikovano anketo o zadovoljstvu zaposlenih in 
organizacijski klimi. Tretja izvedba ankete je v celoti potekala v elektronski obliki. Zaposleni so splošno vabilo 
za sodelovanje v anketi dobili preko e-pošte, v svoj nabiralnik pa nenaslovljeno zaprto pisemsko ovojnico z 
naključno dodeljenim geslom. Na tak način smo zagotovili anonimnost sodelujočih.  
V anketi je sodelovalo 36,5 % zaposlenih. Ker z odzivnostjo zaposlenih na anketo nismo zadovoljni, jo bomo 
v prihodnje še nekoliko posodobili ter jo predvsem skrajšali na 10 do 15 ključnih vprašanj. Zaposlene bomo 
spodbudili tudi k večjemu sodelovanju v anketi. 
 
Tabela 6.2: Povzetek evalvacije dejavnosti 

UPRAVLJANJE in RAZVOJ SISTEMA KAKOVOSTI 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Izvedba januarske skupne seje Komisije za 
kakovost, Komisije za študijske zadeve in 
Komisije za doktorski študij glede obravnave 
samoevalvacijskih poročil. 

Večja vključenost fakultetnih komisij in s tem tudi optimizacija 
postopkov obravnave in potrjevanja samoevalvacijskih poročil. 

Izvedba delavnice Elementi e-učenja:  
dobre prakse na FDV, 
imenovanje skrbnika e-učenja. 

Večja spodbuda in motiviranost pedagogov za vpeljevanje 
inovativnega učnega okolja (Wiki, Notepad, Moodle, Kahoot, 
Menitmeter, itd.…), 
prenos dobrih praks med pedagogi, 
izboljšanje kakovosti pedagoškega procesa.  

Nadaljnji sporazum o akademskem 
sodelovanju FDV s Fakulteto za politične vede 
Univerze v Črni gori. 

Sodelovanje s tujimi univerzami, krepitev mednarodnih odnosov. 
Člani Katedre za medijske študije že drugo leto sodelujejo v 
študijskem programu Medijske študije in novinarstvo v Črni gori.  
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Izvedba pedagoške klavzure ob začetku 
študijskega leta.  

Predstavitev vodstva fakultete o opravljenem delu v prejšnjem 
študijskem letu na pedagoškem področju, izmenjava dobih praks 
ter seznanitev pedagogov o načrtih, ciljih  ter strateških premikih 
za naprej, 
izvedba predavanja na temo avtorskih pravic v izobraževanju. 

Izvedba četrte razvojne kave na temo 
kakovosti doktorskega študija. 

Prispevek k boljšemu razvoju, organiziranju, izzivih in določanju 
prednostnih nalog  fakultete na področju doktorskega študija. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Nedokončan mehanizem spremljanja 
zaposljivosti in kompetenc 
diplomantov na prenovljenih 
programih. 

Vzpostavljen mehanizem za 
analizo kompetenc in veščin 
po študijskih programih. 

Nadaljevati s povezovanjem nabora 
kompetenc na ravni fakultete, oddelka in 
programa z zanje najustreznejšimi 
preizkusi znanja ter ocenjevanja. 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih in 
organizacijski klimi je predolga in ne 
vključuje vprašanj o demografskih 
podatkih zaposlenih, na podlagi 
katerih je možno spremljati 
zadovoljstvo zaposlenih po 
posameznih generacijah. Prav tako je 
odzivnost zaposlenih na to anketo 
majhna. 

1. V letu 2020 s pridobljenimi 
demografskimi podatki iz 
ankete spremljati generacijske 
spremembe zadovoljstva 
zaposlenih in skrajšati anketo. 
2. V letu 2020  povečati 
sodelovanje zaposlenih v 
anketi. 

1. Posodobiti vprašanja obstoječe ankete 
in jo skrajšati na 10 do 15 ključnih 
vprašanj. 
2. Vodstvo fakultete zaposlene spodbudi 
k večjemu sodelovanju v anketi. 

 
 

7 POSLOVANJE 
VODENJE in UPRAVLJANJE FAKULTETE 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Zdravo delovno okolje. 

 Konkurenčni položaj na trgu ponudbe prostorov v kratkotrajni najem ter tehnične izvedbe 
konferenčnih in kongresnih aktivnosti zunanjih prirediteljev. 

 Optimizirani stroški na vseh področjih, kjer je to z vidika pogodbenih določb in javnonaročniške 
zakonodaje ter tržne situacije mogoče. 

 Popis procesov poslovanja. 

 Strategija FDV 2021–2026. 

 

Skrb za zaposlene 

V letu 2019 je bil prek celega leta izvajan projekt Zadovoljstvo zaposlenih, v okviru katerega smo  vzpostavili 
in izvajali ukrepe glede na ugotovljeno stanje iz ankete o zadovoljstvu zaposlenih – izvedeno je bilo 
izobraževanje o obvladovanju stresa in uvajanju sprememb, različne aktivnosti in delavnice (gibalne 
aktivnosti, zdravo življenje ...). 
 

Povečanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, izboljšanje sistema poslovanja 
Z nekaterimi pogodbenimi partnerji in dobavitelji so bila izvedena pogajanja, na osnovi katerih je prišlo v 
preteklem obdobju bodisi do izboljšave kakovosti storitev in dobav bodisi do stabilnejših cen ali količin ne 
glede na tržna gibanja (višje cene). Ker cene v obstoječih gospodarskih razmerah nekoliko naraščajo, bo ukrep 
potrebno izvajati trajno.  
 
Odpravljene so bile nekatere manjše organizacijske pomanjkljivosti, zaznane v procesu uveljavljanja novih 
temeljnih pravnih aktov. Dodatno razširjen je bil obseg obstoječih mehanizmov notranjega nadzora nad 
porabo sredstev na vse skupine nabavljenega materiala, pri čemer smo z dograjeno aplikativno podporo 
dosegli stanje, v katerem je zaznavno izboljšano tekoče nadzorovanje nad porabo sredstev v realnem času.  
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Izveden je bil tudi celovit pregled in popis vseh procesov poslovanja strokovnih služb in vseh poslovnih tokov 
z inputi/outputi, katerega izsledke bo v naslednjem poslovnem letu potrebno nadalje analizirati ter še naprej 
optimizirati poslovanje. 
 
V letu 2019 smo se sistematično lotili tudi priprave osnutka Strategije FDV 2021–2026, ki bo v letu 2020 
posredovan v javno razpravo. 
 
Tabela 7.1: Povzetek evalvacije dejavnosti 

POSLOVANJE – VODENJE in UPRAVLJANJE FAKULTETE 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Izvedba projekta Zadovoljstvo zaposlenih: vzpostavitev 
ukrepov glede na ugotovljena stanja iz ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih - izobraževanje o obvladovanju 
stresa in uvajanju sprememb, izvedba različnih aktivnosti in 
delavnic (gibalne aktivnosti, zdravo življenje ...). 

Vzpostavitev razmer za bolj zdravo delovno okolje. 

Z nekaterimi pogodbenimi partnerji in dobavitelji so bila 
izvedena pogajanja, na osnovi katerih je prišlo v preteklem 
obdobju bodisi do izboljšave kakovosti storitev in dobav 
bodisi do stabilnejših cen ali količin ne glede na tržna 
gibanja (višje cene).  

Optimizirani stroški na vseh področjih, kjer je to z 
vidika pogodbenih določb in javnonaročniške 
zakonodaje ter tržne situacije mogoče. 

Izvedba celovitega pregleda in popisa vseh procesov 
poslovanja strokovnih služb in vseh poslovnih tokov z 
inputi/outputi. 

Popis procesov poslovanja. 

Priprava osnutka Strategije FDV 2021–2026. Strategija FDV 2021–2026. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Podvajanje nekaterih opravil. Optimalno organizirani procesi, 
brez prekomernega 
obremenjevanja zaposlenih. 

Odpraviti podvajanja v skladu s procesno 
analizo. 

Neustreznost kompetenc 
pristojnih oseb za posamezne dele 
procesov, ki jih izvajajo. 

Organizacija dela v skladu s 
kompetenčnimi profili zaposlenih. 

Napotiti zaposlene na dodatna 
izobraževanja, prilagoditi procese v 
skladu s procesno analizo. 

Nejasno določeni cilji posameznih 
delovnih procesov. 

Optimalno organizirani procesi, 
brez prekomernega 
obremenjevanja zaposlenih. 

Odpraviti podvajanja v skladu s procesno 
analizo. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Togost uslužbenske zakonodaje. Organizacija dela v skladu s 
kompetenčnimi profili zaposlenih. 

Napotiti zaposlene na dodatna 
izobraževanja, prilagoditi procese v 
skladu s procesno analizo. 

Neustrezno financiranje za 
izvajanje javne službe, posebej v 
razvojnem delu in v delu 
investicijskega vzdrževanja. 

Javna služba v celoti financirana 
od ustanovitelja. 

Prizadevati si za primerno financiranje in 
intenzivnejše izvajati tržne dejavnosti v 
delu optimalnega upravljanja s 
premoženjem. 

 
KADROVSKI RAZVOJ in KADROVSKI NAČRT 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Individualni karierni načrti za vse kategorije zaposlenih. 

 Kompetenčni profili za vse kategorije zaposlenih. 

 Nadaljevanje načrtovanja razvoja kadrov. 

 Pregled stanja in načrtovanje izobraževanja vseh kategorij zaposlenih. 

 Izdelava popisa znanj, izkušenj ter strokovnih področij zaposlenih za lažje načrtovanje obremenitev 
in identifikacijo znanj. 
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Kadrovski načrt 
Tudi v letu 2019 smo kadrovsko politiko fakultete morali prilagajati predvsem vladnim ukrepom, natančneje 
Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2019 in drugim ukrepom, ter usmeritvam 
UL na tem področju. Prav tako kadrovsko situacijo še vedno prilagajamo finančnim razmeram na fakulteti.  
 
V letu 2019 se je delno (v obsegu 50 %) upokojila 1 visokošolska učiteljica, ki je nismo nadomestili. Na 
raziskovalnem področju se je delno (v obsegu 50 %) upokojila 1 znanstvena svetnica, poleg tega se je 1 
znanstvena svetnica dokončno upokojila (bila je zaposlena v obsegu 50 %).  
 
Največ zaposlitev je bilo v plačni skupini H, skladno s potrebami znanstvenoraziskovalnega procesa. Med 
zaposlenimi na raziskovalnih delovnih mestih (plačna skupina H) smo skladno z Navodili za urejanje področja 
zaposlovanja raziskovalcev 12 delavcev zaposlili za nedoločen čas. 

 
Skladno z ukinitvijo razširjenih opisnih listov za raziskovalna delovna mesta, kjer so zaposleni z veljavnimi 
pedagoškimi nazivi opravljali tudi pedagoško delo, smo trem delavcem uredili stalne sistemizacije na 
delovnem mestu visokošolski učitelj v obsegu 50 %, eni delavki na delovnem mestu visokošolski učitelj pa 
smo stalno sistemizacijo povečali iz 50 % na 75 %. 
 
Štirim delavcem smo sistemizacije pedagoških delovnih mest uredili samo za študijsko leto 2019/2020,  2 na 
delovnem mestu asistent in 2 na delovnem mestu visokošolski učitelj. Enemu delavcu na delovnem mestu 
visokošolski učitelj pa smo začasno sistemizacijo povečali iz 50 % na 68 %. 
V  plačni skupini J smo nadomestili 4 delavce.  
 
Na podpornem raziskovalnem področju smo v skladu z zakonskimi določili zaposlili 7 delavcev oz. delavk za 
nedoločen čas.  
 

Izboljšanje habilitacijskih postopkov 
V letu 2019 smo izvedli številne izboljšave na habilitacijskem področju. Na podlagi novih Meril za izvolitve v 
nazive smo pripravili in sprejeli postopkovnik izvolitev v nazive na FDV. V njem smo podrobneje opredelili 
pristojnosti in naloge habilitacijske komisije FDV ter pristojne fakultetne strokovne službe.  
 

Večje vključevanje tujcev  
Skladno s kadrovskim načrtom za leto 2019 smo začeli postopek javne mednarodne objave prostega 
delovnega mesta visokošolski učitelj, novi sodelavec pa bo zaposlen v letu 2020. 
V letu 2019 smo zaposlili eno tujo državljanko, na delovnem mestu strokovni delavec VII/1. Zaposlitev je bila 
financirana iz raziskovalnih sredstev. 
 

Izobraževanje zaposlenih 
Na strokovnem področju so se zaposleni (pedagogi, raziskovalci in strokovni delavci) v letu 2019 udeležili 87 
različnih neformalnih izobraževanj (seminarji, tečaji, delavnice in druge oblike izobraževanja).  
 
Tabela 7.2: Povzetek evalvacije dejavnosti 

KADROVSKI RAZVOJ in KADROVSKI NAČRT 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE 
PRAKSE V PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Upoštevanje sprememb novih Meril 
za izvolitve v nazive. 

Na podlagi novih Meril za izvolitve v nazive smo pripravili in sprejeli 
postopkovnik izvolitev v nazive na FDV. V njem smo podrobneje opredelili 
pristojnosti in naloge habilitacijske komisije FDV ter pristojne fakultetne 
strokovne službe. 

Nadaljevanje skrbi za zdravo 
delovno okolje zaposlenih. 

V letu 2019 smo na podlagi ugotovitev izvedene ankete o zadovoljstvu 
zaposlenih in organizacijski klimi nadaljevali s programom skrbi za zdravo 
delovno okolje z izvedbo najrazličnejših delavnic, seminarjev, različnih 
telesnih vadb. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 
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Nedokončan sistem kariernega 
načrta zaposlenega. 

Nadaljevati z realizacijo priprave 
individualnega kariernega načrta 
za vse kategorije zaposlenih. 

Na podlagi smernic UL za pripravo kariernega 
načrta za zaposlenega pripraviti individualne 
načrte zaposlenih na fakulteti. 

 

INFORMACIJSKI SISTEM 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Nadaljevanje povezovanja aplikacij in sistemov za poročanje vodstvu. 

 Nadaljevanje prenove brezžičnega omrežja. 
 

Posodobitev učnih pripomočkov in opreme za izboljšanje študijskega procesa 
V letu 2019 smo prenovili predavalnice s sodobnejšimi projekcijskimi sistemi. 
Z nakupom sodobne računalniške programske opreme za statistično obdelavo podatkov smo za študente 
izboljšali študijske možnosti ter izboljšali sam študijski proces v računalniških učilnicah kot tudi v multimedijski 
učilnici, saj smo vzpostavili multimedijski sistem za predvajanje študentskega radia.  
 

Pomoč uporabnikom in zagotavljanje varnosti ter neprekinjenega delovanja 
V letu 2019 smo vpeljali varnostne pregrade, ki omogočajo večjo varnost in s tem nemoteno poslovanje vseh 
uporabnikov na fakulteti. 
 

Razvoj in vzdrževanje informacijske podpore za gospodarno in učinkovito delovanje 
V letu 2019 smo poenotili vse računalniške sisteme na najsodobnejši in varnejši operacijski sistem. S 
posodobitvijo programske opreme  smo zagotovili večjo učinkovitost delovanja informacijskega sistema. Za 
lažji pregled procesov potrjevanja smo nadgradili evidenco delovnega časa ter prav tako nadaljevali s prenovo 
brezžičnega omrežja po celotni fakulteti, saj smo brezžični dostop pohitrili ne samo v predavalnicah ampak 
tudi v drugih delih fakultete. 
 
Tabela 7.3: Povzetek evalvacije dejavnosti 

INFORMACIJSKI SISTEM 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Prenova hrbteničnega in brezžičnega omrežja po 
celotni fakulteti. 

Pohitritev omrežja in možnost kvalitetnega brezžičnega 
dostopa do interneta za vse uporabnike. 

Posodobitev multimedijskega sistema v veliki 
dvorani. 

Zamenjava dotrajanega multimedijskega sistema s 
sodobnim, ki omogoča predvajanje v visoki kvaliteti. 

Nadgradnja evidence delovnega časa. Nadgradnja sistema za evidenco delovnega časa, za lažji 
pregled procesov potrjevanja. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Premajhno število javnih IP-
naslovov za brezžično omrežje. 

Pridobitev vsaj 500 javnih IP-
naslovov od univerze/Arnesa. 

Poslati vlogo na UL za pridobitev dodatnih 
javnih IP-naslovov. 

Slaba uporaba dokumentnega 
sistema po enotah. 

Boljša organizacija vlaganja in 
obdelave dokumentov. 

Urediti splošni sistem klasifikacije 
dokumentov po vseh službah. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Neuporaba javnih naslovov 
omogoča zakrivanje uporabniške 
identitete pri zlorabah in vdorih.  

Dodelitev javnih IP-naslovov 
vsakemu uporabniku  
brezžičnih storitev. 

Zagotovitev dovolj velikega števila javnih 
IP-jev. 
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KOMUNICIRANJE z JAVNOSTMI 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Okrepiti promocijo prenovljenih študijskih programov na prvih dveh stopnjah. 

 S komunikacijskimi dejavnostmi na družbenih medijih FDV promovirati vsebine druge številke 
Kariernika. 

 Okrepiti komuniciranje družboslovne znanosti navznoter in navzven. 

 Okrepiti promocijo doktorskega študija v tujini. 

 Reorganizirati intranet. 

 Okrepiti skupen digitalni nastop fakultete in njenih notranjih deležnikov. 
 

Krepitev ugleda, prepoznavnosti FDV in UL 
Spodbujali smo sodelovanje z mediji in pomagali raziskovalnim centrom pri promociji znanosti. Število objav 
smo ohranili in jih okrepili na področju promocije znanosti, nekaj raziskav smo uspešno spromovirali. V 2020 
se bomo zato osredotočili na še bolj okrepljeno sodelovanje z raziskovalnimi centri ter obveščanje medijev o 
znanstvenih dosežkih raziskovalnih centrov z namenom povečanja zavedanja javnosti o vplivu družboslovnih 
raziskav, pomenu Fakultete za družbene vede in Univerze v Ljubljani za razvoj družbe ter njenih nujnih 
prilagoditev hitrim (tehnološkim) spremembam. Prav tako se Služba za odnose z javnostmi trudi maksimalno 
vplivati na pojavnost posameznih kateder in raziskovalnih centrov v skladu s CGP UL.    

 
V skladu s potrebami mladih smo zgoraj zapisane vsebine zagotavljali z aktivno  prisotnostjo na družbenih 
omrežjih (Facebook, Instagram in You tube ter nekoliko manj na twitterju zaradi množičnosti negativnih in 
sovražnih vsebin ter lažnih profilov). Tudi na teh omrežjih smo se osredotočali na znanstvene vsebine in s 
tem na prilagojen način vplivali krepitev ugleda, tudi z objavami o (mednarodnih) dosežkih in nagradah naših 
raziskovalcev in profesorjev, ki so naši najuglednejši ambasadorji.  
 

Krepitev internega komuniciranja 
V letu 2019 smo nadaljevali z izdajo internega e-glasila Napovednik, kamor enkrat na teden združimo vse 
pomembne dogodke, razpise, konference in druge pomembne informacije za zaposlene. Prav tako smo 
nadaljevali z aktivnim obveščanjem o sklepih senata in upravnega odbora ter ohranili aktivnost na spletni 
strani. Delno smo reorganizirali intranet z namenom sistematizirane objave pravilnikov in drugih strateških 
fakultetnih dokumentov. Za prenovo izgleda za prijaznejšo uporabniško izkušnjo bi bile potrebne dodatne 
finance. Vse dogodke za študente uspešno dodatno promoviramo na fakultetnih LCD zaslonih.    
V letu 2019 smo izvajali tudi aktivnosti glede promocije študijskih programov, ki smo jih podrobneje zapisali 
v poglavju 1.1. 
 
Tabela 7.4: Povzetek evalvacije dejavnosti 

KOMUNICIRANJE z JAVNOSTMI 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

V sodelovanju z nekaj raziskovalnimi centri 
priprava sporočil za javnost o dogodkih, 
raziskavah in rezultatih raziskav. 

Vpliv na zavedanje javnosti o pomenu družboslovnih raziskav. 

Aktivnejša prisotnost na družbenih omrežjih.  Družbena omrežja predstavljajo pomemben komunikacijski kanal, 
ki vzpostavlja, vzdržuje in ohranja povezanost z bodočimi študenti, 
aktivnimi študenti in diplomanti, ter predstavljajo pomemben 
kanal vidnosti fakultete in njenih aktivnosti. 

Promocija kariernih poti diplomantov. Izboljšanje podobe o zaposljivosti diplomantov družboslovnih 
smeri. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 
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Preobsežnost operativnih nalog 
službe in posledično pomanjkanje 
časa za promocijo aktivnosti 
fakultete (sodelovanje z 
raziskovalnimi centri, priprava 
video materialov, kreativnejša 
prisotnost na družbenih omrežjih). 

Zagnati kakovostnejše sodelovanje 
z raziskovalnimi centri, povečati 
objave o družboslovnih raziskavah 
in rezultatih.  

Racionalizacija obstoječih operativnih 
nalog.  

Pomanjkanje promocijskih in 
protokolarnih daril. 

Zagotoviti dodatne promocijske 
materiale in protokolarna darila.  

Nakup protokolarnih daril in dodatnih 
promocijskih artiklov.  

Aktivnost  na mnogih družbenih 
omrežjih pomeni številne objave 
in odzive, ki jih je težko nadzirati. 

Ohraniti in nadgraditi (pozitivno) 
vidnost fakultete.  

Aktivna prisotnost na omrežjih, kjer je 
možna večkratna dnevna prisotnost in 
nadzor.  

Premajhna prisotnost na omrežjih 
za tujce.  

Povečati komunikacijske aktivnosti 
na spletni strani in družbenih 
omrežjih v angleščini.  

V sodelovanju s katedrami zagotoviti 
prakso študentu, ki bo aktiven na 
omrežjih z angleškimi vsebinami. 
Sodelovanje s službo za pedagoško 
mednarodno sodelovanje in mobilnost. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Objave lažnih novic, sovražnega 
govora, lažni profili, objave, ki 
žalijo FDV. 

Povečati objave o vsebini 
družboslovnih raziskav in 
rezultatih ter njihovem vplivu na 
družbo.   

Odziv na objave posameznikov na 
pomembnih položajih. Razširjanje novic o 
pomembnih aktivnostih fakultete.  

Študenti glede študijskih zadev 
namesto uradne komunikacije s 
Službo za študentske zadeve 
komunicirajo preko spletnih 
socialnih omrežij, kar Služba za 
odnose z javnostmi, ki skrbi za 
spletna socialna omrežja, težko 
zagotavlja. 

Ohraniti odzivnost.  Sodelovanje s Službo za študentske 
zadeve.  

 
 

NAČRT RAVNANJA s STVARNIM PREMOŽENJEM 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2019: 
 Posodobitev prezračevalnih sistemov.  

 Nadaljevanje energetske sanacije. 

 Zagotavljanje optimalnih razmer za izvajanje programa. 
 

Energetsko upravljanje stavbe 
V letu 2019 smo nadaljevali z energetsko sanacijo stavbe in sicer, obstoječo razsvetljavo smo nadomestili z 
novo, varčnejšo tehnologijo. Uredili smo tudi projektno dokumentacijo za sanacijo kletnih prostorov (vdori 
vode). V okviru finančnih zmožnosti smo nadomestili stare prezračevalne naprave.  
Opravili smo temeljit pregled za prenovo kritine in ovoja starega dela stavbe, vendar zaradi omejenih sredstev 
projektna dokumentacija ni bila dokončana.   
 

Prostori in oprema za študijski proces 
Študentom smo s pomočjo elektronskih ključev uredili nemoten dostop v multimedijsko učilnico tako, da 
lahko sedaj nemoteno vstopajo v ta prostor tudi izven pedagoškega procesa. Prav tako smo z nakupom učne 
opreme (stolov) po predavalnicah prispevali k izboljšanju študijskih pogojev študentov.  

 
Prostori in oprema za zaposlene 
V letu 2019 smo sanirali številne pisarne v starem delu fakultete. Prav tako smo uredili  in opremili skupni 
prostor za upokojene pedagoške sodelavce.  
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Poskrbeli smo tudi za varno ločevanje odpadkov ter okoljsko ozaveščenost vseh zaposlenih. Iz večine 
pisarn smo odstranili koše za smeti. 
 

Upravljanje s premoženjem, pridobivanje sredstev 
V letu 2019 smo uspešno izvajali tudi oddajanje in trženje (občasno) prostih prostorskih kapacitet fakultete 
(velika dvorana, predavalnice, lokali,...), akumulirani prihodki (ki se namensko uporabljajo zgolj za 
investicijsko vzdrževanje) nam bodo omogočili tudi ob zaključevanju postopkov finančne sanacije fakultete 
izvedbo najnujnejšega obsega investicijskega vzdrževanja v prihodnjem poslovnem letu. 
 
Tabela 7.5: Povzetek evalvacije dejavnosti 

NAČRT RAVNANJA s STVARNIM PREMOŽENJEM 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM 
OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Prenova razsvetljave. Prihranek energije, boljši mikroklimatski pogoji za delo. 

Posodobitev klimatskih sistemov. Uravnavanje enotne toplotne klime prostorov. Prihranek 
energije z uporabo novejših, varčnejših sistemov. 

Zagotavljanje optimalnih razmer za izvajanje programa. Boljše delovne razmere. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Kadrovska podhranjenost 
tehnične službe. 

Zagotoviti nemoten proces dela v 
službi. 

Zagotoviti dodatna finančna sredstva.  
Sistemizacija novega delovnega mesta. 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Kadrovska podhranjenost 
tehnične službe. 

Zagotoviti nemoten proces dela v 
službi. 

Zagotoviti dodatna finančna sredstva.  
Sistemizacija novega delovnega mesta. 

 
 

8 OCENA USPEHA pri DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 

Izobraževalna dejavnost 
Na področju izobraževalne dejavnosti ocenjujemo, da smo večino zastavljenih ciljev v letu 2019 uspešno 
realizirali. Povečali smo število predmetov v okviru medfakultetne izmenjave ter svojim in študentom drugih 
članic omogočili večjo zunanjo izbirnost ter s tem pridobitev tudi drugih novih znanj in kompetenc.  
 
Študijski proces smo povezali s prakso s sodelovanjem večjega števila zunanjih gostujočih strokovnjakov iz 
gospodarstva in negospodarstva ter ga izboljšali z nakupom sodobne računalniške, programske avdioopreme.  
 
Za večjo povezanost doktorskih študentov smo v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika 
in družboslovje organizirali srečanje, ki je bilo namenjeno neformalnemu druženju študentov vseh 
sodelujočih članic. Poskrbeli smo tudi za večjo povezanost doktorskih študentov FDV s povezovanjem 
izvajanja predmetov Doktorski seminar I (področni seminar) ter Doktorski seminar II, ki vključuje več delavnic 
za študente vseh študijskih področij. Z aktivnostmi glede povezovanja doktorskih študentov nadaljujemo tudi 
v letu 2020. 
 
V letu 2020 nadaljujemo s pripravo nabora odprtih izbirnih predmetov za doktorske študente v sodelovanju 
z ostalimi članicami, ki sodelujejo pri doktorskem študiju ter v okviru Doktorske šole UL. 
 

Internacionalizacija 
Nekatere zastavljene cilje nam je uspelo v celoti realizirati, kot so akreditacija skupnega mednarodnega 
programa PoSIG in izvedba mednarodnih poletnih šol Academia Aestiva Internationalis in Migracije po morju 
in kopnem v države EU. Rezultate drugih aktivnosti pričakujemo v letu 2020, saj smo opravili veliko 
pripravljalnih del, kot so dogovori in priprave sporazumov za prevzem koordinatorstva ter sklenitev 
dogovorov za akreditacijo skupnih programov ali programov, ki vodijo v pridobitev dvojnih diplom, ter 
priprava učnih načrtov in programov za poletne šole, ki jih bomo izvedli v letu 2020. 
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Uspelo nam je izboljšati integracijo tujih študentov, predvsem z dogodki, ki smo jih organizirali s pomočjo 
tutorjev in sistema kolegialne pomoči. Izvedli smo dodatne promocijske aktivnosti za spodbujanje odhodnih 
študentov ter povečali število mobilnosti akademskega in strokovnega osebja v okviru programa Erasmus+.  
 
V okviru Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo smo izvedli več kot 50 dogodkov. Dan EARL je bil izbran 
kot eden izmed uradnih dogodkov ob stoti obletnici ljubljanske univerze.  

 
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
Na raziskovalnem področju je treba izpostaviti implementacijo Pravilnika o organizaciji in izvajanju 
raziskovalne dejavnosti na FDV, ki je bil plod večletnega dela in usklajevanja ter je bil sprejet na Senatu FDV 
junija 2017.  
 
Pomembno je bilo tudi delo Komisije za etiko v raziskovanju na FDV (KER FDV), ki je zaradi GDPR morala 
prilagoditi pred kratkim sprejete dokumente. Delo komisije je bilo osredotočeno na obravnavo vlog – tako 
raziskovalnih projektov kot tudi raziskav v okviru doktorskih del. Naš poziv ARRS, da naj se izjava za pridobitev 
mnenja KER pridobi v 6 mesecih (po vzoru projektov EU), je obrodil sadove, saj je v prijavnem obrazcu 
projektov za leto 2020 po novem navedeno, da bo prijavitelj pridobil mnenje etične komisije in ne da z njim 
že razpolaga. Obremenitev KER FDV se je, vsaj v času prijave projekta, s tem zmanjšala in razporedila na 
obvladljivo obdobje.   
 
Glede zapisanega cilja, ki se nanaša na ohranjanje števila mladih raziskovalcev, bo potreben razmislek vodstva 
glede reguliranja prijav, saj smo že peto leto zapored presegli cilj ohranjanja števila MR in bili na razpisu ARRS 
zelo uspešni ter v financiranje ponovno prejeli 4 MR.  Decembra 2019 smo imeli na FDV zaposlenih kar 23 
mladih raziskovalcev. Nujno je vezanje mladih raziskovalcev na programske skupine ali daljše projekte (bodisi 
EU ali nacionalne), saj v nasprotnem primeru to pomeni finančno in prostorsko tveganje za FDV.  
 

Umetniška dejavnost 
Galerija FDV je zaradi dolgoročne narave svojih ciljev te v letu 2019 delno realizirala in jih vključila v program 
dela za leto 2020. Z razstavami smo dosegli cilj množične prepoznavnosti, medijske pokritosti ter sodelovanja 
znotraj UL. Za razstave smo izbrali teme, ki poudarjajo študijsko tematiko, in posledično tudi privabili več 
občinstva na otvoritve, med drugim tudi z bolj privlačnimi vabili. 
 

Tutorstvo 
V letu 2019 na področju tutorstva ocenjujemo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Odpravili smo 
pomanjkljivo informiranost o tutorstvu, okrepili smo dejavnost tutorstva na študijskih programih, ki se 
iztekajo, da bi bolje informirali študente pri prehodu na 2. stopnjo. V soglasju tutorskega zbora, skrbnikov in 
študentov drugostopenjskih programov v letu 2019 še ni bilo uvedeno tutorstvo na 2. stopnji. Uvedli ga bomo 
v študijskem letu 2021/2022, ko se začnejo izvajati prenovljeni programi na 2. stopnji.  Za lažjo integracijo v 
življenje na FDV in v Ljubljani je od leta 2019 na voljo tutorstvo tudi redno vpisanim tujim, ne le izmenjalnim 
študentom.  

 
Alumni FDV 
Glede na to, da je bila lani izvedena obsežna nadgradnja platforme Alumni kluba UL, ocenjujemo, da število 
članov zadovoljivo narašča. Alumni so vpeti v študijski proces kot gostujoči predavatelji in kot ponudniki 
študijske prakse. Prav tako smo pripravili delavnico javnega nastopanja, ki jo bomo izvedli v  2020.  
 

Knjižnična in založniška dejavnost 
Na področju knjižnične dejavnosti so bili doseženi načrtovani cilji za leto 2019, zelo visoko zadovoljstvo 
uporabnikov pa kaže tudi na pravilno usmeritev knjižnice pri razvoju storitev v podporo pedagoškemu in 
raziskovalnemu procesu na fakulteti.  
 
Na področju založbene dejavnosti (vključno z revijo Teorija in praksa) so bili za leto 2019 zastavljeni cilji v 
celoti izpolnjeni.  
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Upravljanje in razvoj sistema kakovosti 
Na področju upravljanja in razvoja sistema kakovosti smo glede na kompleksnost zastavljenih ciljev, ki smo si 
jih zadali za leto 2019, z realizacijo zadovoljni, saj smo poleg uspešno opravljene zelo obsežne samoevalvacije 
študijskih programov na vseh treh stopnjah uspeli delno realizirati mehanizem za analizo kompetenc in veščin 
po študijskih programih. Pripravili smo nabor kompetenc na ravni oddelkov in programov. Večinoma smo že 
optimizirali postopke priprave ter obravnave različnih poročil o kakovosti, letno pa tudi posodabljamo 
različne mehanizme spremljanja kakovosti na fakulteti ter z njimi seznanjamo notranjo javnost (oddelke, 
katedre, ŠS FDV, zaposlene). 
 

Možnosti za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost: 
Vodenje in upravljanje ter upravljanje s stvarnim premoženjem 
Na področju vodenja in upravljanja so bili zastavljeni cilji doseženi, nekatere aktivnosti pa so trajne narave in 
jih bo potrebno izvajati tudi v prihodnjih letih v okviru rednih procesov delovanja. Izpeljana so bila pogajanja 
s pogodbenimi partnerji za oblikovanje tržno optimalnih pogodbenih razmerij, ker pa cene v obstoječih 
gospodarskih razmerah nekoliko naraščajo, bo ukrep treba izvajati trajno.  
 
Odpravljene so bile nekatere manjše pomanjkljivosti, ugotovljene pri uveljavljanju novih temeljnih pravnih 
aktov, kar bo prav tako nadaljevana aktivnost, če bi se pri tekočem poslovanju pokazale nadaljnje 
pomanjkljivosti ureditve. Razširjen je bil obseg obstoječih mehanizmov notranjega nadzora nad porabo 
sredstev na vse skupine nabavljenega materiala, pri čemer smo z dograjeno aplikativno podporo dosegli 
izboljšano tekoče nadzorovanje nad porabo sredstev v realnem času.  
 
Zastavljeni cilji in ukrepi so bili na tehničnem področju večinoma realizirani ali delno realizirani skladno z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Načrt prenove prezračevanja bomo ob nekaterih manjših izboljšavah, ki 
so bile izvedene v okviru tekočega vzdrževanja, zaradi pomanjkanja sredstev celoviteje realizirali v letu 2020 
s pomočjo namenskih sredstev, pridobljenih s trženjem (občasno) prostih prostorskih kapacitet. 
 

Informacijski sistem  
Na področju informacijskih sistemov smo v letu 2019 dosegli zastavljene cilje glede na razpoložljiva sredstva. 
Z infrastrukturno prenovitvijo omrežja smo povečali večjo prepustnost na brezžičnem omrežju.  
Pri programski opremi smo uspešno poskušali slediti potrebam vseh služb, skupaj s potrebnim razvojem 
načrtovanih aplikacij. 

 

Kadrovski razvoj  
Glede na vladne ukrepe nam je na področju kadrovske politike v celoti uspelo realizirati kadrovski načrt za 
leto 2019.  
 
V letu 2019 smo izvedli številne izboljšave na habilitacijskem področju. Na podlagi novih Meril za izvolitve v 
nazive smo pripravili in sprejeli postopkovnik izvolitev v nazive na FDV. V njem smo podrobneje opredelili 
pristojnosti in naloge habilitacijske komisije FDV ter pristojne fakultetne strokovne službe.  
 
Na podlagi ugotovitev izvedene ankete o zadovoljstvu zaposlenih in organizacijski klimi smo nadaljevali s 
programom skrbi za zdravo delovno okolje z izvedbo najrazličnejših delavnic, seminarjev, različnih telesnih 
vadb. 
 

Komuniciranje z javnostmi  
Zastavljeni cilji so bili zaradi kadrovskih menjav, spremenjenih načrtov in preobremenjenosti službe le delno 
realizirani. Nadaljevali smo s promocijo novo akreditiranih prvostopenjskih programov ter s komunikacijskimi 
dejavnostmi ter oblikovano vizualno podobo na spletni strani in družbenih medijih FDV uspešno promovirali  
karierne poti diplomantov FDV oz. vsebine druge številke Kariernika.  
 
Vpis na prenovljene študijske programe 2. stopnje bo potekal šele v študijskem letu 2021/22 za naslednje 
študijsko leto, zato bodo promocijske vsebine urejene naknadno. Prav tako smo zaradi spremenjenih načrtov 
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in kadrovskih menjav opustili promocijo doktorskega študija in organizacijo znanstvene konference za 
magistrske študente. Delno smo reorganizirali intranet z namenom sistematizirane objave pravilnikov in 
drugih strateških fakultetnih dokumentov. Za prenovo izgleda za prijaznejšo uporabniško izkušnjo bi bile 
potrebne dodatne finance. 
  
Cilj okrepljenega sodelovanje vseh urednikov spletnih podstrani in profilov na družbenih medijih posameznih 
kateder in centrov za boljši skupni digitalni nastop fakultete z vpeljavo rednih posvetovalnih sestankov je 
ostal nerealiziran ter je delno vključen v plan del 2020.  
 
Tudi na področju krepitve komuniciranja družboslovne znanosti navznoter in navzven bi si želeli večje 
uspešnosti. V letu 2019 je bilo zagotovljenih nekaj dobrih praks promocije znanstvenih dosežkov na podlagi 
sodelovanja raziskovalnih centrov s Službo za odnose z javnostmi, a je okrepljeni cilj prenešen v plan dela 
2020. 
 

Razvojni cilji        
 
Tabela 8.1: Ocena uspeha realizacije razvojnih ciljev v letu 2019 

PODROČJE EVALVACIJA DOSEŽENIH RAZVOJNIH CILJEV IN AKTIVNOSTI v letu 2019 

KAKOVOST ŠTUDIJA: 
 

1. Izboljšanje študijskih 
programov (razvojna cilja A1B 
in A1D). 
 

2. Izboljšanje procesa 
poučevanja (razvojni cilj A2A). 
 

3. Izboljšanje zanke kakovosti 
(razvojna cilja A3A in A3B). 
 

 

 
 

 V letu 2019 smo posodobili študijske programe na podlagi 
različnih  fakultetnih kazalnikov spremljanja študijskega procesa, 
ugotovitev izvedenih študentskih anket, opravljenih letnih 
samoevalvacij študijskih programov pri katerih so sodelovali tudi 
različni drugi udeleženci (Alumni, zunanji strokovnjaki...). 
Posodobili smo predmete, literaturo, metode poučevanja. 

 Študijski proces smo v 2019 izboljšali tudi s posodobitvijo 
predmetov, ki povečujejo interdisciplinarnost tako v okviru UL 
izbirnosti, kot tudi zunanje izbirnosti študentov v okviru odprtih 
izbirnih predmetov. V okviru UL izbirnosti smo v študijskem letu 
2018/19 ponudili študentom drugih članic tri prvostopenjske 
predmete ter 29 predmetov študentom članic s katerimi imamo 
podpisane posebne sporazume (EF, FF, FU, AGRFT). V okviru 
zunanje izbirnosti smo tako domačim študentom, kot tudi 
študentom drugih članic omogočili, da  izbirajo vsebine iz drugih 
področij in s tem krepili njihove kompetence.  Na ta način pa se 
tudi povezujemo in sodelujemo z ostalimi članicami UL. 

 Nakup sodobne računalniške programske, avdioopreme. 
Za študente smo izboljšali študijske možnosti ter sam proces 
poučevanja predmetov  s področja medijskih analiz, tržnega 
komuniciranja, novinarstva in analiz politik ter s tem povezane 
kompetence študentov. 

 Na podlagi akcijskega načrta, notranjih evalvacij po vseh 
področjih delovanja fakultete, različnih anket, ki jih izvajamo na 
fakulteti ter zastavljenega rokovnika v poslovniku kakovosti letno 
spremljamo uresničevanje zastavljenih ukrepov ter prav tako 
letno zagotavljamo zaključeno povratno zanko z Letnim 
poročilom fakultete, ki zajema poslovno poročilo s poročilom o 
kakovosti. O ugotovitvah iz različnih poročil s področja kakovosti 
obveščamo tudi ŠS FDV, katedre ter oddelke in jih vključujemo v 
javne razprave različnih poročil.  

 V sodelovanju s Komisijo za kakovost ter Komisijo za doktorski 
študij smo v 2019 pripravili predlog posodobitve študentske 
ankete na doktorskem študiju, prav tako pa predstavnica 
fakultete sodeluje v UL skupini za posodobitev študentskih anket 
na 1. in 2. stopnji. 

INTERNACIONALIZACIJA:  
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1. Pozicioniranje FDV in UL v 

mednarodni prostor ter 
povezovanje z odličnimi 
univerzami (razvojni cilj B3B 
in B3C). 
 

2. Ohraniti oz. povečati število 
tujih študentov brez 
slovenskega državljanstva 
(razvojni cilj B1E). 

 

 

 V letu 2019 smo akreditirali skupni mednarodni programa PoSIG.  

 Izvedli smo dve mednarodni poletni šoli: Academia Aestiva 
Internationalis in  Migracije po morju in kopnem v države EU, v 
okviru katerih so študenti 1. in 2. stopnje pridobili ECTS in so jih 
lahko  uveljavljali kot izbirne vsebine.  

               V okviru mednarodnih poletnih šol smo   
               okrepili internacionalizacijo  
               obštudijskih dejavnosti z udeležbo   
               večinoma tujih študentov in  
               predavateljev. Ena poletna šola je bila  
               izvedena v angleškem jeziku, druga pa v  
               francoskem. 

 V okviru Centra za jezikovne vire in tehnologije je bila v letu 2019 
postavljena osnovna tehnična infrastruktura za strojno 
prevajanje predavanj, ki zajema strojni razpoznavalnik govora za 
slovenščino, strojni prevajalnik za par slovenščina-angleščina, 
tehnično rešitev za zajem govora ter platformo za prikazovanje 
strojnih prevodov na prenosnih računalnikih ali mobilnih 
napravah. 

 Povečali smo vpis tujih študentov brez slovenskega državljanstva, 
saj smo v študijskem letu 2019/20 v 1. letnik prvostopenjskih in 
drugostopenjskih programov vpisali 109 študentov s tujim 
državljanstvom, v 2018/19 pa 83.  

 6 tujih vpisanih študentov FDV  je v študijskem letu 2018/19 v 
okviru programa Leto plus opravilo Slovenščino kot tuji jezik – 
lektorat 1 in 2. 

SODELOVANJE z OKOLJEM: 
 

1. Krepitev kompetenc 
diplomantov FDV (razvojni cilj 
C1A). 

 
2. Krepitev prepoznavnosti FDV 

in UL , njunega delovanja ter 
vpliva na skupnost (razvojni 
cilj C2A). 
 
 

 
 

 V študijskem letu 2018/19 smo v študijski proces vključili skupno 
121 gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva, negospodarstva 
ter gostujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev iz 
domačih raziskovalnih zavodov za krepitev kompetenc 
diplomantov ter tako povečali število gostujočih strokovnjakov v 
primerjavi s študijskim letom 2017/18. Gostujoči strokovnjaki iz 
prakse  so obogatili vsebine predmetov s praktičnimi primeri iz 
realnega delovnega okolja. Študenti so bili bolj zadovoljni z 
izvedbo predmetov, pridobili so nova znanja ter mehke veščine. 

 Za prepoznavnost fakultete in UL ter promocijo poklicev za 
prihodnost, za katere izobražujemo na fakulteti smo v 2019 
organizirali več dogodkov in sicer:  predstavitev za slovenske 
dijake iz Srednješolskega centra Ljubljana in tuje dijake iz 
nekaterih EU držav, okroglo mizo za dijake Gimnazije Bežigrad, 
informativni dan, poletno šolo za dijake – »Še ne veš kaj bi 
študiral?«. Prav tako smo programe fakultete predstavili na 
Informativi 2019. 

 Izvedli smo 21 obiskov učiteljev po srednjih šolah, kjer smo 
predstavili študijske programe in promovirali poklice prihodnosti. 

NEREALIZIRANI RAZVOJNI CILJI IN AKTIVNOSTI v letu 2019 

Zaradi spremembe v prioritetah financerjev in njihove odvisnosti od proračuna in delitve sredstev znotraj 
razpoložljivih virov nam ni uspelo izvesti raziskovalnega projekta z lokalnim okoljem MOL. 
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9 STATISTIČNI PODATKI (realizacija 2019) 
 
Tabela 9.1: Število vpisanih študentov na 1. stopnji  v študijskem letu 2019/20 po programih 

Program 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
4. 

letnik 
dodatno 

leto 
skupaj 

od tega 
podaljšano 

dodatno leto 

Prenovljeni študijski programi (3-letni) 

*Družboslovna informatika 59 36 0 0 0 95 0 

*Komunikologija - Medijske in 

komunikacijske študije 

47 28 0 0 0 75 0 

*Komunikologija - Tržno 

komuniciranje in odnosi z javnostmi 

40 37 0 0 0 77 0 

*Kulturologija - Študije kultur in 

ustvarjalnosti 

41 32 0 0 0 73 0 

*Mednarodni odnosi 40 38 0 0 0 78 0 

*Novinarstvo 39 31 0 0 0 70 0 

*Obramboslovje 41 28 0 0 0 69 0 

*Politologija - Javne politike in 

uprava 

24 12 0 0 0 36 0 

*Politologija - Študije politike in 

države 

36 20 0 0 0 56 0 

*Sociologija 43 27 0 0 0 70 0 

*Sociologija - Kadrovski menedžment 39 35 0 0 0 74 0 

Predhodni študijski programi (4-letni) 

Analitska sociologija 0 0 9 17 10 36 1 

Družboslovna informatika 0 2 24 21 3 50 0 

Evropske študije - družboslovni vidiki 0 0 18 14 3 35 0 

Komunikologija - medijske in 

komunikacijske študije 

0 4 36 25 25 90 3 

Komunikologija - tržno 

komuniciranje in odnosi z javnostmi 

1 2 35 27 22 87 0 

Kulturologija 0 0 24 26 8 58 1 

Mednarodni odnosi 0 2 34 30 10 76 1 

Novinarstvo 0 0 29 34 16 79 2 

Politologija - obramboslovje 0 3 24 22 6 55 2 

Politologija - študije demokracije in 

upravljanja 

0 3 11 7 2 23 0 

Politologija - študije politike in 

države 

0 2 6 21 3 32 0 

Sociologija - upravljanje organizacij, 

človeških virov in  

0 1 28 22 3 54 1 
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VSP Družboslovna informatika 0 0 10 0 8 18 1 

SKUPAJ 450 343 288 266 119 1466 12 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

* prenovljeni (3-letni) programi 
 
Tabela 9.2: Število vpisanih študentov na 2. stopnji v študijskem letu 2019/20 po programih 

Program 1. letnik 
dodatno 

leto 
skupaj 

od tega podaljšano 
dodatno leto 

Družboslovna informatika 35 17 52 2 

Evropske študije 8 15 23 1 

Komunikologija 27 23 50 2 

Kulturologija - kulturne in religijske študije 13 6 19 0 

Mednarodni odnosi 23 14 37 1 

Novinarske študije 12 12 24 0 

Obramboslovje 22 11 33 1 

Politologija - analiza politik in javna uprava 11 9 20 1 

Politologija - politična teorija 17 7 24 0 

Sociologija 25 20 45 0 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov 
in znanja 

39 25 64 2 

Strateško tržno komuniciranje 31 27 58 2 

SKUPAJ 263 186 449 12 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 
 

Tabela 9.3: Število vpisanih študentov na 3. stopnji v študijskem letu 2019/20 po programih 

Področje 1. letnik 2. letnik 3. letnik skupaj 
od tega 

podaljšano 
dodatno leto 

Ameriški študiji 0 0 2 2 0 

Analiza politik 0 3 0 3 0 

Balkanski študiji 0 2 0 2 0 

Diplomacija 0 0 0 0 1 

Družboslovna informatika 1 0 3 4 0 

Družboslovna metodologija 1 0 3 4 0 

Evropske študije 2 1 0 3 0 

Globalizacijski študiji 2 0 0 2 0 

Komunikologija 2 1 1 4 0 

Kulturologija 3 2 1 6 0 

Medijski študiji 0 2 2 4 0 

Mednarodni odnosi 3 1 5 9 0 

Novinarske študije  1 1 0 2 0 

Obramboslovje 0 3 3 7 1 

Odnosi z javnostmi 0 2 2 4 0 

Okoljske in prostorske študije 2 1 0 3 0 

Organizacijsko kadrovske študije 1 0 1 3 1 

Politologija 4 4 4 12 0 

Razvojne študije 0 1 1 2 0 
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Religiologija 1 1 0 2 0 

Sociologija 3 4 4 11 0 

Študije vsakdanjega življenja 2 2 1 5 0 

Tržno komuniciranje 0 2 2 4 0 

Varnostne študije 1 1 0 2 0 

Vojaške družboslovne študije 1 0 0 1 0 

SKUPAJ 30 34 35 102 3 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 
 

Tabela 9.4: Skupno število tujih vpisanih študentov na 1. stopnji za obdobje 2 let po programih 

Program 2018/19 2019/20 

Prenovljeni študijski programi (3-letni) 

*Družboslovna informatika 5 9 

*Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije 5 10 

*Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 3 7 
*Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti 3 6 

*Mednarodni odnosi 11 20 

*Novinarstvo 5 6 

*Obramboslovje 3 4 

*Politologija - Javne politike in uprava 3 6 

*Politologija - Študije politike in države 7 13 

*Sociologija 5 8 

*Sociologija - Kadrovski menedžment 7 13 

Predhodni študijski programi (4-letni) 

Analitska sociologija 4 2 

Družboslovna informatika 5 4 

Evropske študije - družboslovni vidiki 7 6 

Komunikologija - medijske in komunikacijske študije 10 9 

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 11 10 

Kulturologija 4 1 

Mednarodni odnosi 24 16 

Novinarstvo 2 1 

Politologija - obramboslovje 2 1 
Politologija - študije demokracije in upravljanja 7 6 

Politologija - študije politike in države 8 5 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in  4 3 

VSP Družboslovna informatika 2 2 

SKUPAJ 145 168 
Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

* prenovljeni (3-letni) programi 
 
Tabela 9.5: Skupno število tujih vpisanih študentov na 2. stopnji za obdobje 2 let po programih 

Program 2018/19 2019/20 

Družboslovna informatika 6 15 

Evropske študije 2 6 

Komunikologija 1 5 

Kulturologija – kulturne in religijske 
študije 

3 5 

Mednarodni odnosi 14 19 

Novinarske študije 2 3 

Obramboslovje 2 1 

Politologija – analiza politik in javna 
uprava 

12 10 
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Politologija – politična teorija 2 6 

Sociologija 2 4 

Sociologija – upravljanje organizacij, 
človeških virov in znanja 

12 8 

Strateško tržno komuniciranje 7 5 

SKUPAJ 65 87 
Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Tabela 9.6: Skupno število tujih vpisanih študentov na 3. stopnji za obdobje 2 let po področjih 

Področje 2018/19 2019/20 

Ameriški študiji 1 0 

Analiza politik 1 1 

Balkanski študiji 3 2 

Družboslovna informatika 1 1 

Družboslovna 
metodologija 

0 1 

Evropske študije 1 1 

Globalizacijski študiji 1 2 

Javna uprava 2 0 

Komunikologija 1 0 

Kulturologija 5 3 

Medijski študiji 2 1 

Mednarodni odnosi 2 4 

Obramboslovje 2 2 

Organizacijsko kadrovske 
študije 

1 0 

Razvojne študije 1 1 

Religiologija 3 1 

Sociologija 3 3 

Tržno komuniciranje 1 0 

Upravljanje in razvoj 
organizacij 

1 0 

Varnostne študije 2 2 

SKUPAJ 34 25 
Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 
 

Tabela 9.7: Število diplomantov na 1. stopnji v letu 2019 po programih 

Program 
število diplomantov 

2019 

Analitska sociologija 17 

Družboslovna informatika 12 

Evropske študije - družboslovni vidiki 7 

Komunikologija - medijske in komunikacijske študije 34 

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

26 

Kulturologija 12 

Mednarodni odnosi 38 

Novinarstvo 26 

Politologija - obramboslovje 17 

Politologija - študije demokracije in upravljanja 11 

Politologija - študije politike in države 19 



 
 

 

51 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov 
in znanja 

22 

VSP Družboslovna informatika 7 

SKUPAJ 248 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Tabela 9.8 Število diplomantov na 2. stopnji v letu 2019 po programih 

Program število diplomantov 
2019 

Družboslovna informatika 8 

Evropske študije 4 

Komunikologija 14 

Kulturologija - kulturne in religijske 
študije 

13 

Mednarodni odnosi 10 

Novinarske študije 11 

Obramboslovje 11 

Politologija - analiza politik in javna 
uprava 

10 

Politologija - politična teorija 9 

Sociologija 17 

Sociologija - upravljanje organizacij, 
človeških virov in znanja 

19 

Strateško tržno komuniciranje 22 

magistrski program Človekove pravice in 
demokratizacija 

63 

SKUPAJ 211 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Tabela 9.9: Število doktorantov na 3. stopnji v letu 2019 po področjih 

Področje število doktorantov 
2019 

Diplomacija 1 

Družboslovna metodologija 2 

Mednarodni odnosi 2 

Politologija 2 

Sociologija 1 

Študije vsakdanjega življenja 1 

Študiji spola 1 

Tržno komuniciranje 1 

SKUPAJ 11 

Vir: VIS FDV, pridobljeno 11. 2. 2020 

 
Tabela 9.10: Število študentov s posebnimi statusom (s posebnimi potrebami, športniki, umetniki, status  starša)             

Vrsta motnje/težave/primanjkljaja oz. 
statusa 

2016/17 2017/18 2018/19 

čustvene oz. vedenjske motnje 0 3 4 

delna ali popolna izguba vida 1 1 0 

dolgotrajna ali kronična bolezen 15 13 14 

gibalna oviranost 3 5 5 

govorne-jezikovne težave 0 2 2 

motnje avtističnega spektra 0 1 0 
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motnje v telesnem in duševnem zdravju 0 2 4 

primanjkljaj na posameznih področjih učenja 7 5 4 

skupaj s posebnimi potrebami 26 32 33 

status na podlagi izrednih socialnih razmer 0 1 0 

status študenta starša  11 8 10 

status priznanega umetnika 5 7 5 

status vrhunskega športnika 16 13 17 

SKUPAJ VSI S POSEBNIM STATUSOM 58 61 65 

    
Tabela 9.11: Učitelji, sodelavci in študenti na izmenjavi (v/iz tujine)  

Študijsko 
leto 

Odhodno 
učno osebje 

Dohodno 
učno osebje 

Odhodno 
strokovno osebje 

Dohodno 
strokovno 
osebje 

Odhodni 
študenti 

Dohodni 
študenti 

2017/2018 7 19 10 3 127 214 

2018/2019 11 17 11 5 111 206 

 

Tabela 9.12: Število in struktura raziskovalnih projektov na IDV v obdobju 2015–2019  

VRSTA PROJEKTA 2015 2016 2017 2018 2019 

Temeljni projekti 
Raziskovalni programi 
 
Skupaj 

10+4** 
13+(1 FF)* 

 
28 

12+8** 
14+(1 FF)* 

 
35 

19+12** 
14+(1 FF)* 

 
46 

18+13** 
14+(1FF)* 

 
46 

18+9** 
14+(1 FF)* 

 
42 

Aplikativni projekti 2+1** 4+1** 4+1** 4+1** 3 

CRP-i 0 4+1** 4+1** 9+3** 10+4** 

SKUPAJ 31 45 56 63 59 
* Raziskovalni program je prijavljen preko druge raziskovalne organizacije (UL, FF).  
V 2016 prvič vključen tudi infrastrukturni program (+1).  
** FDV nastopa kot sodelujoča organizacija. 
 

   Slika 9.1: Raziskovalni programi - temeljni, aplikativni in crp-projekti 
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Tabela 9.13 : Število mladih raziskovalcev v obdobju 2015–2019 (stanje na dan 31. 12. 2019) 

LETO 2015 2016 2017 2018 2019 

ŠTEVILO MLADIH 
RAZISKOVALCEV 

14* 17** 19 26*** 23**** 

* 31. 12. 2015 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 11 mladih raziskovalcev, vendar so imeli 3 status podaljšanja ARRS brez financiranja  
   (11 + 3*). 
** 31. 12. 2016 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 15 mladih raziskovalcev, vendar sta imela 2 status podaljšanja ARRS brez financiranja  
     (15 + 2*). 
***31.12.2018 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 25, 1 je v statusu podaljšanja ARRS brez financiranja. 
****31.12.2019 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 23, 2 sta v statusu podaljšanja ARRS brez financiranja, 1 je na PD, 4  so usposabljanje   
         zaključili tekom leta. 

 
Slika 9.2: Število mladih raziskovalcev v obdobju 2015–2019 (grafični prikaz) 

 
*V letu 2019 na Javnem razpisu za mentorje MR+ nismo dobili mentorskega mesta (v letu 2018 smo dobili 2), na rednem razpisu za     
  MR pa dva mentorja nista dobila prijav kandidatov. 
 

Tabela 9.14: Število odobrenih mladih raziskovalcev v obdobju 2015–2019 

LETO 2015 2016 2017 2018 2019 

ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV 6 6 6 

 

8* 

 

4 

* od tega sta bila 2 mlada raziskovalca pridobljena na razpisu (MR+) 
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1 POVZETEK POSLOVNEGA REZULTATA  
 
Tabela 1: Povzetek finančnega rezultata 

ZAP.ŠT. VSEBINA 2019 2018 Indeks 2019/2018 

1 PRIHODKI 
14.312.291 13.347.410 107 

2 ODHODKI  
14.255.726 13.317.729 107 

3 (1 - 2) FINANČNI REZULTAT 56.565 29.681 191 

3a 
OD TEGA PRESEŽK IZ NASLOVA NEPRORAČUNSKIH VIROV ZA 
POKRIVANJE IZGUBE PRETEKLIH LET 27.574 29.681 93 

3b 
OD TEGA PRESEŽEK  IZ NASLOVA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
(ARRS) ZA INVESTIRANJE V NAKUP RAZISKOVALNE OPREME 

28.991   

4 PRESEŽEK ODHODKOV iz preteklih let 52.789 82.470 64 

5 (4 - 3a) ŠE NEPOKRIT PRIMANJKLJAJ IZ PRETEKLIH LET 25.215 52.789 48 
 
Poslovno leto 2019 je FDV zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 56.565 €. FDV je ustvarila za 14.312.291 
€ prihodkov in za 14.255.726 € odhodkov. FDV v poslovnih knjigah izkazuje nepokrito izgubo iz preteklih let v višini 
52.789 €. Tekoči presežek v višini 27.574 € iz naslova neproračunskih virov bo razporejen za pokrivanje presežka 
odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Preostali presežek v višini 28.991 € se nanaša na neporabljena sredstva že 
zaključenih projektov ARRS in mladih raziskovalcev in se v skladu z  Uredbo  o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz proračuna RS, lahko razporedi samo za investiranje v nakup 
raziskovalne opreme. Še nepokrita izguba iz preteklih let se nanaša na redno izvedbo programov iz leta 2012, 2013 in 
2014, ko zaradi drastičnega upada sredstev MIZŠ za redno izvedbo programov, kljub pokrivanju dela stroškov iz sredstev 
izrednega študija, nismo uspeli pokriti vseh nastalih stroškov.  

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 ter Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsi podatki so prikazani v evrih (brez centinov). 

 

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 ter pri sestavljanju letnega poročila poleg zgoraj naštetih še naslednje predpise: 

- slovenske računovodske standarde, zlasti SRS 36, ki obravnava posebnosti, značilne za nepridobitne 
organizacije; 

- 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, katerih 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, ki si ga FDV lahko odbije le do višine 
izračunanega odbitnega deleža. FDV vodi vrednost zemljišč po njihovi nabavni vrednosti. 
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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 več virov strošek amortizacije bremeni 
posamezni vir sorazmerno glede na vložena sredstva. V primeru nabave iz virov, ki so vodeni na skupini kontov 92 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 ter 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 ter prevrednotovalne prihodke. 
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 so 
izvajanje nacionalnih in tržnih projektov, mednarodnih in EU projektov ter organiziranje in izvajanje seminarjev in 
delavnic. 
Med finančne prihodke sodijo prihodki iz naslova zamudnih obresti kupcev zaradi prepoznega plačila, obresti od danih 
depozitov in 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, če 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, in 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. 
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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 podjemih pogodbah in avtorskih pogodbah, stroški prevoznih 
storitev, stroški povračil za nastale izdatke na službenih potovanjih doma ali v tujini, stroški reprezentance, oglaševanja 
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 z dela ter 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 do 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 
spodbujanje 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, in drugi finančni odhodki. 
Drugi poslovni odhodki so neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 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 v 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, 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, fakulteta uporablja kot sodilo razmerje 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 ter je pri pripravi in 
oddaji obračunov davka na dodano vrednost, letne davčne bilance in drugih zakonsko določenih poročil samostojna 
pravna oseba. Fakulteta obračunava DDV v odbitnem deležu. Začasni odbitni delež za leto 2019 je znašal 4 %, dokončni 
odbitni delež za leto 2019 prav tako 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 2019 obračunava 
po stopnji 19 % od ugotovljene davčne osnove. 
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2.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 
                    

2.2.1 Bilanca stanja  
 
Tabela 2: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 

Zap. Naziv 2019 2018 
Indeks 
19/18 

št.         

  SREDSTVA       

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN        

  SREDSTVA V UPRAVLJANJU 10.543.283 11.068.735 95,3 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 5.386.048 5.001.749 107,7 

10 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 816 657 124,2 

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 4.182.366 3.720.694 112,4 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 125.524 151.676 82,8 

14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 999.105 924.632 108,1 

19 Aktivne časovne razmejitve 45.603 48.044 94,9 

C ZALOGE 3.699 2.769 133,6 

  AKTIVA SKUPAJ 15.933.030 16.073.253 99,1 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0! 

          

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 4.378.082 4.258.820 102,8 

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 0 309  

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 852.387 745.619 104,3 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 228.429 268.161 85,2 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 207.659 180.989 114,7 

29 Pasivne časovne razmejitve 3.075.442 3.045.066 101,0 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  11.554.948 11.814.433 97,8 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 238.498 249.945 95,4 

93 Dolgoročne rezervacije 0 0 #DIV/0! 

940 Sklad premoženja 11.312.674 11.617.277 97,4 

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 3.776 0  

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 0 52.789  8 

   PASIVA SKUPAJ 15.933.030 16.073.253 99,1 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 #DIV/0! 

 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 
Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je v letu 2019 glede na leto 2018 nižja za 4,7 %, kar pomeni, da 
je bilo v letu 2019 zmanjšanje vrednosti osnovnih sredstev zaradi obračuna amortizacije večje od investicij v osnovna 
sredstva. V okviru te postavke izkazujemo: 

Vrsta sredstev  Knjigovodska  neodpisana 
vrednost  31. 12. 2019 

Knjigovodska neodpisana 
vrednost 31. 12. 2018 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 91.256 123.619 

Nepremičnine 10.163.248 10.684.031 

Oprema 287.807 260.113 

Dolgoročne kapitalske naložbe 972 972 

Dolgoročno dana posojila   

Dolgoročne terjatve iz poslovanja   

Skupaj: 10.543.283 11.068.735 

 
V primerjavi s preteklim letom se je stanje dolgoročnih  sredstev in sredstev v upravljanju zmanjšalo za 525.452. 
Povečanje knjigovodske vrednosti je rezultat investicij v opremo in programe v višini 399.607 €, in sicer v dokup 
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računalniških programov in licenc v višini 13.198 € in v nakup opreme v višini  386.409 €. Zmanjšanje je rezultat  
zmanjšanja knjigovodske vrednosti osnovnih sredstev zaradi oblikovanja popravkov vrednosti v višini  925.059 €, in sicer 
pri objektih v višini  520.783 € in pri opremi v višini 404.276 €. 

 
Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev  
Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev so v letu 2019 višja za 7,7 %.V okviru te postavke 
izkazujemo: 
 
Vrsta sredstev  Stanje  31. 12. 2019 Stanje 31. 12. 2018 

Denarna sredstva v blagajni 816 657 

Denarna sredstva na podračunih pri UJP 4.182.366 3.720.694 

Kratkoročne terjatve do kupcev 125.524 151.676 

Dani predujmi in varščine 3.688 99.562 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 999.105 924.632 

Druge kratkoročne terjatve 28.946 56.484 

Aktivne časovne razmejitve 45.603 48.044 

Skupaj: 5.386.048   5.001.749   

 
Stanje gotovine v blagajni je na dan 31. 12. 2019 znašalo 816 €. Denarna sredstva na vpogled pri Upravi za javna plačila 
so izkazana v višini 4.182.366 €. Vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev je 125.524 € kar je za 17% manj kot v letu 
2018. Postopki, ki jih izvajamo za izterjavo zapadlih terjatev, so redno opominjanje dolžnikov in e-izvršbe. Dani predujmi 
znašajo 3.688 €. V letu 2018 so znašali 99.562 € in so bili v največjem delu posledica plačila predujmov za tujo periodiko. 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zvišale za 8% in izkazujejo obveznost proračuna 
za tekočo porabo za mesec november in december in ostale pogodbene obveznosti za leto 2019. Druge kratkoročne 
terjatve v višini  28.946 € zajemajo terjatve do zavoda za zdravstveno zavarovanje, terjatve iz DDV in druge kratkoročne 
terjatve (terjatve za prekoračene limitirane porabe za uporabo mobilnih telefonov, terjatve  za dane avanse na službeni 
poti,  terjatve iz naslova izvršb) in terjatve iz pogodbenih obveznosti za mednarodne projekte. Aktivne časovne 
razmejitve obsegajo kratkoročno odložene odhodke za zavarovanje objekta, opreme in računalniške programe ter druge 
odložene odhodke za stroške, ki bodo nastali v letu 2020. 
 
Zaloge 
Vrednost zalog znaša 3.699 € in je za 33 % višja kot v letu 2018. Postavka predstavlja zaloge pisarniškega materiala, 
sanitetnega materiala, promocijskega materiala in knjig, namenjenih prodaji.  
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
Na kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo naslednje postavke: 

Vrsta obveznosti  Stanje  31. 12. 2019 Stanje 31. 12. 2018 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 0 309 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 852.387 745.619 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 228.429 268.161 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 207.659 180.989 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 14.165 18.676 

Pasivne časovne razmejitve   3.075.442 3.045.066 

Skupaj: 4.378.082  

 
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so izkazane obveznosti iz naslova plač za mesec december 2019, ki se 
izplačujejo v januarju 2020. Kratkoročne obveznosti so višje za 4,3 %. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 
12. 2019 so se  v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2018 znižale za 14,8 %. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
predstavljajo izkazane obveznosti za prispevke delodajalca, obveznosti za davek na dodano vrednost ter obračunane in 
še ne izplačane potne stroške in povračila stroškov ter druge obveznosti. Vse obveznosti zapadejo v januarju 2020. 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 14.165 €. Izkazane so obveznosti, katerih 
obveznost za plačilo je v letu 2020. Med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene prihodke 
za storitve, ki še niso bile opravljene, a so bile že zaračunane ali celo plačane.  
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Tabela 3: Specifikacija pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2019: 

Pasivne časovne razmejitve skupaj: 3.075.442 

    

Programske skupine po pog. z ARRS           304.100    

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS           446.511    

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS           136.008    

Drugi projeki po pog. z ARRS           126.930    

Nacionalni projekti - drugi proračunski viri             39.608    

Izredni 1. in 2. stopnja ter stari dodiplomski študij              86.818    

Izredni 3. stopnja ter stari podpilomski študij           852.484    

Druga sredstva za študijsko dejavnost              6.355    

Obštudijska dejavnost študentov                     -    

Namenska sredstva od vpisnin           194.380    

Sodelovanje z gospodarstvom                     -    

Projekti Evropske unije            553.487    

Drugi mednarodni projekti             86.335    

Mednarodna mobilnost                      -    

Založniška dejavnost             21.092    

Namenske donacije podjetij                     -    

Vnaprej plačane stanarine, najemnine                     -    

Kotizacije                     -    

Pedagoško andragoško izobraževanje                      -    

Drugo:           221.334    

Mednarodni magistrski študij              9.970    

TSF - program uporabna Statistika             19.152    

Sredstva iz naslova dodatka C130 in kratkoročno odloženi 
prihodki iz naslova mednarodnih projektov           192.212    

 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 
Na lastnih virih in dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo naslednje obveznosti: 

Vrsta obveznosti  Stanje  31. 12. 2019 Stanje 31. 12. 2018 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 238.498 249.945 

Dolgoročne rezervacije 0 0 

Sklad premoženja 11.312.674 11.617.277 

Presežek prihodkov nad odhodki 28.991 0 

Presežek odhodkov nad prihodki 25.215 52.789 

Skupaj: 11.554.948 11.814.433 

 
Vrednost dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2019 znaša  238.498 €. Na tej postavki vodimo 
dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova prejetih donacij za izgradnjo prizidka FDV iz let 1996–1999 in nakupa 
opreme. V breme teh razmejitev se obračunava amortizacija objekta in opreme, ki je v letu 2019 znašala 11.447 €. 
Vrednost sklada premoženja, ki je v lasti Univerze v Ljubljani, se je zmanjšala za 2,6 %. Na zmanjšanje je vplival obračun 
amortizacije, ki je bila knjižena v breme sklada. Tekoči presežek prihodkov nad odhodki znaša 56.565 €. Del presežka 
2019 v višini 28.991 € izhaja iz neporabljenih sredstev zaključenih projektov in mladih raziskovalcev, financiranih s strani 
ARRS, ki se mora v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
financirane iz proračuna RS, razporediti za investiranje v nakup raziskovalne opreme.  
 
  

2.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka) 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je narejen v skladu z Zakonom o računovodstvu in z računovodskimi standardi ter zajema 
celotno poslovanje fakultete. 
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Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke iz naslova prejetih proračunskih sredstev za izvajanje rednega študija, 
nacionalnih in drugih raziskovalnih projektov ter prihodke iz naslova prodaje proizvodov in storitev na izrednem in 
podiplomskem študiju ter drugih dejavnosti zavoda, kot je izvajanje EU in mednarodnih projektov, tržnih projektov ter 
organiziranje in izvajanje seminarjev in delavnic.  
Finančni prihodki predstavljajo prejete prihodke od pozitivnih tečajnih razlik, plačanih stroškov opominov  ter prihodkov 
iz naslova izterjave. 
Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki predstavljajo prihodke v višini 20.814 € in vključujejo prihodke  iz naslova 
pridobljenih odškodnin  s strani zavarovalnice Generali 5.551 €, preostali prihodki se nanašajo na izredne prihodke iz 
naslova plačanih zapadlih terjatev za študijski proces, za katere so bili že oblikovani popravki vrednosti. 
 
Tabela 4: Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Št. Naziv 2019 2018 Indeks 
Struktura 

2019 

I. PRIHODKI          

A PRIHODKI OD POSLOVANJA  14.288.893 13.325.362 107 99,8 

B FINANČNI PRIHODKI  2.584 1.898 136 0 

C DRUGI PRIHODKI 8.339 12.688 66 0,1 

Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 12.475 7.462 167 0,1 

D CELOTNI PRIHODKI 14.312.291 13.347.410 107 100 

II. ODHODKI         

E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 2.916.827 2.847.839 102 20,5 

F STROŠKI DELA 10.839.036 9.965.870 109 76 

G AMORTIZACIJA 352.172 355.300 99 2,5 

H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0 

J DRUGI STROŠKI 137.517 122.036 113 1 

K FINANČNI ODHODKI   264 4.728 6 0 

L DRUGI ODHODKI 2.707 0 #DIV/0! 0 

M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 7.203 21.956 33 0,1 

N CELOTNI ODHODKI 14.255.726 13.317.729 107 100,1 

O PRESEŽEK PRIHODKOV 56.565 29.681     

P PRESEŽEK ODHODKOV  0 0     

  Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 #DIV/0! 0 

  
PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva 
DDPO) 56.565 29.681     

 
PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva 
DDPO) 0 0   

 
V letu 2019 izkazujemo za 14.312.291 € prihodkov, to je za 7 % več kot v predhodnem letu. Na povečanje prihodkov so 
v največji meri vplivala  povečana sredstva iz proračuna EU in tudi povečana sredstva iz proračuna za študijsko in 
raziskovalno dejavnost. 
 
Celotni odhodki znašajo 14.255.726 €, od tega znašajo poslovni odhodki 14.245.552 €, odhodki financiranja 264 € ter 
izredni in prevrednotovalni odhodki 9.910 €.  
Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški dela, in sicer 76,0 % vseh odhodkov; v primerjavi s preteklim letom so se 
povečali za 9 %. Drugo največjo postavko predstavljajo stroški storitev, ki znašajo 17,9 % vseh odhodkov in so se v 
primerjavi s preteklim letom povečali za 3 %. Največji delež v  stroških storitev predstavljajo avtorski honorarji in 
podjemne pogodbe ter potni stroški  iz naslova službenih poti. Največjo postavko v strukturi drugih stroškov v višini 
137.517 € predstavlja prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, prispevek za stavbno zemljišče in strošek licenc.  
Odhodki od financiranja  v skupni višini  264 € se nanašajo na negativne tečajne razlike. Izredni in prevrednotovalni 
odhodki v višini 9.910 € se nanašajo na popravke vrednosti zapadlih terjatev. 
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Tabela 5: Struktura prihodkov in odhodkov po virih financiranja  2019 – obračunski vidik 

Vir Prihodki Odhodki 
Razlika med 
prihodki in 

odhodki 

Delež 
odhodkov 

v prihodkih 
% 

Sestava 
prihodkov 

% 

Sestava 
odhodkov 

% 

Javna služba skupaj 
                 

13.877.500    
            

13.830.994                46.506                 100    97,0% 97,0% 

MIZŠ 
                  

7.821.211    
              

7.821.211                         -                 100    54,6% 54,9% 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 
                  

4.389.656    
              

4.360.665                28.991                  99    30,7% 30,6% 

Druga ministrstva 
                     

125.153    
                 

125.153                         -                 100    0,9% 0,9% 

Občinski proračunski viri 
                                
-    

                           
-                         -      0,0% 0,0% 

Sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 

                       
94.865    

                   
94.865                         -                 100    0,7% 0,7% 

Cenik storitev univerze: sredstva od 
prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe 

                     
223.361    

                 
205.846                17.515                  92    1,6% 1,4% 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. 
OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. 
EU 

                  
1.156.329    

              
1.156.329                         -                 100    8,1% 8,1% 

Drugi viri 
                       

66.925    
                   

66.925                         -                 100    0,5% 0,5% 

Trg 
                     

434.791    424.732 €             10.059                  98    3,0% 3,0% 

Skupaj: 
                 

14.312.291    
            

14.255.726                56.565                 100    100,0% 100,0% 

 
Največji delež prihodkov po virih financiranja predstavljajo prihodki iz vira MIZŠ, in sicer 54,6 %, drugi po višini so 
prihodki iz vira ARRS, in sicer 30,7 %. Tržna dejavnost znaša 3% vseh prihodkov. 
 
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 2019, 
in vsi odhodki, ki se nanašajo na tekoče leto. 

 
1. Javna služba je pretežno financirana s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki financira 

izvajanje študijske dejavnosti rednega študija in Agencije za raziskovalno dejavnost ter iz 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 uporabo storitev v okviru javne službe. 

3. Tržna dejavnost predstavlja tržne storitve za naročnike. 
 
Tabela 6:  Vir nastanka presežka 
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS                          46.506    

MIZŠ- študijska dejavnost: dodiplomski študij   

MIZŠ- študijska dejavnost: 2. stopnja   
MIZŠ- znanstveno-razisk dej.   

Drugi proračunski viri   

Evropski proračun   

Izredni študij                           17.515    

ARRS – projekti in mladi raziskovalci                          28.991    

PRESEŽEK PRIHODKOV TRŽNI                          10.059    

Skupaj                          56.565    
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2.2.3 Davčni obračun 
 
Ker je FDV zavezanka za davek od dohodka pravnih oseb, je v skladu z davčnimi predpisi sestavila davčni obračun. 
Pregled davčno priznanih in davčno nepriznanih prihodkov in odhodkov za leto 2019 je prikazan v  Tabeli 7.  
Obračun je bil narejen v skladu z davčno zakonodajo (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb), ki vseh odhodkov, 
ugotovljenih 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 nagrade upravnim organom, ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Davčna osnova se zniža tudi za investicije v opremo, vendar samo za tisti del, ki je bil financiran iz neproračunskih in 
tržnih sredstev. Iz davčnega obračuna je razvidno, da znaša davčna osnova 0 €, zato FDV ni zavezana plačilu davka od 
dohodka pravnih oseb za leto 2019.   
 
Tabela 7: Prikaz davčnega obračuna 

Zap.št. Vsebina Znesek v € 

1. Prihodki ugotovljeni po računovodskih predpisih 14.312.291 € 

2.  Zmanjšanje obdavčljivih prihodkov 12.098.243 € 

3. (1-2) Obdavčljivi prihodki 2.214.048 € 

4. Odhodki ugotovljeni po računovodskih predpisih 14.255.725 € 

5. Davčno nepriznani odhodki 12.075.276 € 

6 (4-5) Davčno priznani odhodki 2.180.449 € 

7 (3-6) Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki 33.599 € 

8. Davčne olajšave 33.599 € 

8.1.  investicijska davčna olajšava - iz preteklih let  33.599 € 

9 (7-8) Osnova za davek 0 € 

10 Obveznost za plačilo davka  0 € 

  Stopnja davka od dohodka pravnih oseb 19% 

11 Neizkoriščene investicijske davčne olajšave 74.645 € 

 
 
2.2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (po denarnem toku) 
 
Prihodki in odhodki po denarnem vidiku predstavljajo vse prilive in odlive sredstev na našem računu v obdobju od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2019, 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 ekonomske kategorije primerjajo na državni in občinski ravni. V obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je FDV 
prejela  za 14.554.367 € sredstev in porabila za 14.051.744 € sredstev. Pozitivna razlika med prejetimi in porabljenimi 
sredstvi znaša + 502.623 €.  
 
Do razlike med obračunskim vidikom in denarnim vidikom prihodkov in odhodkov prihaja, ker se razlikujejo načela 
prikazovanja ekonomskih kategorij po obračunskem in denarnem vidiku. 
 
Tabela 8: Struktura prihodkov in odhodkov po virih –  načelo denarnega toka 

Vir sredstev 
Oznaka 

AOP 
za prihodke 

Prihodki  
v EUR 

Odhodki  
v EUR 

Razlika 
med 

prihodki in 
odhodki 

Delež 
prihodkov 
v odhodkih 

Delež 
posameznih 
prihodkov 

Delež 
posameznih 
odhodkov 

Skupaj javna 
služba 

402 14.144.817 13.691.264 453.553 103,3% 97,2% 97,4% 
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MIZŠ 404 7.686.760 7.562.996 123.764 101,6% 52,8% 53,8% 

ARRS 404 4.459.633 4.338.286 121.347 102,8% 30,6% 30,9% 

Druga ministrstva 404 116.319 103.745 12.574 112,1% 0,8% 0,7% 

Občinski 
proračunski viri 

407 0 0 0 - 0,0% 0,0% 

Sredstva iz 
državnega 

proračuna iz 
sredstev 

 proračuna EU 

419 94.866 104.727 -9.861 90,6% 0,7% 0,7% 

Cenik storitev UL: 
sredstva od 

prodaje blaga in 
storitev iz naslova 

izvajanja JS 

421 412.306 291.295 121.011 141,5% 2,8% 2,1% 

Ostala sredstva iz 
proračuna EU 

429 1.006.753 1.031.770 -25.017 97,6% 6,9% 7,3% 

Drugi viri 
410+413+418+422 

do 428+430 
368.180 258.445 109.735 142,5% 2,5% 1,8% 

Trg 431 409.550 360.480 49.070 113,6% 2,8% 2,6% 

SKUPAJ  14.554.367 14.051.744 502.623 103,6% 100,0% 100,0% 

 

 
Sprejeti sklepi na seji Senata FDV in Upravnega odbora FDV: 
 
 
Sklep št. 1: 
Računovodsko poročilo se sprejme v predlagani obliki. 

 

Sklep št. 2: 

Presežek v višini 27.574 evra iz naslova neproračunskih virov se razporedi za pokrivanje nepokrite izgube 

iz preteklih let. 

 

Sklep št. 3: 

Presežek v višini  28.991 evra iz naslova raziskovalne dejavnosti (ARRS projekti in mladi raziskovalci) se v 

skladu z Uredbo  o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti 

financirane iz proračuna RS, razporedi za razvoj raziskovalne dejavnosti, in sicer za investiranje v nakup 

raziskovalne opreme in pokrivanje stroška amortizacije. 

 
 
Bojana Štrukelj                                                                                           prof. dr. Monika Kalin Golob 
Vodja finančno-računovodske službe           Dekanja  FDV 

 
 
Ljubljana, 27. 2. 2020  
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2.3 Priloge k računovodskemu poročilu  
 
2.3.1. Fakulteta v številkah za obdobje 2013–2019 
     

POSLOVNI REZULTAT ZA OBDOBJE 2013–2019 

Vsebina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19/18 

Prihodki 11.600.028 11.132.513 11.487.875 12.493.440 12.811.730 13.347.410 14.312.291 107 

Odhodki 11.981.875 11.383.417 11.125.701 12.483.363 12.784.849 13.317.729 14.255.726 107 

Presežek -381.847 -250.904 362.174 10.077 26.881 29.681 56.565 191 

 

 GIBANJE ODHODKOV 2013–2019 
 

Vrsta  odhodka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19/18 

A. Poslovni  

    odhodki          

11.904.532 11.348.851 11.114.104 12.404.485 12.750.830 13.291.045 14.245.552 107 

Stroški materiala 528.424 358.958 366.862 334.735 348.088 364.397 359.518 99 

Stroški storitev 2.458.796 2.234.731 2.146.298 2.658.914 2.345.528 2.483.442 2.557.309 103 

Amortizacija 158.829 136.199 252.572 311.635 345.437 355.300 352.172 99 

Stroški dela 8.668.531 8.532.755 8.255.837 9.010.210 9.594.978 9.965.870 10.839.036 109 

Drugi stroški 89.953 86.208 88.434 88.992 116.799 122.036 137.517 113 

Davek od dobička 0 0 0  0 0  0   

B. Odhodki   

  financiranja 

4.488               190           2.356 636    20.057 4.728             264 6 

C. Izredni in  

   prevred. odhodki 

72.855 

 

34.376 

 

13.341 

 

78.241 13.962 21.956     9.910 45 

ODHODKI SKUPAJ: 

 

11.981.875 

 

 

11.383.417 

 

11.125.701 

 

12.483.363 

 

12.784.849 

 

13.317.729 

 

14.255.728 107 

 
Podrobnejši pregled  postavke »stroški materiala in storitev«      

                                                                                                                                                                    
Vrsta odhodka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19/18 

Stroški surovin 

in materiala 107.247 59.779 62.130 41.294 46.295 34.198 37.635 39.140 104 

Porabljena 

energija 234.132 248.479 192.134 202.591 198.703 200.043 218.264 231.990 106 

Odpis 

drobnega 

inventarja, 

nadom.deli 15.381 1.241 1.112 567 683 10.570 9.395 10.774 115 
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Stroški 

strokovne 

literature 180.492 174.224 66.883 88.744 43.989 63.826 64.325 50.941 79 

Stroški 

pisarniškega 

materiala 66.654 43.777 36.298 33.499 39.536 36.878 33.502 26.673 80 

Drugi stroški 

materiala 378 925 401 168 5.529 2.572 1.276 0 0 

STROŠKI 

MATERIALA 604.284 528.424 358.958 366.862 334.735 348.088 364.397 359.518 99 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 100 

Str.stor.za 

opr.dejavnosti 285.800 246.567 267.728 272.237 256.438 132.661 125.943 127.419 101 

Stroški 

tekočega in 

invest.vzdržev. 204.100 218.781 216.579 195.938 246.401 255.549 267.997 288.485 108 

Str.zavarovanja 

zgradb in 

opreme 16.479 14.049 13.299 11.644 13.852 15.005 13.662 14.974 110 

Stroški 

intelekt.stor., 

PD, AH 1.372.336 1.161.192 846.282 838.721 1.229.164 853.534 948.769 874.803 92 

Str.komunalnih 

storitev, voda 30.660 34.135 28.522 24.619 27.569 29.358 29.300 32.563 111 

*Stroški 

prevoznih 

stor., PTT 76.972 60.929 52.827 52.431 49.546 45.100 46.167 45.039 98 

Dnevnice, 

nočnine, potni 

stroški 283.917 206.438 245.366 219.985 255.742 306.507 383.660 410.848 107 

Stor.plačilnega, 

bančnega 

prometa 3.095 1.977 3.901 3.306 3.319 4.455 4.751 3.865 81 

Reprezentanca 94.826 35.433 42.061 35.940 79.728 86.171 91.893 100.990 110 

Stroški drugih 

storitev *** 646.627 479.294 518.167 491.477 497.155 617.187 571.300 658.323 115 

STROŠKI 

STORITEV 3.014.812 2.458.796 2.234.731 2.146.298 2.658.914 2.345.528 2.483.442 2.557.309 103 

SKUPAJ: 3.619.096 2.987.220 2.593.689 2.513.161 2.993.648 2.693.615 2.847.839 2.916.827 102 

*Stroški prevoznih in poštnih storitev – pod to postavko so evidentirani stroški poštnine, telefonskih pogovorov in povračila prevozov po Ljubljani in 

okolici (taksi ipd.).  

 ** Stroški drugih storitev – pod to postavko so evidentirani stroški študentskega dela, tiskanja, vezav, kopiranja, članarin, povračil po mednarodnih 

pogodbah, potni stroški gostujočih strokovnjakov, plačilo šolnin (MR), storitve pri organizaciji konferenc, prispevek za  UL. 
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Podrobnejši pregled postavke »stroški dela«                                                               

Vrsta odhodka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19/87 

Plače zaposlenih 6.187.830 6.218.980 5.998.005 6.400.600 6.647.825 6.673.726 7.391.448 111 

Nadomestila plač zaposlenih 830.345 723.931 704.154 845.814 1.018.573 1.244.299 1.211.089 97 

Stroški prevoza na delo 220.151 197.299 198.202 204.573 213.789 225.933 225.001 100 

Stroški prehrane med delom 176.677 177.014 181.730 186.556 195.768 203.030 213.465 105 

Regres za letni dopust 49.869 51.005 50.803 129.506 165.926 216.363 232.706 108 

Nagrade, odpravnine, bonitete 
in dr.str.dela 42.104 46.338 53.919 57.126 70.127 25.774 70.739 274 

Prisp.od plač, nadom., bonitet 1.112.059 1.093.314 1.055.722 1.172.495 1.244.218 1.278.795 1.391.666 109 

Premija za KDPZ 49.495 24.875 13.303 13.540 38.754 97.949 102.931 105 

STROŠKI DELA 8.668.531 8.532.755 8.255.837 9.010.210 9.594.978 9.965.870 10.839.045 104 

 
Drugi stroški v višini 137.517 € obsegajo prispevek za stavbno zemljišče, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov, takse in pristojbine, licence. 

 
 
Investicije v osnovna sredstva 
 
Pregled aktiviranih OS – računalniški programi, licence in oprema v letih 2013–2019 

vrsta osnovnega 
sredstva leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019 19/18 

materialne pravice 22.486 24.031 51.069 70.635 41.816 40.068 13.197 33 

šolska učila 2.334 2.071 3.181 7.733 11.167 5.466 29.620 542 

pohištvo 2.374 5.328 21.084 8.056 20.932 15.772 22.275 141 

opr.za promet in 
zveze 6.008 2.694 6.879 8.074 6.006 13.031 9.286 71 

računalniška oprema 29.855 67.053 121.944 97.999 112.696 161.791 174.713 108 

druga oprema 3.649 7.383 2.839 18.193 32.660 15.714 20.500 130 

drobni inventar - 
pisarniški 1.241 1.112 8.780 6.687 2.396       

knjige 117.545 27.868 95.853 130.402 118.760 109.895 131.974 120 

umetnine   0,00 3.400,00 0 400 0     

skupaj: 185.492 137.540 315.030 347.780 346.832 361.737 401.565 111 
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2.3.2  Obrazci zaključnega računa 2019 

 

 BILANCA STANJA 

 na dan 31. 12. 2019 
 
 Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE                                                                     

  
SKUPINE 
KONTOV 

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 

ZNESEK 

  
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) 10.543.283 11.068.735 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
RAZMEJITVE 

002 408.057 394.954 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 316.801 271.335 

02 NEPREMIČNINE 004 19.252.358 19.252.358 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 9.089.110 8.568.327 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 6.547.282 6.279.962 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 6.259.475 6.019.849 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 972 972 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009    

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010    

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011    

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE (013–022) 

012 5.386.048 5.001.746 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 816 657 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 4.182.366 3.720.694 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 125.524 151.676 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 3.688 99.562 

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

017 999.105 924.632 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018    

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019    

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 28.946 56.484 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021    

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 45.603 48.044 

  C) ZALOGE (024–031) 023 3.699 2.769 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024    

31 ZALOGE MATERIALA 025 422 57 

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 3.277 2.712 

37 DRUGE ZALOGE 031    

  I. AKTIVA SKUPAJ (001 + 012 + 023) 032 15.933.030 16.073.253 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033    

  OBVEZ. DO VIROV SRED.      

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZMEJITVE (035–
043) 

034 4.378.082 4.258.820 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035   309 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 852.387 745.619 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 228.429 268.161 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 207.659 180.989 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 14.165 18.676 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040    

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041    

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042    

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 3.075.442 3.045.066 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (+ 045 + 046 + 
047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 – 053 + 054 + 055 + 056 + 
057 + 058 – 059) 

044 11.554.948 11.814.433 

90 SPLOŠNI SKLAD 045    

91 REZERVNI SKLAD 046    

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 238.498 249.945 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048    

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 11.312.674 11.617.277 

9411 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVN. OSEBAH JAVNEGA PRAVA, 
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FIN. NALOŽBE 

051    

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 3.776  

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 52.789 
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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 15.933.030 16.073.253 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061    

 
 
 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 od 1. 1. do 31. 12. 2019 
 
 Univerza v Ljubljani 
 Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

                                                                                                                                                              

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

Oznaka za 
AOP 

ZNESEK 

  
Tekoče leto 

  
Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

860 
    

(861+ 862 – 863 + 864) 14.288.893 13.325.362 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 14.288.893 13.325.362 

  
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 2.584 1.898 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 8.339 12.688 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868 
+ 869) 

867 12.475 7.462 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 868    

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 12.475 7.462 

  D) CELOTNI PRIHODKI (860 + 865 + 866 + 867) 870 14.312.291 13.347.410 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872 
+ 873 + 874) 

871 2.916.827 2.847.839 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872    

460 STROŠKI MATERIALA 873 359.518 364.397 

461 STROŠKI STORITEV 874 2.557.309 2.483.442 

  F) STROŠKI DELA (876 + 877 + 878) 875 10.839.036 9.965.870 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 8.602.537 7.918.025 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.391.666 1.278.795 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 844.833 769.050 

462 G) AMORTIZACIJA 879 352.172 355.300 

463 H) REZERVACIJE 880    

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 137.517 122.036 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 264 4.728 

468  L) DRUGI ODHODKI 883 2.707  

  
M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(886 + 886) 

884 7.203 21.956 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885    

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 7.203 21.956 

  
N) CELOTNI ODHODKI (871 + 875 + 879 + 880 + 881 
+ 882 + 883 + 884) 

887 
14.255.726 13.317.729 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870 – 887) 888 56.565 29.681 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (887 – 870) 889   

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890   

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (888 – 890) 

891 
56.565 29.681 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (889 + 890) oz. (890 – 
888) 

892 

  

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893    

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 270 262 

  Število mesecev poslovanja 895  12 
 

12 
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 PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 od 1. 1. do 31. 12. 2019 

                                                                                                                                                             
ČLENITEV 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 

PODSKUPIN Prihodki in odhodki za 
izvajanje javne službe 

Prihodki in odhodki od 
prod. blaga in stor. na trgu KONTOV 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

660 
    

(661 + 662 – 663 + 664) 13.854.102 434.791 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 13.854.102 434.791 

  
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 2.584   

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 8.339   

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668 
+ 669) 

667 12.475 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OS 668     

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 12.475   

  D) CELOTNI PRIHODKI (660 + 665 + 666 + 667) 670 13.877.500 434.791 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672 + 
673 + 674) 

671 2.630.210 286.617 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

672     

460 STROŠKI MATERIALA 673 348.796 10.722 

461 STROŠKI STORITEV 674 2.281.414 275.895 

   F) STROŠKI DELA (676 + 677 + 678) 675 10.712.522 126.514 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 8.503.776 98.761 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.375.733 15.933 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 833.013 11.820 

462 G) AMORTIZACIJA 679 346.620 5.552 

463 H) REZERVACIJE 680     

del 465 J) DRUGI STROŠKI 681 132.840 4.677 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 264   

  L) DRUGI ODHODKI 683 1.335 1.372 

  
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685 + 687) 

684 7.203 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685     

del 469 OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 7.203   

  
N) CELOTNI ODHODKI (671 + 675 + 679 + 680 + 681 
+ 682 + 683 + 684) 

687 
13.830.994 424.732 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670 – 687) 688 46.506 10.059 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (687 – 670) 689   

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690     

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (688 – 690) 

691 
46.506 10.059 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (689 + 690) oz. 
(690 – 688) 

692 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693     

 



 
 

 

71 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31. decembra 2019 
 

ČLENITEV KONTOV NAZIV KONTA 
Oznaka za 

AOP 

Znesek 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 14.554.367 13.854.535 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 14.144.817 13.445.816 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 12.357.578 11.847.791 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 12.262.712 11.688.501 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 12.262.712 11.688.501 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo  406   

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  

(408+409) 
407   

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408   

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409   

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410   

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411   

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412   

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413   

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih 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 in iz 
drugih držav 

419 94.866 159.290 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe  
(422 do 430 + 487 do 490) 

420 1.787.239 1.598.025 

del 7102 Prejete obresti 422 1.543 1.111 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423     

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 83.246 36.104 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 601.234 368.101 

72 Kapitalski prihodki 425     

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 16.800 3.800 

731 Prejete donacije iz tujine 427     

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428     

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 38.430   

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov 489     

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 490 868.966   

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 99.358 1.067.699 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 77.662 121.210 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432 + 433) 

431 409.550 408.719 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 409.550 408.719 

del 7102 Prejete obresti 433     

  II. SKUPAJ ODHODKI(438+481) 437 14.051.744 13.252.961 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 13.699.193 12.912.403 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440 do 446) 

439 9.160.198 8.498.172 

del 4000 Plače in dodatki 440 8.277.466 7.669.090 

del 4001 Regres za letni dopust 441 236.326 213.326 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 435.162 421.162 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 136.407 108.395 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 27.537 32.438 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445     

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 47.300 53.761 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448 do 452) 

447 1.464.607 1.357.245 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 747.532 693.506 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 598.659 555.448 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 8.513 8.504 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 8.433 7.823 
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del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU 452 101.470 91.964 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454 do 463) 

453 2.727.439 2.612.458 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 550.146 526.914 

del 4021 Posebni material in storitve 455 50.220 32.226 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 303.201 284.685 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 7.094 8.742 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 371.144 358.491 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 277.866 245.508 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 69.277 69.809 

del 4027 Kazni in odškodnine 461     

del 4028 Davek na izplačane plače 462     

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 1.098.491 1.086.083 

403 D. Plačila domačih obresti 464     

404 E. Plačila tujih obresti 465     

410 F. Subvencije 466     

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 
(371 do 480) 

470 346.949 444.528 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471    

4201 Nakup prevoznih sredstev 472    

4202 Nakup opreme 473 275.761 275.318 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 37.380 123.409 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475     

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 33.808 45.801 

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 
(482+483+484) 

481 352.551 340.558 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  482 82.171 83.866 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 11.984 11.554 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 258.396 245.138 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 502.623 601.574 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 0 
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 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 
 od 1. 1. do 31. 12. 2019 

     

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 zasebnih 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 zasebnim 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. 2019 

Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE  

     
ČLENITEV 
KONTOV 

NAZIV KONTA 
Oznaka za 

AOP 

ZNESEK 

Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (551 + 559) 550   

500  Domače zadolževanje 551   

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   

550 Odplačila domačega dolga (562 –  568) 561   

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   

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 571   

  

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 572 

 
502.623 

 
601.574 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 573   
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 2019 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
 

Članica: FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE        

           

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 
okrepitve 

zaradi 
oslabitve 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 = 3 – 4 + 5 – 

6 – 7 + 8 – 9 11 12 

I. V upravljanju 700 385.431 203.228 0 0 0 0 11.448 170.755 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 705 381.584 199.381         11.448 170.755     

F. Oprema 706 3.847 3.847           0     

G. Druga opredm. OS 707               0     

II. V lasti 708 25.541.843 14.656.283 399.608 3.160 119.090 119.090 910.452 10.371.556 0 0 

A. Dolg. odloženi. stroški 709               0     

B. Dolg. premoženjske pravice 710 394.954 271.335 13.198       45.561 91.256     

C. Druga neopr. sredstva 711               0     

D. Zemljišča 712 1.795.793             1.795.793     

E. Zgradbe 713 17.074.981 8.368.946         509.335 8.196.700     

F. Oprema 714 6.250.726 6.016.002 385.930 3.160 119.090 119.090 355.556 261.938     

G. Druga opredm. OS 715 25.389   480         25.869     

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     
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 2019 

              

Zap. Vrsta naložb oziroma posojil AOP 
Znesek 
naložb 

Znesek 
popravkov 

Znesek 
povečanja 

Znesek povečanj 
popr. 

Znesek 
zmanjšanja 

Znesek zmanjš. 
popr. Znesek naložb 

Znesek 
popravkov 

Knjigovodska 
vr. 

Znesek 
odpisanih 

št. 
    

in danih 
posojil (1.1.) 

naložb in pos. 
(1.1.) 

naložb in 
danih pos. 

naložb in danih 
pos. 

naložb in 
danih pos. 

naložb in danih 
pos. 

in danih pos. 
(31.12.) 

naložb in 
danih pos. 

naložb in danih 
pos. 

naložb in 
danih pos. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3+5-7 10=4+6-8 11= 9 - 10 12 

I. Dolgoročne finančne naložbe 800 972 0 0 0 0 0 972    0    972    0 

A. Naložbe v delnice 801 0 0 0 0 0 0              -                   -    -  

1 Naložbe v delnice v javna podjetja 802             - - -   

2 Naložbe v delnice v finančne institucije 803             - - -   

3 Naložbe v delnice v privatna podjetja 804             - - -   

4 Naložbe v delnice v tujini 805             - - -   

B. Naložbe v deleže 806 972 0 0 0 0 0 972 - 972 0 

1 Naložbe v deleže v javna podjetja 807  972           972 - 972   

2 Naložbe v deleže v finančne institucije 808             - - -   

3 Naložbe v deleže v privatna podjetja 809             - - -   

4 Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810             - - -   

5 Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811             - - -   

6 Naložbe v deleže v tujini 812             - - -   

C. 
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in 
podobno 813             - - -   

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

1 Namensko premoženje preneseno javnim skladom 815             - - -   

2 
Premoženje,preneseno v last drugim pravnim os. javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 816             

                               
-    

                               
-    

                               
-      

3 Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817             - - -   

4 Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818             - - -   

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

A. Dolgoročno dana posojila 820 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

1 Dolgoročno dana posojila posameznikom 821             - - -   

2 Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822             - - -   

3 Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823             - - -   

4 Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824             - - -   

5 Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825             - - -   

6 Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826             - - -   

7 Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827             - - -   

8 Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828             - - -   

B. Dolgoročno dana posojila  z odkupom vrednostnih papirjev 829 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

1 Domačih vrednostnih papirjev 830             - - -   

2 Tujih vrednostnih papirjev 831             - - -   

C. Dolgoročno dani depoziti 832 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

1 Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833             - - -   

2 Dolgoročno dani depoziti 834             - - -   

D. Druga dolgoročno dana posojila  835             - - -   

E. Skupaj (800+819) 836 972 0 0 0 0 0 972 - 972 0 
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10.1 IZJAVA o OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

Na UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE. 

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 nadzorajavnih 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 na UL, 

FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE. 

Oceno podajam na podlagi: 

 ocene notranje revizijske službe za področja• 

samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: NA PODLAGI OCENE VODIJ POSAMEZNIH 

ORGANIZACIJSKIH ENOT. 

 ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,. . 

. ) za področja:  

Na FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE 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 borno pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, 

b) na pretežnem delu poslovanja, 

c) na posameznih področjih poslovanja, 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu homo 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 homo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki 

zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik Ebere eno od naslednjih možnosti):  
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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 homo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik Ebere 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 homo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje 

revizijsko službo (predstojnik Ebere 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 homo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. 

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) z lastno notranjerevizijsko službo, 

b) s skupno notranjerevizijsko službo, 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Kongresni trg 12, Ljubljana 

 

ad c) Navedite naziv 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 revidiranjaje: 

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)  
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ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

 

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:  

- Izvedba optimizacije organizacije na področju študijske službe in razporeditev pristojnosti v skladu s področno 
procesno analizo. 

- Izvedba popisa poslovnih procesov v vseh strokovnih službah v skladu s kadrovsko strategijo fakultete. 

- Nadaljnja nadgradnja sistema sprotnega realnočasnega spremljanja stanja porabe oz. sredstev na posameznih 
stroškovnih mestih. 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 

obvladujem v zadostni meri: 

- Obstaja tveganje za podvajanje nalog, kakor tudi za manj optimalno izkoriščenost kadrovskih kapacitet zaradi 
izvajanja tekočih nalog brez vnaprejšnje opredelitve hierarhije prioritet, na drugi strani pa tudi za izpad 
posameznih procesov ob odsotnostih zaradi nezmožnosti nadomeščanja, zaradi česar bo potrebno nadalje 
analizirati izvedene popise procesov in izvesti potrebne prilagoditve. 

- Še naprej trajajoče podfinanciranje stroškov javne službe, ki v celoti ne pokriva niti stroškov dela, zaradi česar smo 
izpostavljeni tveganju omejene izvedbe javne službe in popolne stagnacije razvojne funkcije fakultete 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

Prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja 

 

Datum podpisa predstojnika: 
6. 2. 2020 
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11 PRILOGE 
PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 
 

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna 
fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične 
vede, ki se je v nekaj letih razvila v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je 
ob vključitvi v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo 
(FSPN). Sedanje ime je Fakulteta za družbene vede dobila leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje 
prve predhodnice.  

 
FDV s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že 58 let 
utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v okviru temeljnih področij – 
sociologije, politologije, komunikologije in kulturologije – razvijajo tudi novinarstvo, mednarodne odnose, 
evropske študije, obramboslovje, družboslovno informatiko in metodologijo, tržno komuniciranje, odnose z 
javnostmi, antropologijo, religiologijo, medijske študije in druge družboslovne discipline. 

 
Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih z bolonjsko reformo prenovila stare in uvedla nove 
dodiplomske (prvostopenjske), podiplomske (drugostopenjske) študijske programe ter doktorski 
(tretjestopenjski) program. FDV tako v letu 2019 izvaja 11 prenovljenih univerzitetnih dodiplomskih 
programov v 1. in 2. letniku, 12 predhodnih univerzitetnih in 1 predhodni visokošolski dodiplomski program 
(3. in 4. letnik), 12 podiplomskih študijskih programov, 2 skupna mednarodna magistrska programa (Evropski 
magisterij iz človekovih pravic in demokratizacije (E.MA), Primerjalni lokalni razvoj (CoDe) ter 
interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, ki vključuje več študijskih področij, 
sodeluje pa tudi pri dveh interdisciplinarnih doktorskih študijskih programih Statistika in Varstvo okolja.   
 
Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na 
družboslovnem področju. Njeno osrednjost in pomen potrjujeta tudi Inštitut za družbene vede ter Osrednja 
družboslovna knjižnica Jože Goričar, ki delujeta v sklopu fakultete. 

 
Fakulteta se uveljavlja kot založnik in izdajatelj. Založba FDV usklajuje in opravlja založniško dejavnost 
fakultete, povezano z izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi programi. Založniška dejavnost je 
organizirana v okviru knjižnih zbirk in revij, ki jih vodijo uredniški odbori. 
 
Na fakulteti je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 300 oseb, od tega 115 visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev, 90 znanstvenih sodelavcev in raziskovalcev ter 95 strokovnih, administrativnih in 
tehničnih delavcev.  

 
V letih njenega obstoja je na njej do 31. 12. 2019 diplomiralo 13.779 družboslovcev, 50 specializiralo, 3022 
magistriralo, 476 pa doktoriralo.  
 

ORGANIZIRANOST FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 
 

 ODDELKI in CENTRI 
 
Tabela 11.1: Oddelki in katedre FDV ter njihovi predstojniki/predstojnice oz. vodje   

ODDELKI IN KATEDRE PREDSTOJNIK/-CA 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO Izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink 

Katedra za analitsko sociologijo Izr. prof. dr. Samo Uhan 

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov Izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast 

Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo Izr. prof. dr. Damjan Škulj 

ODDELEK ZA POLITOLOGIJO Izr. prof. dr. Boštjan Udovič 

Katedra za teoretsko analitsko politologijo Prof. dr. Igor Lukšič 
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Katedra za analizo politik in javno upravo Prof. dr. Alenka Krašovec 

Katedra za mednarodne odnose Izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko 

Katedra za obramboslovje Doc. dr. Maja Garb 

ODDELEK ZA KOMUNIKOLOGIJO Prof. dr. Dejan Verčič 

Katedra za medijske in komunikacijske študije Doc. dr. Dejan Jontes 

Katedra za novinarstvo Doc. dr. Jernej Amon Prodnik 

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar 

ODDELEK ZA KULTUROLOGIJO Izr. prof. dr. Karmen Šterk 

Katedra za kulturologijo Doc. dr. Mirt Komel 

KATEDRA ZA TUJE JEZIKE Lekt. dr. Nina Gorenc 

 
Tabela 11.2: Raziskovalni centri in raziskovalni programi ter njihovi predstojniki oz. vodje  

Šifra 
raziskovalnega 
programa 
(ARRS) 

Naslov raziskovalnega 
programa 

Vodja 
raziskovalnega 
programa 

Predstojniki raziskovalnih centrov 

P5-0051 Množični mediji, javna sfera in 
družbene spremembe. 

Prof. dr. Slavko 
Splichal. 

Predstojnik Centra za raziskovanje 
družbenega komuniciranja. 

P5-0136 Politološke raziskave. Prof. dr. Danica Fink 
Hafner. 

Predstojnik Centra za politološke 
raziskave: od 19. 12. 2016  
izr. prof. dr. Damjan Lajh. 

P5-0151 Slovensko javno mnenje. Zn. sod. dr. Brina 
Malnar 
od. 1. 1. 2014 dr. Mitja 
Hafner Fink.  

Predstojnica Centra za raziskovanje 
javnega mnenja in množičnih 
komunikacij: od. 1. 7. 2014  
zn. sod. dr. Brina Malnar. 

P5-0166 Upravljanje omrežij javnega in 
zasebnega sektorja. 

Izr. prof. dr. Hajdeja 
Iglič. 

Predstojnik Centra za strategijo in 
upravljanje: prof. dr. Andrej Rus. 

P5-0168 Družboslovna metodologija, 
statistika in informatika. 

Prof. dr. Anuška 
Ferligoj. 

Predstojnik Centra za metodologijo in 
informatiko: prof. dr. Gregor Petrič. 

P5-0177 Možnosti in priložnosti 
Slovenije in njenih akterjev v 
pogojih članstva EU. 

Zn. svet. dr. Matija 
Rojec.  
 

Predstojnica Centra za proučevanje 
mednarodnih odnosov: prof. dr. Maja 
Bučar, preimenovanje v Center za 
mednarodne odnose od 12. 5. 2016. 

P5-0183 Socialna psihologija in 
sociologija vsakdanjega 
življenja. 

Prof. dr. Mirjana Ule. 
Izr. prof. dr. Tanja 
Kamin, (od 1. 1. 2018) 

Predstojnica Centra za socialno 
psihologijo: od 1. 10. 2015 izr. prof. dr. 
Tanja Kamin. Vodja PS od 1. 1. 2018  izr. 
prof. dr. Tanja Kamin. 

P5-0193 Analiza dela, izobraževanja in 
zaposlovanja. 

Prof. dr. Miroslav 
Stanojević. 

Predstojnik Centra za proučevanje 
organizacij in človeških virov. 

P5-0200 Kakovost življenja družbenih 
skupin. 

Izr. prof. dr. Srna 
Mandič; 
prof. dr. Valentina 
Hlebec (od 1. 1. 2017). 

Predstojnica Centra za proučevanje 
družbene blaginje ostaja izr. prof. dr. Srna 
Mandič. 

P5-0203 Produkcija smisla in znanja v 
času krize: kulturološki, 
religiološki in 
znanstvenorazvojni vidiki družb 
v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi. 

Prof. dr. Mitja 
Velikonja. 

Predstojnik Centra za proučevanje kulture 
in religije. 

P5-0206 Obramboslovje. Prof. dr. Marjan 
Malešič. 

Predstojnik Obramboslovnega 
raziskovalnega centra. 

P5-0181 Sociološki vidiki trajnostnega 
družbenoprostorskega in 
kadrovskega razvoja Slovenije. 

Izr. prof. dr. Samo 
Pavlin (od 1. 1. 2013). 

Predstojnik Centra za prostorsko 
sociologijo: izr. dr. Drago Kos, izr. dr. 
Marjan Hočevar (od 1. 10. 2017). 
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P5-0399 Internetno raziskovanje,  
od 1. 1. 2015. 

Prof. dr. Vasja 
Vehovar. 

Predstojnik Centra za družboslovno 
informatiko: prof. dr. Vasja Vehovar od 
1.10.2019 dalje dr. Jernej Berzelak. 

   Predstojnik Centra za proučevanje 
znanosti: prof. dr. Franc Mali. 

   Predstojnik Centra za primerjalnopravne 
in razvojne raziskave: prof. dr. Rado 
Bohinc 
Preimenovan v Center za 
primerjalnopravne raziskave (od 10. 6. 
2014). 

   Predstojnica Centra za kritično 
politologijo: prof. dr. Cirila Toplak 
Preimenovan v Center za politično teorijo 
(od 5. 3. 2014). 

   Predstojnik Centra za proučevanje 
upravno-političnih procesov in institucij: 
prof. dr. Miro Haček.  

   Predstojnik Centra za marketing in 
odnose z javnostmi: prof. dr. Dejan Verčič. 

   Arhiv družboslovnih podatkov: doc. dr. 
Janez Štebe. 

P6-0215 Slovenski jezik – bazične, 
kontrastivne in aplikativne 
raziskave – prof. dr. Monika 
Kalin Golob. 

Nosilec programa je 
Filozofska fakulteta 
(prof. dr. Vojko 
Gorjanc). 

Predstojnica Centra za 
družboslovnoterminološke in publicistične 
raziskave: prof. dr. Monika Kalin Golob. 

 
Od 1. 10. 2019 je dosedanjega predstojnika Centra za družboslovno informatiko zamenjal asist. dr. Jernej Berzelak. Prof. dr. Vasja 
Vehovar ostaja vodja programske skupine Internetno raziskovanje.  

 

POROČILO ŠTUDENTSKEGA SVETA FDV 
 
ŠS FDV je v letošnjem letu opravljal vse naloge, določene s Statutom Univerze v Ljubljani (UL), v svojem delu 
sledil Poslovniku ŠS UL, Poslovniku ŠS FDV in drugim aktom, ki narekujejo delovanje oz. poslovanje ŠS FDV. 
Poleg tega pa je naše delo temeljilo na samoiniciativnosti in hitri odzivnost na aktualne tematike in 
problematike, ki so se pojavljale na Fakulteti za družbene vede in v širšem visokošolskem prostoru.  
 
Eden izmed problemov, ki se je iz študijskega leta 2017/18 prenesel tudi v študijsko leto 2018/19, je bil 
študijski portal Zebra, saj še vedno ni obsegal prvotno zamišljenega obsega gradiva, še vedno je bil glavni 
problem premajhna količina dostopne literature, tako so študentje plačevali določen znesek, ki pa se v celoti 
ni povrnil v obliki dostopne študijske literature. Zato smo nadaljevali z delovnim telesom za vzpostavitev 
digitalnega študijskega portala Zebra, delo je potekalo predvsem v smeri preverjanja dostopne literature in 
rednim dialogom z vodstvom fakultete. Delovno telo se je izkazalo za uspešno, saj se je količina dostopne 
literature začela povečevati, kar je že zadovoljivo, še vedno pa ostaja veliko možnosti za izboljšavo.  
 
Delo v delovnih telesih se je izkazalo za izjemno uspešno, zato smo ga nadaljevali tudi v začasnem delovnem 
telesu za promocijo, ki je letos skrbelo za pripravo strategije komuniciranja, upravljanje družbenega omrežja 
Facebook in pripravo projektnega načrta za novo spletno stran ŠS FDV (za vzpostavitev nove spletne strani ŠS 
FDV smo na internem razpisu ŠS UL tudi uspešno pridobili sofinanciranje v višini petstotih evrov). Tovrsten 
način hitre komunikacije nam je omogočal dostop do študentov v najhitrejšem možnem času, poleg tega pa 
smo tudi povečali prepoznavnost ŠS FDV, saj je delovno telo konstantno skrbelo za ažurno poročanje prek 
FaceBooka o vseh aktivnostih članov ŠS FDV in ŠS FDV kot organa.  
 
Obdobje našega mandata pa je bilo prav tako zelo turbulentno obdobje za FDV, saj smo pričeli z izvajanjem 
novih študijskih programov (prehod iz 4 + 1 v 3 + 2). Zato je bilo ključnega pomena, da smo venomer dobro 
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sodelovali z vodstvom FDV in študentom prodekanom, spremljali morebitne težave in odpravljali ovire, ki bi 
manjšali kakovost študija za študente FDV.  Zaradi postopne ukinitve predhodnih študijskih programov je 
prišlo tudi do ukinjanja nekaterih predmetov, s tem se je zmanjšala možnost izbire izbirnih predmetov za 
študente predhodnih študijskih programov. Glede te problematike smo vzpostavili delovno telo za 
identifikacijo morebitnih izbirnih predmetov in skupaj z vodstvom fakultete pripravili seznam določenih 
izbirnih predmetov, ki so se kljub iztekajočim se programom vseeno izvajali, tako smo poskrbeli za večjo 
pestrost izbirnih predmetov, kar je povečalo širino znanja, ki ga študentje in študentke naše fakultete lahko 
pridobijo. 
 
Organizacija projektov nam tudi letos ni bila tuja. Po uspešnem začetku novega projekta 10 mesecev, 10 
veščin (preko katerega smo študentom v sodelovanju s katedrami ponudili uporabna znanja posameznih 
programov FDV) smo študijsko leto 2018/2019 nadaljevali z Dobrodelnim decembrom. Ponovno smo tudi 
izdali revijo študentov FDV (FDV-jevec). Skupaj z ostalimi društvi ter ŠO FDV smo organizirali več dogodkov 
(Dan Evrope na FDV, Political scienc meet up itd.), poleg tega pa smo sodelovali s fakulteto pri organizaciji 
različnih dogodkov (Pozdrav brucem, Informativa, informativni dnevi, prep FDV).  
 
Predsedstvo je dobro sodelovalo s svojimi delovnimi skupinami, predvsem pa s člani komisij Senata FDV, ki so 
predsedstvu redno poročali o dogajanju na sejah komisij in skupaj koordiniralo odzive in pripravljalo vsebino 
in argumente. Novo uveljavljen sistem ažurnega poročanja predsedstvu o dogajanju na komisijah se je izkazal 
za izjemno uspešnega, saj smo že pred sejami ŠS FDV lahko rešili morebitne probleme. Prav tako je novost 
predstavljalo redno poročanje članov komisij, senata in upravnega odbora FDV na sejah ŠS FDV.  
 
 V sklopu celoletnih nalog smo redno podajali habilitacijska mnenja, reševali individualno in skupinsko 
problematiko študentov in se primerno odzivali na vsakršno nepravilnost na Fakulteti za družbene vede.  
 
Med mandatom smo bili zelo aktivni tudi na ravni univerze. Aktivno smo sodelovali na vseh sejah ŠS UL, poleg 
tega pa so bili člani ŠS FDV tudi predstavniki v senatu UL in komisijah senata UL, kot tudi Rektorski konferenci. 
Na ta način smo ažurno lahko reagirali na kakršnokoli spremembo na ravni UL, poleg tega pa smo si s 
preostalimi člani ŠS UL redno izmenjevali dobre in slabe prakse ter tako še povečali učinkovitost delovanja ŠS 
FDV. 
 
Na ravni fakultete smo med letom in s sodelovanjem v različnih komisijah ter senatu pomagali oblikovati 
fakultetna določila. V letu 2018/19 pa smo poleg tega tudi skupaj s študentom prodekanom, s katerim smo 
skozi celo leto odlično sodelovali, bili eden ključnih akterjev pri pripravi razpisa za financiranje obštudijske 
dejavnosti. 
 
Delovanje Študentskega sveta 
Študentski svet FDV je v preteklem letu zasedal na 4 rednih sejah in 3 korespondenčnih sejah. Slednje so bile 
večinoma posledica prioritetnega ažurnega naslavljanja problematik, za katero smo si med mandatom vsi 
prizadevali.  
 
Svoje delovanje in povezanost smo še dodatno izboljšali na delovnem vikendu, ki smo ga tradicionalno 
organizirali v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV in Študentskim klubom FDV ter je prinesel ogromno 
novih idej in kritičnih predlogov ter izboljšav. Poleg tega pa so redno potekale seje vseh delovnih teles ŠS FDV. 
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PREGLED URESNIČEVANJA PREDLOGOV UKREPOV FDV iz LETNEGA POROČILA 2018 
 

Tabela 11.3: Realizacija ukrepov  

PODROČJE KLJUČNE SLABOSTI KLJUČNE NEVARNOSTI CILJI UKREP STATUS DODATNA OBRAZLOŽITEV 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST z 
INTERNACIONALIZACIJO 

Zapisano pri 
samoevalvaciji 
programov. 

Zapisano pri 
samoevalvaciji 
programov. 

Zapisano pri 
samoevalvaciji 
programov. 

Zapisano pri 
samoevalvaciji 
programov. 

Zapisano pri 
samoevalvaciji 
programov. 

Zapisano pri samoevalvaciji programov. 

SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV - na ravni članice 

Majhna udeležba 
študentov na 
delavnicah Kariernega 
centra UL. (1.stopnja) 

Ukinitev Kariernih 
centrov UL, izvajanja 
delavnic s strani Kariernih 
centrov UL. 

Do decembra 2019 
povečati udeležbo 
študentov na 
delavnicah za vsaj 10 
%. 

Delavnice Kariernega 
centra vpeljati v 
izvedbo pedagoškega 
procesa posameznih 
predmetov 1. stopnje. 

Vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Z ukrepom nadaljujemo v letu 2020, saj 
nam kljub številnim prizadevanjem KC ni 
uspelo za 10 % povečati udeležbe 
študentov FDV na delavnicah. 

Nizek delež študentov 
odhaja na mednarodno 
izmenjavo. (1. stopnja) 

Zmanjšanje/neustrezna 
porazdelitev 
mednarodnih 
sporazumov za 
posamezna študijska 
področja. 

Do decembra 2019 
povečati mednarodno 
izmenjavo študentov 
za  10 %  ter ustrezno 
porazdeliti 
mednarodne 
sporazume glede na 
študijska področja.  

Dodatno informirati 
študente o možnostih 
in predvsem o koristih 
izmenjave ter o 
opravljanju študijskih 
obveznosti v tujini z 
večjo podporo 
mednarodne pisarne. 

Vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Kljub temu, da so Služba za pedagoško 
mednarodno sodelovanje in mobilnost 
(SPMS) in katedre izvedli številne dogodke 
za spodbujanje študentov k izmenjavi v 
tujini (več kot prejšnja leta) in so študenti v 
š. l. 2018/19 bolj zadovoljni tako s ponudbo 
in spodbujanjem izmenjave v tujini v 
primerjavi s š. l. 2017/18, nam cilja še ni 
uspelo doseči. Študenti 1. stopnje se še 
zmeraj ne odločajo za izmenjavo v zadostni 
meri, razlogi pa so njihova nemotiviranost 
za odhod v tujino, obveznosti doma (delo 
ob študiju), pa tudi ekonomsko-socialne 
okoliščine. 

Nizka veljavnost 
ocenjevanja kompetenc 
s strani študentov. 
(Iz bolj poglobljenih 
pogovorov je namreč 
vidno, da znajo 
kompetence osmisliti 
šele ob dodatnem 
razmisleku, medtem ko 
se jim sprva dozdeva, 
da so se naučili 

V študentskih anketah UL  
vprašanja glede 
doseganja kompetenc 
morda niso dovolj jasno 
zastavljena. 

Študenti poznajo in 
razumejo koncept 
pridobljenih 
kompetenc pri 
posameznem 
predmetu študijskega 
programa. 

Dodatno informirati 
študente o 
kompetencah v okviru 
posameznih 
predmetov, predstaviti 
zapisane kompetence v 
tedenskih učnih načrtih 
in jim razložiti njihov 
pomen. 

Realizirano v letu 
2019. 

Z mesečnimi obvestili prodekanje za 
študijske zadeve smo vse pedagoge pozvali, 
da ob začetku zimskega in poletnega 
semestra razložijo študentom, katere 
študijske rezultate so/bodo pri predmetu 
dobili. Iz rezultatov splošne študentske 
ankete za š. l. 2018/19 je razvidno, da 
študenti pozitivno ocenjujejo pridobljene 
kompetence in so v povprečju nekoliko 
višje ocenili pridobljene kompetence kot v 
š. l. 2017/18. Kljub temu pa je na fakultetni 
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premalo. Prav tako je 
zaznati, da pridobljene 
kompetence delodajalci 
ocenjujejo pozitivno; 
sklepamo torej, da je 
ključna težava 
predvsem v 
razumevanju in 
osmišljanju koncepta.) 
(1. stopnja) 

ravni še prostor za izboljšave, zato s tem 
ukrepom nadaljujemo tudi v prihodnje. 

Zmanjševanje interesa 
za vpis v programe 2. 
stopnje. (2.stopnja) 

Manjšanje generacij. Povečati vpis v 
programe 2. stopnje 
do začetka 
študijskega leta 
2019/20 za 10 %. 

Poudarjeno informirati 
študente 4-letne prve 
stopnje o zaključevanju 
izvedbe 1-letnih 
magistrskih programov.  
Spodbuditi jih, da v 
okviru obstoječega 
sistema zaključijo 
celoten 5-letni študij.  
Okrepiti promocijo 
magistrskih programov 
zunaj fakultete. 

Realizirano v letu 
2019. 

V š. l. 2019/20 smo vpis na 
drugostopenjske programe povečali za 10 
%.  
Z okrepljeno promocijo drugostopenjskih 
programov  zunaj fakultete nadaljujemo 
tudi v letu 2020.  

Zmanjšan vpis tujcev na 
programe 2. stopnje. (2. 
stopnja) 

Dolgotrajni postopki 
pridobivanja celotne 
dokumentacije za vpis 
tujih državljanov 
(priznavanje 
izobraževanja, 
pridobivanje vizumov …). 

Povečati vpis tujcev v 
programe 2. stopnje 
do začetka 
študijskega leta 
2019/20 za 5 %. 

Promovirati študij in 
vpis na 2. stopnjo za 
tujce v okviru 
mednarodnih izmenjav 
na 1. stopnji. 

Realizirano v letu 
2019. 

V š. l. 2019/20 se je vpis tujih študentov na  
drugostopenjske programe povečal za več 
kot 5 %. 

Nezadovoljstvo s 
konceptom in 
izvajanjem obeh 
temeljnih predmetov s 
strani nekaterih 
študentov in skrbnikov 
študijskih področij. 
(3. stopnja) 

Pomanjkanje 
konstruktivnega 
sodelovanja med nosilci 
temeljnih predmetov in 
skrbniki študijskih 
področij. 

Povečati zadovoljstvo 
študentov in 
skrbnikov z izvedbo 
temeljnih predmetov 
do konca študijskega 
leta 2020/21. 

Opraviti pogovore s 
skrbniki študijskih 
področij na fakulteti in 
nosilci temeljnih 
predmetov glede 
možnosti sprememb 
izvedbe obeh temeljnih 
predmetov, kakor tudi 
sprememb glede vsebin 
predmetov. 

Realizirano v letu 
2019. 

Prodekanja za študijske zadeve je v  š. l. 
2018/19 opravila pogovore s skrbniki 
študijskih področij in nosilci temeljnih 
predmetov.   
Na podlagi pogovorov so bile izvedene 
vsebinske spremembe pri temeljnih 
predmetih in Doktorskem seminarju II (za 
izvedbo v š. l. 2019/20). Rezultat glede 
večjega zadovoljstva študentov z izvedbo 
temeljnih predmetov bo viden šele v 
naslednjih dveh do treh št. l.. 
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Premajhna vloga  
doktorskih študentov v 
organih članic in 
Programskega sveta.  
(3. stopnja) 

Preobremenjenost 
doktorskih študentov z 
izvenštudijskimi 
obveznostmi (služba, 
družina …).. 

Okrepljena vloga 
predstavnika 
doktorskih študentov. 

Vključiti predstavnika 
doktorskih študentov v 
Programski svet.   

Realizirano v letu 
2019. 

Ukrep smo realizirali že v začetku š. l. 
2018/19, saj smo predstavnika doktorskih 
študentov vključili v Programski svet. 

Pomanjkanje poletnih 
doktorskih šol (s 
priznavanjem 
obveznosti), delavnic, 
znanstvenih konferenc 
in strokovnih srečanj. 

Pomanjkanje finančnih 
sredstev za izvedbo 
poletnih šol ter 
preobremenjenost 
doktorskih študentov z 
izvenštudijskimi 
obveznostmi (služba, 
družina…). 

Z vključevanjem 
doktorskih študentov 
v poletne šole, 
delavnice, znanstvene 
konference povečati 
obseg priznavanja 
obveznosti ter s tem 
pridobivanje izkušenj 
pri pisanju dispozicij. 

1. Na FDV se že sedaj 
izvaja seminar na temo 
priprave dispozicije 
doktorske disertacije, 
seminar o načrtovanju 
in ravnanju s podatki 
ter seminar o pisanju 
znanstvenih člankov. To 
prakso bodo začele 
uporabljati tudi ostale 
izvajalke programa.  
2. Izvedba doktorske 
delavnice, namenjene 
izpopolnjevanju in 
izmenjavi 
(metodoloških) znanj 
doktorskih študentov 
na področju 
družboslovnih ved in 
behaviorističnih študij.  
3. Uvedba srečanj 
doktorskih študentov za 
izmenjavo izkušenj pri 
pisanju dispozicije, 
znanstvenega članka 
(peer review). 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

V š. l. 2018/19 smo izvedli seminar na temo 
priprave dispozicije doktorske disertacije 
ter seminar o načrtovanju in ravnanju s 
podatki. Prav tako smo v drugem semestru 
2018/19 (od marca do aprila 2019) izvedli 
več predavanj, delavnic v okviru 
Doktorskega seminarja II. 
V 2018/19 nam ni uspelo realizirati  le 
seminarja  o pisanju znanstvenih člankov, 
zato z realizacijo tega dela ukrepa 
nadaljujemo v 2019/20. 

Pred vpisom tuji 
študenti še nimajo 
dokumentacije, s katero 
si uredijo status in 
dovoljenje za bivanje. 
(3. stopnja) 

Dolgotrajni postopki 
pridobivanja celotne 
dokumentacije za vpis 
tujih državljanov 
(priznavanje 
izobraževanja, 
pridobivanje vizumov …). 

Tujim doktorskim 
študentom omogočiti 
pravočasen začetek 
študija v Sloveniji 
(dovoljenja za bivanje, 
vize …). 

Razpisati dva vpisna 
roka, za tujce razpisni 
rok konec maja/začetek 
junija. S tem jim bomo 
omogočili več časa za 
ureditev vseh 
postopkov za bivanje v 
Sloveniji. V 2019/20 bo 
rok za tujce že maja. 

Realizirano v letu 
2019. 

Razpisali smo dva vpisna roka. Za š. l. 
2019/20 je bil rok za tujce razpisan že v 
maju 2019. Študentom smo s tem 
omogočili več časa za ureditev vseh 
postopkov za bivanje v Sloveniji. 
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Nizka povezanost 
doktorskih študentov. 
(3. stopnja) 

Nezainteresiranost 
doktorskih študentov za 
večjo medsebojno 
povezanost. 

Večja povezanost 
doktorskih študentov 
vseh sodelujočih 
fakultet do konca 
študijskega leta 
2018/19. 

Povezati izvajanje 
predmetov Doktorski 
seminar I (področni 
seminar) – srečanja 
organizirajo 2 ali več 
skrbnikov področij in 
povabijo študente več 
področij. 
Povezati študente 
preko skupnih 
organiziranih oblik dela. 
Zato Doktorski seminar 
II (seminar z 
mentorjem) lahko 
vključuje organizirane 
oblike dela za pripravo 
doktorske disertacije za 
1 KT (pripravljeno za 
2018/19). Povezovanje 
preko skupnih 
organiziranih oblik dela. 

Delno realizirano v 
letu 2019 in 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Povezovanje izvajanja predmetov Doktorski 
seminar I (področni seminar), kjer srečanja 
organizirajo 2 ali več skrbnikov področij in 
povabijo študente več področij, je bil 
realiziran le na nekaterih študijskih 
področjih FDV.  Doktorski seminar II v 
2019/20 vključuje serijo delavnic za vse 
študente v obsegu 1 KT. 
S  tem ukrepom nadaljujemo tudi v  
š. l. 2019/20. 

SAMOEVALAVCIJA ŠTUDIJSKIH 
PROGRAMOV - na ravni UL 

Zaradi majhnega števila 
doktorskih študentov 
po posameznih 
področjih je program 
nezadostno evalvirati z 
anketiranjem 
študentov, saj skrbniki 
in mentorji ne dobijo 
dovolj relevantnih 
povratnih informacij. 

Izpostavljenost 
doktorskih študentov pri 
evalviranju majhnih 
skupin. 

Prilagojen 
samoevalvacijski 
obrazec za 3. stopnjo, 
do naslednjega 
samoevalvacijskega 
obdobja. 

Koordinatorici 
interdisciplinarnega 
doktorskega študijskega 
programa (FF in FDV) 
predlagata UL, da se za 
naslednje 
samoevalvacijsko 
obdobje 
(samoevalvacija za 
2018/19) prilagodijo 
smernice za 
samoevalvacijo, ki naj 
temelji predvsem na 
povratnih informacijah, 
ki jih bodo skrbniki 
študijskih področij 
pridobili na podlagi 
pogovorov s študenti. 

Ostaja na ravni 
predloga. 
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Nizka stopnja oddaje 
podatkov o zaključenih 
projektih, ki imajo 
potencial za nadaljnjo 
in dolgotrajno rabo, v 
arhiv ADP. 

Neoddaja podatkov bi 
lahko pomenila 
neizpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti 
do financerja projekta. 

Dvig kulture 
oddajanja 
raziskovalnih 
podatkov v ADP takoj 
oz. čim prej po 
zaključenem projektu.   

Izboljšati pretok 
informacij o zaključenih 
projektih med nosilcem 
projekta in ADP. 
Povezava s službo za 
odnose z javnostmi, 
preko katere je treba 
najmanj dvakrat letno 
objaviti seznam 
zaključenih projektov. 
Pisarna IDV na ta 
seznam in objavo 
opozori tudi ADP. 

Realizirano v 2019. V napovedniku smo skupaj s službo za 
odnose z javnostmi objavili seznam 
projektov, ki je bil posredovan vsem 
pedagogom in raziskovalcem. S to prakso 
bomo nadaljevali tudi v bodoče, ko bomo 
zbrali vse podatke o preteklih in novih 
nacionalnih in mednarodnih projektih. 

Kadrovska 
preobremenjenost v 
podpornih službah na 
raziskovalnem 
področju. 

Preobremenjenost in 
posledično izgorelost 
strokovnih sodelavcev bi 
lahko ob bližajočih se 
upokojitvah pomenila 
padec kakovostne 
strokovne podpore na 
raziskovalnem področju. 

Ohranjanje visoke 
kakovosti strokovne 
podpore v 
raziskovalnem 
procesu. 

Zagotoviti ustrezno 
kadrovsko zastopanost 
ob bližajočih se 
upokojitvah.  
Zagotoviti dinamično 
razporejanje strokovnih 
podpornih delavcev po 
centrih in zagotoviti 
takšno obremenjenost, 
ki zagotavlja učinkovito 
podporo raziskovanju. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Prerazporeditve in nove zaposlitve bodo 
opravljene znotraj raziskovalnih centrov, 
glede na dinamiko upokojevanja. 

Razdrobljenost 
raziskovalne dejavnosti 
in vzajemno 
nepoznavanje 
raziskovalnih vsebin in 
rezultatov, kar 
posledično pomeni 
nekoordinirano 
prijavljanje 
raziskovalnih projektov. 

Podvajanje prijav 
projektov in konkuriranje 
na istih temah razpisov. 

Povezovanje 
prijaviteljev in s tem 
povečana 
raziskovalna 
učinkovitost večjih 
raziskovalnih 
projektov. 

Organizacija 
raziskovalnega dneva 
FDV s predstavitvami 
raziskovalnih rezultatov 
po posameznih centrih 
in priprava seznama 
kompetenc 
raziskovalcev.  
Zagotoviti seznanjenost 
vseh prijaviteljev z 
napovedanimi prijavami 
in naslovi projektov. 

Realizirano v letu 
2019. 

V juniju je potekal raziskovalni dan, ki je 
obsegal trenutno najbolj aktualna področja 
odprtega dostopa, etike pri raziskovanju in 
novosti ter nova pravila pri prijavljanju na 
HORIZON EUROPE 2021-2027. Na intranetu 
FDV so objavljene kompetence 
raziskovalcev v slovenskem in angleškem 
jeziku po raziskovalnih centrih. Ažuriranje 
tega seznama je predvideno na 2 do 3 leta. 
Obveščanje prijaviteljev o naslovih prijav 
nacionalnih in mednarodnih projektov s 
ciljem povezovanja prijavljanja na sorodnih 
temah. 

UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Še vedno gre za 
aktivnost, ki temelji na 
prostovoljnem delu oz. 
sistemsko ni podprta. 

V odločilnih trenutkih so 
lahko ključne osebe 
preobremenjene z 
aktivnostmi, ki se 

Zadržati ali povečati 
število aktivnih članov 
Galerije, postopno 
doseči uvrstitev 

Nadaljevati aktivno 
povezovanje z okoljem 
in posledično urediti 
formalni status Galerije 

Delno realizirano v 
letu 2019 in 
vključeno v 
program dela 

Čeprav se je Galeriji FDV uspelo kadrovsko 
okrepiti v letu 2019 z novimi člani ter 
vzpostaviti procese, ki olajšujejo in 
izboljšujejo njeno delovanje, ostaja njena 
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formalno uvrščajo med 
podporne procese. 

aktivnosti med 
sistemsko podprte. 

kot enega od sistemsko 
pomembnejših vozlišč 
sodelovanja 
družboslovja z 
neposredno okolico. 

(akcijski načrt) 
2020. 

dejavnost še vedno na ravni prostovoljnega 
dela ter je posledično soočena z istimi 
slabosti in nevarnostmi kot v letu 2019. 
Zaradi tega nadaljujemo v letu 2020 s cilji 
in ukrepi iz 2019. 

Slaba medijska 
pokritost in splošna 
prepoznavnost Galerije. 

Slabša izkoriščenost 
možnosti za promocijo 
Galerije ob 100-letnici UL. 

Večja prepoznavnost 
Galerije. 

Organizirati manj 
dogodkov, ki bodo bolj 
odmevni, kot npr. 
razstavo del Metke 
Kraševec ob 8. marcu, ki 
bo hkrati otvoritveni 
dogodek 100-letnice 
UL. 

Delno realizirano v 
letu 2019 in 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Galerija FDV je v letu 2019 organizirala 
enega svojih najbolj odmevnih dogodkov 
(ALUO Send Nudes), ki je pritegnil širšo 
medijsko pozornost ter s tem tudi izboljšal 
prepoznavnost umetniške dejavnosti na 
FDV-ju. Istočasno smo skozi celotno leto 
organizirali razstave, za katere smo 
načrtovali in tudi dosegli boljšo obiskanost. 
Galerija FDV je tudi okrepila sodelovanje z 
zunanjimi organizacijami, s čimer bomo 
tudi nadaljevali. Sprejeli smo tudi procese 
za izboljšavo kvalitete naših vabil. Kljub 
temu še vedno lahko prepoznamo slabo 
medijsko pokritost in splošno 
(ne)prepoznavnost Galerije, zato 
nadaljujemo s cilji in ukrepi iz leta 2019. 

PRENOS in UPORABA ZNANJA 

Pomanjkljivo zavedanje 
o pomembnosti alumni 
kluba in alumni članov 
med zaposlenimi in 
študenti. 

Pomanjkanje virov za 
učinkovitejše 
promoviranje in 
spodbujanje aktivnosti 
alumni klubov, 

Povečevanje ugleda 
diplomantk in 
diplomantov FDV z 
izvedbo skupnega 
alumni dogodka in 
izdajo alumni glasila v 
letu 2019. 

Promovirati uspešne 
diplomante FDV, 
vključiti diplomante 
FDV na dogodke 
Kariernega centra. 

Realizirano v letu 
2019. 

Skupni dogodek je bil organiziran v 
sodelovanju z Galerijo FDV. 

KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA 
DEJAVNOST 

Kadrovske težave zaradi 
upokojevanja več 
sodelavcev v knjižnici in 
nevarnost odpovedi 
delovnih razmerij zaradi 
nižjih plačnih uvrstitev 
sodelavcev v ODKJG v 
primerjavi z drugimi 
knjižnicami. 

Razmere na trgu delovne 
sile (premalo 
usposobljenih kadrov in 
neustrezna sistemizacija 
knjižničarjev znotraj 
plačnega sistema). 

Kadrovsko 
prestrukturiranje za 
zagotovitev 
dodatnih/novih nalog 
sodobne akademske 
knjižnice (OA, 
svetovanja avtorjem, 
razvoj digitalnih 
servisov knjižnice, 
informacijsko 
opismenjevanje 
študentov, knjižnični 

Nadgraditi opise del in 
nalog sodelavcev v 
knjižnici.  
Zagotoviti kadre z 
ustreznimi 
kompetencami  
(nadomestne zaposlitve 
zaradi upokojevanja). 
Zagotoviti ustrezno 
izpopolnjevanje kadrov  
za naloge sodobne 
akademske knjižnice 
(webinarji, tečaji, 

Realizirano v letu 
2019. 

Ob upokojitvah sodelavcev so bile 
realizirane spremembe v sistemizaciji 
delovnih mest za 3 sodelavce. 
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servisi za tuje 
študente). 

delavnice o avtorskih 
pravicah, odprtem 
dostopu, 
multimedijskih 
aplikacijah). 
Zagotoviti ustrezne 
sistemizacije v 
primerljivih plačnih 
razredih (glede na 
druge knjižnice). 

Prešibki servisi na 
področjih svetovanja 
avtorjem o odprtem 
dostopu in avtorskih 
pravicah. 

Spreminjanje okolja 
znanstvenega publiciranja 
(koncepti odprtega 
dostopa se še razvijajo, 
Plan S bo vplival v 
naslednjih letih). 

Okrepljen servis na 
področjih odprtega 
dostopa in avtorskih 
pravic (svetovanje 
pedagogom in 
raziskovalcem). 

Koordinirano delovanje 
založniške in knjižnične 
dejavnosti na fakulteti, 
medsebojna pomoč in 
delitev znanja o 
avtorskih pravicah in 
odprtem dostopu. 

Realizirano v  letu 
2019. 

Imenovana je bila koordinatorica delovanja 
založniške in knjižnične dejavnosti na 
fakulteti. 
Udeležili smo se izobraževanj UL o 
avtorskih pravicah in pripravili dva spletna 
vodiča o odprtem dostopu in o pripravi 
študijskih gradiv. 

Zaradi portala e-
študijskih gradiv za 
študente FDV 
predvidevamo 
zmanjšano število 
kupcev tiskanih gradiv. 

Ni na novo zaznanih 
ključnih nevarnosti v 
zunanjem okolju. 

Zmanjševanje naklad 
pri tiskanih izdajah. 

Pri novih izdajah preiti v 
celoti na tisk na 
zahtevo. 

Realizirano v letu 
2019. 

Zmanjšali smo naklade in razen redkih 
izjem prešli na tisk na zahtevo. 

KARIERNI in OSEBNI RAZVOJ 
ŠTUDENTOV; OBŠTUDIJSKA 
DEJAVNOST, ŠTUDENTI s 
POSEBNIM STATUSOM, 
TUTORSKI SISTEM 

Možnost manjše 
prehodnosti študentov 
zaradi zmanjšanja 
števila izpitnih rokov. 

Nevarnosti in vplivov 
izven fakultete  ni. 

Uspešnost študentov 
primerljiva ali boljša 
kot v obdobju, ko so 
bili razpisani 4 izpitni 
roki za posamezen 
predmet. 

Ustrezna razporeditev 
izpitnih rokov, ki 
omogoča študentom 
najprimernejše 
(sprotno) opravljanje 
obveznosti:  2 izpitna 
roka v tekočem 
semestru izvedbe (za 
sprotno delo) in 1 
izpitni rok v jesenskem 
izpitnem obdodju (za 
primere, ko študenti pri 
sprotnem delu niso 
uspešni). Redno 
spremljanje uspešnosti 
študentov po izpitnih 
rokih. 

Realizirano  v letu 
2019. 

Spremljanje je pokazalo, da se je 
prehodnost celo povečala. Ukrep 
ocenjujemo kot uspešen. 
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Neusposobljenost 
študentov tutorjev za 
delo s študenti s 
posebnimi zahtevami. 

Nezmožnost tutoriranja 
študentov s posebnimi 
zahtevami. 

Uvesti obvezno 
izobraževanje za 
tutorje študente (vsaj 
enkrat letno), ki ga 
organizira Karierni 
center UL. 

Natančneje opredeliti 
izobraževanja tutorjev 
kot obveznosti v 
Poslovniku tutorskega 
sistema FDV. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Pripravili smo predlog spremembe 
Pravilnika o tutorskem sistemu, ki določa, 
da je udeležba na vsaj enem izobraževanju 
za tutorje študente na leto obvezna. 
Spremembo mora potrditi še Senat FDV. 

Pomanjkljivo zavedanje 
o tutorskem delu kot 
obštudijsko dejavnosti. 

Manjši interes študentov 
za opravljanje nalog 
tutorja študenta. 

Povečati število 
tutorjev študentov, ki 
tutorsko delo 
opravljajo kot izbirni 
predmet Obštudijska 
dejavnost. 

Obveščati tutorje 
študente  o možnosti 
uveljavljanja tutorstva 
kot izbirnega predmeta 
Obštudijska dejavnost 
že ob pripravi 
vsakoletnega razpisa za 
tutorje študente. 

Realizirano v letu  
2019. 

Število študentov, ki so vpisali tutorstvo kot 
izbirni predmet obštudijska dejavnost, se je 
povečalo iz 3 (2018) na 5 (2019). 

Pomanjkljivo zavedanje 
o pomembnosti 
delavnic in dogodkov za 
osebno in karierno rast 
med študenti. 

Zmanjšanje ponudbe KC 
UL zaradi neudeležbe 
študentov FDV na 
dogodkih in delavnicah. 

Povečanje števila 
vključenih študentov 
v aktivnosti Kariernih 
centrov za vsaj 10 % v 
letu 2019. 

Ozaveščati o aktivnostih 
Kariernih centrov in 
pomembnosti delavnic 
za karierno in osebno 
rast študentom prek 
vseh razpoložljivih 
komunikacijskih 
kanalov ter predstaviti 
aktivnosti Kariernih 
centrov študentom pri 
predmetih Praksa in 
Praktikum. Uveljaviti, 
da se študentom 
udeležba na karierni 
delavnici prizna kot 
delno opravljena 
obveznost pri predmetu 
Praksa/Praktikum. 

Delno realizirano v 
letu 2019 in 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Študente o aktivnostih Kariernih centrov 
UL obveščamo preko spletnega referata, 
udeležba na delavnicah pa se ni povečala 
kljub boljši obveščenosti. 

UPRAVLJANJE in RAZVOJ 
KAKOVOSTI 

Nedokončan 
mehanizem spremljanja 
zaposljivosti in 
kompetenc 
diplomantov na 
prenovljenih 
programih. 

Jih ni. Vzpostavitev 
mehanizma za analizo 
kompetenc in veščin 
po študijskih 
programih. 

Definirati nabor 
kompetenc na ravni 
oddelka in programa ter 
kompetence povezati z 
zanje najustreznejšimi 
preizkusi znanja in 
ocenjevanji. 

Delno realizirano v 
letu 2019 in 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

V 2020 bomo nadaljevali s povezovanjem 
nabora kompetenc na ravni fakultete, 
oddelka in programa z zanje 
najustreznejšimi preizkusi znanja ter 
ocenjevanja. 
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REZULTATI ŠTUDENTSKE 
ANKETE - na ravni članice 

Nezadostna 
informiranost o 
tutorskem sistemu. 
(1. stopnja) 

Jih ni. Boljša informiranost 
študentov glede 
delovanja tutorskega 
sistema na fakulteti. 

Nadaljevati z  
informiranjem 
študentov. 

Realizirano v letu 
2019. 

Iz rezultatov splošne študentske ankete je 
razvidno, da so študenti v š. l. 2018/19 bili 
bolj zadovoljni s tutorskim sistemom. 

Nezadovoljstvo s 
sedanjim stanjem 
portala študijske 
literature Zebra - 
predvsem po letnikih, 
programih, 
neenakomerno 
dostopnostjo e-verzij 
obveznih enot 
literature in plačilom za 
dostop.  
(1. in 2. stopnja) 

1.Ukinitev financiranja s 
strani študentov.  
2. Velik del obveznih enot 
literature založniki ne 
izdajo v elektronski obliki, 
predvsem je to problem 
pri slovenski literaturi.  
3. Zahtevni, dolgotrajni in 
dragi postopki 
pridobivanja avtorskih 
pravic za dele 
kompendijev in skript. 

Povečati zadovoljstvo 
uporabnikov s 
ponudbo gradiv. 

1. Povečati število 
dostopnih enot 
literature.  
2. Za prenovljene 
programe dodati skripta 
v e-obliki in povečati 
delež na novo 
predpisanih obveznih 
enot literature.  
3. Za predhodne 
programe zmanjšati 
prispevek študentov.  
4. Kontinuirano 
vzajemno obveščati in 
sodelovati s ŠS glede 
razvoja in uporabe 
portala. 

Realizirano v letu 
2019. 

1. Število enot se je od začetka delovanja 
portala študijske literature Zebra (od 
januarja 2018 do novembra 2018)  
podvojilo. 
2.  Za 1. letnike smo v e-obliki dodali 
skripta ter povečali delež nove obvezne 
literature. 
3. S spremembo pravilnika in cenika smo v 
š. l. 2018/19 zmanjšali prispevek 
študentov. 
4. Že na začetku š. l. 2018/19 smo pri 
reševanju problematike o tem sproti 
obveščali ŠS.  

Slabo delovanje 
brezžičnega omrežja na 
nekaterih delih 
fakultete - nizka moč 
signala, prekinjanje, 
nedostopnost, 
počasnost. (1. in 2. 
stopnja) 

Pomanjkanje finančnih 
sredstev. 

Vzpostaviti brezhibno 
delovanje na 
celotnem območju 
fakultete. 

Prenoviti brezžično 
omrežje.  

Realizirano v letu 
2019. 

Večinoma je bilo na fakulteti prenovljeno 
brezžično omrežje že v š. l. 2018/19, na 
posameznih delih fakultete pa  
nadaljujemo s prenovo v š. l. 2019/20. 

Pozna objava, 
prekrivanje  in 
naknadno spreminjanje 
izpitnih rokov. 

Uporaba druge 
programske rešitve za 
načrtovanje izpitnih 
rokov. 

Predhodno 
načrtovanje uporabe 
novih programskih 
rešitev, ki omogočajo 
pravočasno objavo 
ustrezno razporejenih 
fiksnih izpitnih rokov. 

Uporabiti preizkušen 
način razporejanja 
izpitnih rokov.   

Realizirano v letu 
2019. 

Z že preizkušenim prejšnjim načinom dela 
smo razporedili izpitne roke za š. l. 
2018/19. 

Premajhno in deloma 
napačno védenje o 
možnostih 
mednarodnih izmenjav, 
ki zmanjšuje 

Odpovedi pogodb s tujimi 
partnerji zaradi 
premajhne izmenjave ali 
neustreznih pričakovanj s 
strani naših študentov. 

Povečati védenje o 
možnostih, postopkih 
in poteku ter koristih 
mednarodnih 
izmenjav. Odpraviti 

Predstaviti možnosti 
mednarodne izmenjave 
po programih (v okviru 
predavanj), predstaviti 
ponudbo na sejmu, 

Realizirano v letu 
2019. 

Že v začetku š. l. 2018/19 je Služba za 
pedagoško mednarodno sodelovanje in 
mobilnost predstavila mobilnost 
študentom  po posameznih programih (v 
okviru predavanj) ter prav tako na 
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pripravljenost 
študentov za izmenjavo 
ter zmanjšuje 
zadovoljstvo. Deloma 
tudi izpostavljanje nekaj 
negativnih izkušenj 
namesto prevladujoče 
gladko izpeljanih 
izmenjav. Težave pri 
koordiniranju izmenjav 
in priznavanju 
opravljenih obveznosti 
predvsem  na enem 
programu. (1. in 2. 
stopnja) 

potencialne slabosti 
na osnovi analiz 
negativnih primerov. 

predstavitev tujih 
študentov in njihovih 
univerz, povečati 
sodelovanje 
koordinatorjev  za 
mednarodno 
sodelovanje s strokovno 
službo, prenoviti in 
dopolniti vsebine na 
spletni strani za 
izmenjavo.  

mednarodnem sejmu, ki ga letno 
organiziramo na fakulteti. 

Slabše poznavanje 
delovanja Kariernega 
centra na fakulteti. 
(1. in 2. stopnja) 

Delodajalci prekinejo 
sodelovanje s slabše 
delujočimi kariernimi 
centri, ukine se 
financiranje. 

Večja prepoznavnost 
in poznavanje 
delovanja Kariernega 
centra na fakulteti. 

Nadaljevati s  promocijo 
med študentsko 
populacijo. 

Vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Z ukrepom nadaljujemo tudi v š. l. 2019/20, 
saj je iz rezultatov splošne študentske 
ankete (2018/19) razvidno, da je 
poznavanje delovanja Kariernega centra na 
fakulteti  študenti še zmeraj nizko.  

Ocene v doktorski 
študentski anketi so 
vezane na celoten 
program znotraj 
fakultete in ne dajejo 
dovolj konkretnih 
povratnih informacij 
skrbnikom posameznih 
študijskih področij. (3. 
stopnja) 

Skrbniki študijskih 
področij ne morejo 
pridobiti relevantnih 
informacij za posamezno 
študijsko področje. 

Prilagojena/posodoblj
ena študentska 
anketa za 3. stopnjo. 

Posodobiti, prilagoditi 
vprašanja študentske 
ankete na 3. stopnji ter 
predlog posodobitve 
posredovati UL do 
konca študijskega leta 
2018/19. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Realizirano s strani FDV. 
Komisija za kakovost je na 12. seji v 
sodelovanju s Komisijo za doktorski študij 
ter pristojnima prodekanoma pripravila 
predlog posodobitve študentske ankete na 
3. stopnji. S predlogom je bil seznanjen 
Kolegij dekanje in predstavnica fakultete, ki 
na UL sodeluje v skupini za prenovo UL 
študentskih anket. Na ravni UL do prenove 
ankete še ni prišlo. 

VODENJE in UPRAVLJANJE 

Neustreznost 
kompetenc pristojnih 
oseb za posamezne 
dele procesov, ki jih 
izvajajo. 

Togost uslužbenske 
zakonodaje. 

Organizacija dela v 
skladu s 
kompetenčnimi profili 
zaposlenih. 

Napotiti zaposlene na 
dodatna izobraževanja, 
prilagoditi procese v 
skladu s procesno 
analizo. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Izvedena nekatera izobraževanja, 
prilagojeni nekateri procesi, ne pa še v 
celoti, ker analiza procesov še ni 
zaključena. 

Nezadostno izvajanje 
tržne dejavnosti 
fakultete. 

Neustrezno financiranje 
za izvajanje javne službe, 
posebej v razvojnem delu 
in v delu investicijskega 
vzdrževanja. 

Javna služba v celoti 
financirana od 
ustanovitelja. 

Prizadevati si za 
primerno financiranje in 
intenzivnejše izvajati 
tržne dejavnosti v delu 
optimalnega 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Tržna dejavnost se izvaja intenzivneje, 
sanacijski postopek pa še ni zaključen, 
javna služba je torej še vedno 
podfinancirana. 
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upravljanja s 
premoženjem. 

Podvajanje nekaterih 
opravil. 

Prevladujoča je notranja 
nevarnost (znotraj 
fakultete), in sicer 
nejasno določeni cilji 
posameznih delovnih 
procesov. 

Optimalno 
organizirani procesi, 
brez prekomernega 
obremenjevanja 
zaposlenih. 

Odpraviti podvajanja v 
skladu s procesno 
analizo. 

Vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Dokončati je potrebno analizo procesov. 

KADROVSKI RAZVOJ 

Informacijsko nepodprt 
sistem za pregled stanja 
in načrtovanje kadrov 
ter izobraževanj vseh 
kategorij zaposlenih na 
fakulteti. 

Zaradi pomanjkljive 
evidence vodenja 
izobraževanj obstaja 
nevarnost pri 
napredovanju delavca v 
višji plačni razred 
(Kadrovska služba ne 
razpolaga z vsemi podatki 
o izobraževanju). 

Pregled stanja in 
načrtovanje 
izobraževanja vseh 
kategorij zaposlenih. 

Nadaljevati s pripravo 
navodil in nadgradnjo 
aplikacije za vodenje 
evidenc izobraževanj. 

Realizirano v letu 
2019. 

Aplikacijo delovnega časa smo nadgradili z 
evidenco dodatnih izobraževanj vseh 
kategorij zaposlenih.  

Ni vzpostavljen sistem 
kariernega načrta 
zaposlenega na 
fakulteti. 

Neizvedba individualnega 
kariernega načrta 
zaposlenega. 

Individualni karierni 
načrti za vse 
kategorije zaposlenih. 

Opredeliti karierne cilje 
ter načrtovati delo 
(pridobljena znanja, 
izobrazba, habilitacije, 
znanstvene objave, 
strokovno delo ipd.). 

Delno realizirano v 
letu 2019 ter 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

V letu 2019 smo na podlagi prenovljenega 
obrazca letnih pogovorov za zaposlene 
začeli sistematično pridobivati informacije   
glede individualnega načrta kariernega 
razvoja  zaposlenega v vseh plačnih 
skupinah (D, H, J). Na podlagi tega bomo 
lahko postopoma začeli s procesom 
priprave kariernih načrtov ob predhodnem 
upoštevanju navodil UL, ki jih do sedaj še 
nismo prejeli. 

INFORMACIJSKI SISTEM 

Nevarnost zlorabe 
uporabniških podatkov. 

Uporabniki ne upoštevajo 
dovolj varnostne politike, 
zato je potencialna 
nevarnost zlorabe 
uporabniških podatkov 
velika (gesla so premalo 
kompleksna). 

Povečanje 
ozaveščenosti 
uporabnikov. 

Izvajati varnostna 
priporočila UL preko 
direktive vodstva. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Ureditev varnostnih politik po priporočilih 
UL , prav tako nadaljujemo z osveščanjem 
uporabnikov o varnostnih navodilih in 
nevarnostih. 

Zastarela omrežna 
oprema in počasen 
brezžični internet. 

Nezmožnost pokrivanja 
velikega števila sočasnih 
uporabnikov na 

Posodobitev 
brezžičnega omrežja. 

Nadaljevati s 
posodobitvijo 
brezžičnega omrežja. 

Realizirano v letu 
2019. 

Omogočen zmogljivejši brezžični dostop za 
vse uporabnike v polni hitrosti. 



 

 
 

95 

brezžičnem omrežji, npr. 
v času dogodkov. 

Nevarnost zlorabe 
uporabniških podatkov. 

Uporabniki ne upoštevajo 
dovolj varnostne politike, 
zato je potencialna 
nevarnost zlorabe 
uporabniških podatkov 
velika (gesla so premalo 
kompleksna). 

Povečanje 
ozaveščenosti 
uporabnikov. 

Izvajati varnostna 
priporočila UL preko 
direktive vodstva. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Ureditev varnostnih politik po priporočilih 
UL , prav tako nadaljujemo z osveščanjem 
uporabnikov o varnostnih navodilih in 
nevarnostih. 

KOMUNICIRANJE z JAVNOSTMI 

Potrebna velika 
angažiranost  
zaposlenih za 
sodelovanje z mediji. 

Pojav lažnih novic in 
sovražnega govora o 
fakulteti v medijih. 

Ohraniti in krepiti 
objave v medijih. 

Še naprej spodbujati 
sodelovanje z mediji; 
pomagati raziskovalnim 
centrom pri promociji 
znanosti. 

Delno realizirano v 
letu 2019 ter delno 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Število objav smo ohranili in okrepili ter se 
trudili sodelovati z mediji in raziskovalci. 
Nekaj raziskav smo uspešno spromovirali. V 
2020 se bomo zato osredotočili na 
okrepljeno obveščanje medijev o 
znanstvenih dosežkih raziskovalnih centrov 
z namenom povečanja zavedanja javnosti o 
vplivu družbenih raziskav. 

NAČRT RAVNANJA s 
STVARNIM PREMOŽENJEM 

Dotrajan prezračevalni 
sistem fakultete. 

Neustrezne delovne 
razmere za zaposlene. 

Posodobitev 
prezračevalnih 
sistemov.    

Pripraviti načrt za 
prenovo 
prezračevalnega 
sistema. Nadomestiti 
okvarjene 
prezračevalne/klimatsk-
e naprave. 

Delno realizirano v 
letu 2019. 

Menjava starih, samostojnih klimatskih 
naprav je bila realizirana. Načrt za prenovo 
enotnega prezračevalnega sistem ostaja na 
ravni predloga oziroma se ga vključi v 
prenovo starega dela fakultete. 

Nepremičnina kljub 
vpisu v ZK še ni 
etažirana oz. etažna 
lastnina ni vpisana. 

Lastniki etaž niso v celoti 
soglasni s predlogom 
vpisa etažne lastnine, ki 
ga je pripravil zunanji 
strokovnjak. 

Čimprejšnji vpis 
etažne lastnine in 
urejena solastniška 
razmerja. 

Vložena vloga v 
postopku sodne 
določitve etažne 
lastnine. 

Delno realizirano v 
letu 2019 ter delno 
vključeno v 
program dela 
(akcijski načrt) 
2020. 

Postopek pred pristojnim sodiščem poteka 
v skladu z določbami ZVEtL, izvedenka je 
podala mnenje. 

Nizek obseg 
investicijskega 
vzdrževanja zaradi 
pomanjkanja sredstev, 
posledična 
nesorazmerna 
obrabljenost sicer 
sodobne nepremičnine. 

Nezadosten obseg 
financiranja za nujno 
investicijsko vzdrževanje. 

Dobro vzdrževana 
energetsko učinkovita 
stavba in sprotno 
odpravljanje njenih 
pomanjkljivosti. 

Zagotoviti minimalni 
obseg investicijskega 
vzdrževanja iz drugih 
virov,  prizadevati si za 
zadostno financiranje s 
strani ustanovitelja. 

Realizirano v letu 
2019. 

Realizirana je bila prenova razsvetljave. 
Obstoječo razsvetljavo se je nadomestilo z 
novo LED tehnologijo. Sanirani so bili 
prostori zaposlenih.  
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KADROVSKO POROČILO FDV ZA LETO 2019 
 
Tabela 11.4: Zaposleni na FDV po plačnih skupinah 

PLAČNA  
SKUPINA 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
31. 12. 2018 

ZAPOSLENI v FTE 
31.12.2018 

ZAPOSLENI v FTE 
31. 12. 2019 

ZAPOSLENI v FTE 
31. 12. 2019 

D 112 129,07 115 122,94 

H 95 76,56 90 72,75 

J 86 85,65 95 88,15 

SKUPAJ: 293 291,28 300 283,84 

SUSPENZI 8  6,5  

ZAPOSLITEV BREZ 
PRIJAVE (A1) 

4  4  

 
Tabela 11.5: Zaposleni na FDV v plačni skupini D 

SKUPINA D 

REDNI 42 

IZREDNI 32 

DOCENT 21,5 

LEKTOR 3 

LEKTOR MAG 2 

LEKTOR DR 2 

ASIST 2 

ASIST. MAG 1 

ASIST. DR. 4,5 

PREDAVATELJ 1 

UČITELJ VEŠČIN 1 

SKUPAJ 112 

SUSPENZI 3,5 

PREKINITEV S PRAVICO DO 
VRNITVE 2 

 
 
Tabela 11.6: Zaposleni na FDV v plačni skupini H 

SKUPINA H 

ZNANSTVENI SVETNIK 7 

VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC 3 

ZNANSTVENI SODELAVEC 13,5 

ASISTENT Z DOKTORATOM (H) 15,5 

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 2 

RAZISKOVALEC 9 

MLADI RAZISKOVALEC 24 

SKUPAJ 74 

PREKINITEV S PRAVICO VRNITVE 1 

ZAPOSLITEV S KRAJŠIM DČ, BREZ  
PRIJAVE 
ZZZS (na podlagi A1 obrazca) 

4 

SKUPINA D

REDNI IZREDNI DOCENT

LEKTOR LEKTOR MAG LEKTOR DR

ASIST ASIST. MAG ASIST. DR.

PREDAVATELJ UČITELJ VEŠČIN

SKUPINA H

ZNANSTVENI SVETNIK
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
ZNANSTVENI SODELAVEC
ASISTENT Z DOKTORATOM (H)
RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM
RAZISKOVALEC
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Tabela 11.7: Zaposleni na FDV v plačni skupini J 

SKUPINA J 

STROKOVNI DELAVCI 
52 

STROKOVNI DELAVCI (financiranje  
iz raziskovalnih virov 

41 

SKUPAJ 
93 

SUSPENZI 
0 

 
Tabela 11.8: Zunanji sodelavci na FDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUNANJI SODELAVCI, DOPOLNILNO DELO 

REDNI PROFESOR 1 

IZREDNI PROFESOR 1 

DOCENT 1 

SKUPAJ D: 3 

VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC 1 

ZNANSTVENI SODELAVEC 6 

ASISTENT Z DOKTORATOM (H) 5 

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 2 

RAZISKOVALEC 2 

SKUPAJ H: 16 

SAMOSTOJNI STROKOVNI DEALVAVEC 2 

SKUPAJ J: 2 

ZUNANJI SODELAVCI, DOPOLNILNO DELO

REDNI PROFESOR

IZREDNI PROFESOR

DOCENT

VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC

ZNANSTVENI SODELAVEC

ASISTENT Z DOKTORATOM (H)

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM

RAZISKOVALEC

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC

SKUPINA J

STROKOVNI DELAVCI

STROKOVNI DELAVCI (financiranje
iz raziskovalnih virov)
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ZAKONSKE in DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO DELOVANJE FDV 
 

 Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 
68/2006, 47/2013, 47/2013, 75/16); 

 Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 
- ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14 ,75/2016, 61/17 - ZUPŠ in 65/17); 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11, 34/11 
- odl. US, 64/12, 12/13,38/16, 35/17, 24/19); 

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

 Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 
36/19 in 47/19) ); 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2002, 115/2005, 22/2006-UPB1, 
61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A, 21/2018 – ZNOrg-19) in ostali predpisi s 
področja raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011−2020 (Ur. l. RS, št. 43/2011); 

 Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
  
Strokovne službe Fakultete za družbene vede pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike 
posameznega področja, npr. kadrovskega, finančnega, knjižničarskega, informacijskega, ipd. 
Vse predpise, ki urejajo poslovanje, Fakulteta za družbene vede objavlja na https://www.fdv.uni-lj.si/o-
fdv/register-predpisov-fdv/veljavni-predpisi-fakultete-za-druzbene-vede.  
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