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POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 
 

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, 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. 

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. 

 
 

Vizija Fakultete za družbene vede  
 
a) 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 družboslovno teoretskim znanjem iz sociologije, 

politologije, kulturologije 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 da so ob tem odlični 

družboslovci.  

 

b) 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.  

 

c) Krepitev akademske skupnosti  

S skrbjo za osebnostni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih, s pozornostjo za usklajevanje 

delovnega z zasebnim življenjem ter z ustvarjanjem možnosti za sproščanje študentske 

kreativnosti in izražanje medsebojne solidarnosti se želimo okrepiti kot ustvarjalna akademska 

skupnost avtonomnih posameznikov, katerih delovanje temelji na vrednotah, ki jih razvija FDV.  

 

d) Interdisciplinarnost in transdisciplinarnost študijskih programov in raziskovalne dejavnosti  

V času, ko se zaposlovanje mladih družboslovcev radikalno zmanjšuje, ne moremo več graditi 

na množičnosti predvsem aplikativnih študijev, temveč na kombinaciji disciplinarnih in 

interdisciplinarnih ter teoretsko in uporabno uravnoteženih kakovostnih študijskih programov. 

Diplomanti bodo pridobili temeljna znanja s področij, iz katerih se izobražujejo; hkrati pa, 
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upoštevaje specifike posameznih študijskih programov, pridobili tudi ustrezne spretnosti in 

kompetence, s katerimi bodo znali svoja temeljna znanja uporabiti v praksi. Na področju 

raziskovalne dejavnosti bo fakulteta aktivno spodbujala transdisciplinarno, interdisciplinarno in 

medcentrsko povezovanje pri prijavljanju in pridobivanju raziskovalnih projektov.  

 

e) Redefiniranje vloge prve in druge stopnje študija  

Študij na FDV je bil do bolonjske reforme profiliran tako, da je rastel iz splošnih teoretsko 

epistemoloških znanj k bolj specialnim znanjem, značilnim za določen študijski profil. Z 

bolonjsko reformo je prišlo do odpovedi temu modelu z utemeljitvijo, da naj bi bili študentje že 

po prvi stopnji študija opremljeni za poklicno delo. Dosedanje izkušnje bolonjskega študija 

kažejo, da študentje ne končajo študija po štirih letih, temveč lahko govorimo o petletnem 

študiju. Zato je smiselno ponovno definirati vlogo prve in druge stopnje v sklopu petletnega 

študija; model, ki je glede na podano argumentacijo najbolj primeren, je študij po formuli 3 + 2, 

pri čemer je prva stopnja disciplinarno formativna in zgrajena na delnem povezovanju skupnih 

temeljnih vsebin, druga pa interdisciplinarno usmeritvena glede na izbrani ožji strokovni in 

poklicni profil diplomanta. Prenovljene študijske programe bomo zgradili na pozitivnih 

izkušnjah bolonjske prenove in na dosedanjem razvoju disciplinarnih in predmetnih študijskih 

področij ter razvoju znanj in kompetenc študentov ter tako zagotoviti kakovosten študij na 

fakulteti (Strategija razvoja Fakultete za družbene vede 2015–2020). Vloge programov prve in 

druge stopnje (3+2) smo potrdili na sejah fakultetnih organov in jih posredovali v potrjevanje 

na organe UL in tudi na Nakvis. 

 

 

 

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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UVOD 
 

Fakulteta bo v programu dela za 2018 sledila  

 

 strateškim ciljem iz Strategije UL 2012-2020; 

 Strategiji razvoja Fakultete za družbene vede 2015–2020; 

 Strategiji internacionalizacije UL; 

 Strategiji internacionalizacije FDV do 2020; 

 Programu ukrepov za uresničevanje srednjeročne strategije FDV; 

 analizi realizacije dosedanjih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti iz letnega poročila ter 

Poročila matrike kakovosti FDV 2016. 

 

Prva strateška usmeritev do leta 2020 

Ob upoštevanju ukrepov iz okolja dvigniti obstoječi obseg in kakovost 

znanstvenoraziskovalnega oz. pedagoškega dela. 

Cilji: 

 ohranjanje kakovosti pedagoškega dela na vseh stopnjah študija; 

 reakreditirati študijske programe na vseh treh stopnjah; 

 povečati uspešnost in učinkovitost študija; 

 tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost; 

 okrepiti sodelovanje med katedrami ter sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi znotraj 

in izven UL; 

 okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju; 

 intenzivneje povezati izvedbo pedagoškega procesa s strokovnjaki iz organizacij v širšem 

družbenem okolju fakultete. 

 

Druga strateška usmeritev do leta 2020 

Ostati najpomembnejša družboslovna znanstvenoraziskovalna organizacija v Sloveniji in 

postati ugledno središče družboslovnega raziskovanja v mednarodnem prostoru. 

Cilji: 

 povečati delež objav v uglednih tujih revijah in pri uglednih tujih založbah ter povečati 

citiranost znanstvenih del; 

 povečati stopnjo sodelovanja med raziskovalnimi centri na fakulteti; 

 povečati delež mednarodnih projektov v sklopu programa Horizon 2020 ter povečati 

udeležbo v okviru drugih programov EU; 

 povečati delež bilateralnega in multilateralnega sodelovanja na področju raziskovalnih 

projektov v Sloveniji ter v tujini; 

 razvijati mreženje in druge oblike sodelovanja med raziskovalnimi inštituti v mednarodnem 

prostoru; 

 povečati delež aplikativnih projektov za konkretne naročnike; 

 sistematično pridobivati zadostna finančna sredstva za zagotavljanje odličnosti in hkrati 

konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega dela; 

 razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov iz raziskav do uporabnikov v 

širšem družbenem okolju. 

 

Tretja strateška usmeritev do leta 2020 

http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/strategija_ul/
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Zagotoviti, da bodo knjižnična, založniška, informacijska, kadrovska, računovodska in vse 

druge strokovne podporne dejavnosti v čim večji meri vključevale v svoj razvoj in delovanje 

znanja, ki jih ima fakulteta. 

Cilji: 

 zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti v smeri večje prilagojenosti ponudbe potrebam 

njenih uporabnikov, okrepiti storitve sodobnega družboslovnega knjižnično-

informacijskega centra in sooblikovati kreativno delovno okolje knjižnice; 

 izboljšati kakovost in učinkovitost založniške dejavnosti; 

 zagotoviti kontinuiran razvoj informacijske podporne dejavnosti; 

 zagotoviti enakopravno vključenost nepedagoških delavcev v organe upravljanja fakultete, 

kot jo določa novi statut univerze; 

 omogočiti profesionalni razvoj vseh zaposlenih v strokovnih službah; 

 razviti aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih virov za potrebe fakultete; 

 vzpostaviti sistem za učinkovito vzdrževanje objektov in naprav ter dolgoročno načrtovati 

naložbe z ugodnimi energetskimi učinki. 

 

Četrta strateška usmeritev do leta 2020 

Postati trdna akademska skupnost avtonomnih posameznikov, pedagogov, raziskovalcev, 

strokovnih sodelavcev in študentov, ki jih povezujejo akademski etični standardi ter skupne 

vrednote. 

Cilji: 

 oblikovati sistem za razvoj človeških virov, namenjen pedagogom, raziskovalcem in drugih 

zaposlenih na fakulteti; 

 oblikovati učinkovit sistem za razvijanje in spremljanje kakovosti pedagoškega in 

raziskovalnega dela.; 

 zagotavljati pogoje za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju celotne 

fakultete; 

 spodbujati obštudijske dejavnosti študentov. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

1. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2018 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 

 

1.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Kakovostno izpeljati prehod na nove 
programe 1. in 2. stopnje. 

Priprava meril za prehajanje med starimi in novimi programi.  
Načrtovanje, sprotno spremljanje in evalviranje prehoda na nove 
programe z vidika študentov (upoštevajoč vse pravice študentov) 
ter pedagogov (pod/nadobremenitev), ob povečani vlogi že 
uveljavljenega sistema tutorstva in tutorske pomoči. 

2017/2018 

Vzdrževanje ravni zahtevnosti študija. Priprava skupnih izhodišč za študijsko delo; poenotenje metod in 
standardov ocenjevanja znanja študentov. 
Osveževanje učnih načrtov z aktualnimi izsledki raziskovalnega 
dela. 
Implementacija predlogov/ukrepov, sprejetih na Komisiji za 
kakovost.  

2017/2018 

Pravočasno načrtovanje pedagoškega dela 
na vseh stopnjah študija. 

Sprejem predmetnikov najkasneje do marca za prihodnje 
študijsko leto in pravočasno načrtovanje pedagoških 
obremenitev. 
Priprava podatkov o količini posameznih oblik dela na predmetih 
po programih, letnikih in semestrih. 

Marec 2018 

Povečanje števila uspešno zaključenih 
doktorskih del. 

Povečanje vključenosti raziskovalcev in pedagogov v razvoj in 
sodelovanje na doktorskem študiju.  
Skrb za kakovost znanstvenih objav pred zagovorom doktorske 
disertacije.  
Večji obseg organiziranih oblik dela na doktorskem študiju. 
Nadaljevati s prakso sodelovanja uglednih gostov, ki predstavijo 
izsledke svojega raziskovalnega dela. 

2017/2018 

Povečanje mednarodne vidnosti in 
internacionalizacije študija. 

Priprava in akreditacija mednarodnih programov, ki bodo 
utemeljeni na strateškem povezovanju fakultete s kakovostnimi 
tujimi izobraževalnimi institucijami.  

2017/2018 
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Razmislek o pripravi programov vseživljenjskega učenja v 
angleškem jeziku. 
Služba za mednarodno sodelovanje organizira motivacijski 
dogodek na temo izmenjave samo za študente 3. stopnje. 
Kvalitetna izvedba večjega števila predmetov v tujem jeziku za 
študente na izmenjavi. 
Razširitev ponudbe izvedbe predmetov v angleščini s  t. i. 
"košarico predmetov" . 

Izboljšanje prehodnosti na drugostopenjske 
programe. 

Prilagoditev Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja 
zaposlenim slušateljem. 
Prilagoditi program prehodu na programe 3+2. 
  

2017/2018 

 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Ukrepi so usklajeni s prihajajočimi spremembami: akreditacija in priprava izvedbe novih programov prve in druge stopnje. Ker gre za veliko 

spremembo tako za študente kot za pedagoge in strokovne službe, se je treba nanje ustrezno pripraviti. Vpisanim študentom v sedanje programe 

je potrebno omogočiti, da ob rednem napredovanju študij dokončajo po vpisanem programu, ostalim, ki ne bodo redno napredovali, pa omogočiti 

prehod na nove programe.  Sprememba programov je povezana s pravočasnim načrtovanjem pedagoškega dela za št. leto 2018/19.  

Z oblikovanjem enotnih metod in standardov ocenjevanja znanja študentov ter vključevanjem študentov v raziskovalno delo, bomo zagotovili 

ustrezno raven kvalitete študija ter doseganje ciljev in kompetenc posameznih programov. Na 3. stopnji študija načrtujemo večje število kontaktnih 

ur ter vključevanja raziskovalcev v pedagoški proces, s čimer se bo povečalo število zaključenih doktoratov. 

 S postopnim prehodom na nove programe je potrebno razmisliti o novih vsebinah programov za izpopolnjevanje.  

 

1.2 Raziskovalna dejavnost 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Povečati notranjo transparentnost med 
raziskovalnimi centri in seznanjenost z 
raziskovalnimi izsledki.  

Raziskovalni dan FDV - dan predstavitve raziskovalnih rezultatov 
in raziskovalnih centrov. 

2018  
Sredstva ARRS in sredstva 
mednarodnih projektov. 

Usposabljanje mladih raziskovalcev in drugih 
raziskovalcev za učinkovito sodelovanje  v 
sodobnem znanstvenem komuniciranju. 

Veščinski seminar za pisanje znanstvenih člankov, komuniciranje 
z znanstvenimi revijami, oddajo objav v odprti dostop. 

Maj 2018 
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Prizadevanje za kakovost in transparentnost 
pri ravnanju z raziskovalnimi podatki. 

 ADP bo opravil analizo in seznanil raziskovalce o prevzemu 
podatkov, ki imajo potencial za nadaljnjo in dolgotrajno rabo.  
Razvijanje kulture, da bi oddaja podatkov potekala sproti. 
Oblikovanje medfakultetne delovne skupine za spremljanje 
zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov znotraj 
zbiranja raziskovalnih podatkov.  

Celo leto 2018,  
Sredstva v okviru MRIC UL – ADP in 
CESSDA ERIC. 

Uveljavljanje etičnih načel pri raziskovanju. Program rednega seznanjanja raziskovalcev z vrednotami in 
etičnimi načeli UL na raziskovalnem področju, Evropskim 
kodeksom raziskovalne integritete in delom komisije za etiko 
FDV (KER FDV). 

2018 

Okrepiti mednarodno raziskovalno odličnost 
in razpoznavnost s (krajšimi in daljšimi) 
gostovanji tujih raziskovalcev. 

Promocijske dejavnosti za gostovanje tujih raziskovalcev.  Sredstva mednarodnih projektov in 
mobilnosti raziskovalcev 

Povečati delež raziskovalcev (vključno iz 
tujine) v skupnem številu zaposlenih. 

Objava mednarodnih razpisov za prosta delovna mesta 
raziskovalcev na mednarodnih projektih 
 - število novo zaposlenih tujih raziskovalcev. 

Sredstva mednarodnih projektov 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

 

Trend v sodobnem raziskovanju je interdisciplinarno povezovanje. Raziskovalni dan FDV in podobne aktivnosti prispevajo k večji 

interdiciplinarnosti v okviru FDV. Mladi raziskovalci in pedagogi se soočajo s težavo objavljanja v visoko kakovostnih znanstvenih revijah. 

Veščinski seminar prispeva k izboljšanju potenciala za objavljanje v visoko kakovostnih revijah. Spoštovanje etičnih načel pri raziskovanju je 

vedno večjega pomena, poleg tega pa se sodobna znanost sooča s primeri eklatantnih kršitev etičnih načel raziskovanja. Redno seznanjanje 

raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli UL in evropskim kodeksom na tem področju je ključnega pomena za prihodnost raziskovanja na 

FDV. 

Pri prijavah mednarodnih in EU projektov je cilj povečati kakovost prijav na račun števila prijav. V skladu z usmeritvami programa Obzorje 2020 

bomo spodbujali interdisciplinarno povezovanje v okviru fakultete in univerze pri prijavah večjih projektov. Cilj je povečanje sredstev iz naslova 

mednarodnih projektov z večjimi projekti na račun večjega števila majhnih projektov. 

Internacionalizacijo raziskovalne dejavnosti FDV se bomo trudili okrepiti tudi s tujimi raziskovalci, ne samo z mednarodnimi projekti. S tem bi radi 

povečali kakovost raziskovalnega dela z izmenjavo dobrih praks iz tujih raziskovalnih okolij tudi preko teh raziskovalcev.  
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1.3 Umetniška dejavnost 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Odpiranje družboslovnih tem prek drugih 
interpretativnih oblik. 

Organizacija 10 dogodkov v okviru Galerije FDV. 2017/2018 

Povečati interdisciplinarnost in povezovanje 
znotraj UL. 

Sodelovanje z ostalimi članicami UL (predvsem akademijami) in 
drugimi institucijami. 

2017/2018 

Povečati prepoznavnost FDV tudi kot 
prostora umetnosti. 

Povečati medijsko razpoznavnost dogodkov.  2017/2018 

Okrepiti sodelovanje s študenti na 
umetniškem področju. 

Možnost študentske prakse v okviru Galerije FDV.  2017/2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Galerijo FDV želimo narediti bolj prepoznavno, a hkrati ohraniti temelj njenega ustvarjanja – opozarjanje na družboslovne problematike skozi 

različne interpretativne oblike. Nadaljevali bomo s sodelovanjem, interdisciplinarnostjo in poskušali ohraniti že uveljavljene vezi. Prepoznavnost 

bomo poskušali povečati predvsem preko komunikacijskih omrežij, ime pa uveljaviti preko sodelovanj s pomembnimi institucijami. Otvoritve bomo 

poskušali še bolj povezati s študijskim procesom in nadaljevali z interpretacijami naših pedagogov, ki k sodelovanju povabijo študente. Prav tako 

nadaljujemo s tradicijo, da zadnji dogodek v študijskem letu namenimo avtorjem iz vrst študentov. 

 

1.4 Prenos in uporaba znanja 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Prehajanje dejavnosti Kariernega centra v 
kurikulum študijskih programov. 

Možnost predstavitve  Kariernega centra pri predmetih Praksa in 
Praktikum, obveščanje študentov o delovanju Kariernega centra 
ne samo prek spletne strani, ampak tudi prek spletnega referata. 
Ozaveščanje in motiviranje mladih o pomenu pravočasnega 
načrtovanja kariere med študijem. 
Vključevanje zaposlenih FDV v dejavnosti Kariernega centra. 

Kontinuirano do konca študijskega 
leta 2017/18. 
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Povečevanje prepoznavnosti diplomantov 
FDV na trgu dela. 

Sodelovanje z okoljem: 
Organizacija Zaposlitvenega mostu. 
Povezovanje z delovnimi organizacijami in  ostalimi institucijami 
glede opravljanja študentske prakse in pripravništva diplomantov 
FDV.  
Sodelovanje strokovnjakov iz prakse pri organiziranih oblikah 
pedagoškega dela. 
Organizacija dogodka, na katerem sodelujejo notranji 
mentorji/koordiantorji praktičnega usposabljanja in KC FDV. 
Okrepitev delovanja Alumni FDV; povečevanje števila članstva in 
vzpostavitev Alumni sekcij. 
Vzpostavitev organov Alumni kluba in zagon novega načina 
delovanja, vzpostavitev in ustanovitev sekcij AFDV, podpora 
dogodkom ter organizacija skupnega Alumni FDV dogodka. 

Kontinuirano do konca študijskega 

leta 2017/18 (organizacija 

Zaposlitvenega mostu meseca marca 

ali aprila 2018, organizacija Alumni 

dogodka in izdaja glasila Kariernik v 

času poletnega semestra). 

  

Finančni vir: SM 93000: 6.000 EUR. 

Vzdrževanje dobrega sodelovanja s 
Kariernim centrom UL. 

Podpora dejavnostim, obveščanje študentov in alumnijev, pomoč 
pri organizaciji dogodkov, delavnic, posvetov na fakulteti. 

Kontinuirano do konca študijskega 
leta 2017/18. 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

V skladu s Strategijo UL 2012-2020 želimo pri uporabi in prenosu znanja posvetiti pozornost okrepitvi dejavnosti karierne službe. V duhu dobrega 

sodelovanja s Kariernim centrom UL želimo, skupaj s pedagogi, prek predmetov študijskih programov, študente ozaveščati, jih motivirati, da 

pridobivajo delovne izkušnje v času študija. Prav tako želimo posvetiti pozornost prepoznavnosti diplomantov FDV v okolju z namenom večje 

zaposljivosti prek različnih dejavnosti, in sicer: organiziranimi dogodki (Zaposlitveni most), sodelovanji z delodajalci ter vzpostavitvijo in krepitvijo 

aktivnosti Alumni kluba FDV. 

 

 

1.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij 

 

Obštudijske dejavnosti; storitve za študente 

 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 
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Vzpostavitev prostorskih kapacitet za 
skupinsko in individualno študijsko delo 
študentov in ad hoc študentskih skupin; 
družabni prostor. 

S pomočjo vodstva fakultete se skupaj s študentsko skupnostjo 
identificira potencialne rešitve in zagotovi družabne in študijske 
prostore. 

V tekočem študijskem letu. 

Ni finančnih posledic. 

Zagotovitev finančne podpore za obštudijsko 
dejavnost. 

S pomočjo vodstva fakultete se na podlagi sklepa Senata FDV v 
finančnem načrtu oz. njegovem rebalansu opredeli sredstva za 
obštudijsko dejavnost, sredstva se razdelijo na podlagi pravilnika 
o financiranju obštudijske dejavnosti. Kazalniki: sredstva 
namenjena obštudijski dejavnosti v finančnem načrtu; sprejetje 
fakultetnega pravilnika o financiranju obštudijske dejavnosti. 

Z realizacijo finančnih prihodkov z 
naslova oddaje prostih prostorskih 
kapacitet (odvisno od zunanjih 
postopkov). 

Okrepiti sodelovanje pri aktivnostih in delu 
Študentskega sveta. 

Fakulteta zagotovi podporo Študentskemu svetu FDV pri 
izvajanju načrtovanih dejavnosti. Kazalniki: število izvedenih 
projektov v sodelovanju s fakulteto; število zaposlenih strokovnih 
delavcev, ki pri delu sodelujejo s Študentskim svetom.  

Ukrep zahteva kontinuirano podporo. 

Ni finančnih posledic izven obstoječih. 

Zagotovitev ustreznega prostora za promocijo 
študentskih in študijskih vsebin. 

Vodstvo fakultete zagotovi ustrezen prostor za promocijo 
študentskih in študijskih vsebin. Kazalniki: vzpostavitev stalne 
informacijske točke (oglasne površine). 

Do konca koledarskega leta 2017. 

Ni finančnih posledic. 

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

Prodekan študent, članstvo v senatu, članstvo v upravnem 
odboru in članstvo v vseh senatnih komisijah. Predhodno 
usklajevanje o spremembah, ki zadevajo študente in študijski 
proces. 

Ukrep zahteva kontinuirano 

sodelovanje obeh deležnikov. 

Ni finančnih posledic. 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

1.    Vzpostavitev prostorskih kapacitet za skupinsko in individualno študijsko delo študentov in ad hoc študentskih skupin; družabni prostor. 

Študentski svet FDV ugotavlja na podlagi povratnih informacij iz študentske skupnosti, da primanjkuje prostorov za skupinsko in individualno 

študijsko delo študentov in ad hoc študijskih skupin. Obstoječe kapacitete so premajhne, zlasti v obdobju, ko so študijske obveznosti časovno 

skoncentrirane. Izhajajoč iz zapisanega ugotavljamo, da bi bilo potrebno opraviti razpravo in pogovor z vodstvom fakultete o možnostih 

zagotavljanja dodatnih kapacitet. S strani študentov pogosto dobivamo tudi informacijo, da si želijo več prostorov za druženje na fakulteti, tj. 

prostorov, kjer lahko študenti v prostem času med predavanji, preživljajo prosti čas, pri čemer bi si želeli, da tovrsten prostor omogoča tudi ad 

hoc študentskim skupinam, da na podlagi skupnih interesov, skupaj kreativno preživljajo prosti čas na fakulteti. 

2.    Zagotovitev finančne podpore za obštudijsko dejavnost. 

V preteklem študijskem letu model financiranje obštudijske dejavnosti, ki je bil v aktivnejši uporabi vse od leta 2014, v akademski skupnosti ni 

dobil podpore za nadaljnje izvajanje. Posledično je financiranje obštudijske dejavnosti v trenutnih pogojih ni zagotovljeno, kar postavlja študentske 
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entitete v negotov položaj, hkrati pa grožnjo obsegu obštudijske dejavnosti na fakulteti. Sprejetje Pravilnika za financiranje obštudijske dejavnosti 

na Senatu FDV in UO FDV je tako nujen predpogoj za začetek urejanje negotove situacije. Poleg sprejetja omenjenega pravilnika pa je vitalnega 

pomena tudi višina finančnih sredstev namenjenih za obštudijsko dejavnost. Tukaj opozarjamo na dejstvo, da v obštudijsko dejavnost štejemo 

tako študentska društva in ostale oblike organiziranja študentov na FDV, kot tudi ŠS FDV kot organ fakultete, ki se v manjšem delu financira iz 

prispevka, ki ga za delovanje namenja MIZŠ in ga prejme preko Univerze v Ljubljani (višina teh sredstev je izrazito nezadostna). Pri delovanju 

ŠS FDV naj dodamo, da v obseg dejavnosti štejemo tudi finančna in druga podpora tutorskemu sistemu (tj. plačilo tutorjev študentov). 

3.    Okrepiti sodelovanje pri aktivnostih in delu Študentskega sveta. 

Študentski svet FDV v sodelovanju z ostalimi študentskimi društvi in entitetami pogosto organizira in sodeluje pri obštudijskih aktivnostih na 

fakulteti. Vsako leto je določen obseg dejavnosti, ki so namenjeni celotni študentski populaciji, za kar je potrebna izdatno sodelovanje in 

koordiniranje dejavnosti s fakulteto. ŠS FDV si prizadeva, da bi se sodelovanje fakultete pri aktivnostih in delu ŠS FDV v prihodnje nadaljevalo in 

dodatno okrepilo. 

4.    Zagotovitev ustreznega prostora za promocijo študentskih in študijskih vsebin. 

V ŠS FDV ugotavljamo, da v poplavi številnih obvestil in oglasov, ki jih dnevno prejemamo na socialnih omrežjih, medmrežju, na elektronski pošti, 

itd., zelo težko učinkovito dosegamo ciljno skupino (študentke in študente FDV) preko novih medijev in platform komuniciranja. Ugotavljamo, da 

na fakulteti primanjkuje stalna informativna točka kot tradicionalno mesto v fizičnem prostoru, na katerega bi bili študenti in študentke tudi navajeni 

kot referenčno mesto za relevantne informacije v zvezi s tako študentsko in študijsko problematiko kot tudi z obštudijskimi dejavnostmi. ŠS FDV 

si tako želi vzpostaviti tovrstno točko, saj smo mnenja, da lahko na tovrsten način povečamo obseg učinkovitega obveščanja ciljne skupine. 

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

Enakopravno in petinsko mesto v upravljaljskih procesih študentom zagotavlja zakon, pristojen za visoko šolstvo. Dejstvo pa je, da nobena pravna 

dikcija ne zagotavlja enakopravnega položaja in partnerskega odnosa med deležniki, zato v ŠS FDV želimo nadaljevati dobro prakso sodelovanja 

študentskih predstavnikov s predstavniki vodstva fakultete in ostalimi delavci fakultete. 

 

Knjižnična in založniška dejavnost 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

V okviru internacionalizacije vzpostavitev 
pogojev za študij in raziskovanje 
vzhodnoazijske regije. 

Pridobivanje donacij gradiv in dostopov do zbirk podatkov držav 
Vzhodne Azije v okviru East Asia Resource Library (sodelovanje 
z ambasadami in knjižnicami regije, prijave na razpise fundacij). 
Sodelovanje z Oddelkom za azijske študije na FF. 

December 2018 
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Zagotavljanje kvalitetne zbirke tiskanih in 
elektronskih virov. 

Povečati delež sredstev za nakup v strukturi virov za nabavo (v 
razmerju do donacij).  
Sodelovanje v desetih konzorcijih, samostojna nabava šestih 
zbirk.  

December 2018 

Izboljšanje dostopa do študijskih gradiv za 
študente FDV. 

Vzpostavitev e-portala študijskih gradiv (nabava e-učbenikov, 
vključitev e-knjig Založbe FDV).  
Ustrezna ureditev avtorskih pravic za objave na e-portalu. 

2017/2018 

Razširitev dostopnosti izdaj FDV v 
akademskem okolju. 

Razširitev prodajnih poti z distribucijsko mrežo EBSCO.   

Vključitev revije v  mednarodno bazo Social 
Science Citation Index. 

Razširitev kroga avtorjev zunaj slovenskega akademskega 
prostora. 

2018/2019 

Racionalizacija uredniškega dela TiP. Srednjeročno prehod na delo v aplikaciji OJS. V letu 2018 se preučijo ponudbe na 
trgu za aplikacijo, ki omogoča spletno 
urednikovanje znanstvene revije. 

Redno izhajanje revije Teorija in praksa 
(članki, tematski sklopi/tematske številke) 

Predviden prehod na tromesečno izhajanje z namenom dviga 
kakovosti in finančne racionalizacije. 

2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

 

V procesih internacionalizacije je potrebno izboljšati knjižnično podporo za kakovostne študentske izmenjave in raziskovalno delo, zato bomo 

nadaljevali sodelovanja v vseh konzorcijih za nabavo virov  ter samostojne nakupe družboslovnih e-zbirk, okrepili pa bomo sodelovanje za 

pridobivanje virov iz geografskih regij in govornih območij, ki do sedaj na UL niso bili dostopni. Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) 

bo osrednji repozitorij za tiskane in digitalne vire z Vzhodne Azije. Temeljna naloga EARL-a bo vzpostaviti čim širšo mrežo institucij z Vzhodne 

Azije, ki bi kontinuirano prispevale znanstveno in strokovno literaturo ter drugo študijsko gradivo (elektronske baze podatkov, digitalizirano 

gradivo), in s tem spodbujati razumevanje med narodi teh regij, strokovno javnostjo, študenti in fakultetami. V okviru EARL-a bodo potekali tudi 

javni dogodki (predavanja, predstavitve, okrogle mize), ki se bodo osredotočali na teme, pomembne tako za partnerje EARL (Koreja, Japonska, 

Tajvan, Kitajska, predvidoma Indonezija) kakor za slovensko in mednarodno javnost. 

V zadnjih letih smo ob zmanjševanju sredstev zbirko tiskanih knjig gradili v večji meri z donacijami, zato je treba povečati delež sredstev za nakup 

tiskanih knjig v strukturi virov (v 2016 razmerje nakup 33 % : dar 76 %) . 
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V študijskem letu 2017/2018 bomo za študente FDV odprli nov portal elektronskih študijskih gradiv, namen katerega je izboljšati študijsko izkušnjo 

študentov naše fakultete. Študentom bo tako olajšan dostop do večine študijskih gradiv, s tem želimo še dodatno spodbuditi branje gradiv oz. 

bralno kulturo.  

Revija Teorija in praksa je za raziskovalca privlačna le, če se indeksira v najpomembnejših mednarodnih bazah. Cilj TiP je uvrstitev v bazo Social 

Science Citation Index (revija je bila v preteklem letu uvrščena že v Emerging Sources Citation Index (Thompson Reuters)). V ta namen si 

uredništvo prizadeva razširiti krog avtoric in avtorjev zunaj slovenskega akademskega prostora – zlasti Balkan in Centralna Evropa. 

Z namenom racionalizacije postopkov priprave in izdaje revije (recenzijskih, uredniških, lektorskih,…), si skozi srednjeročno strategijo uredništvo 

revije prizadeva prenesti celoten proces na elektronsko izvedbo revije v vseh fazah izvedbe revije. Glede na to, da sredstev za tovrsten prehod v 

krajšem obdobju ni, se z letom 2018 prične s preučitvijo ponudnikov omenjene storitve. 

V letu 2018 se predvideva prehod na periodiko izhajanja revije Teorija in praksa na vsake tri mesece s strateškim ciljem dviga kakovosti 

znanstvenih besedil in racionalizacijo stroškov produkcije.  

 

1.6 Upravljanje in razvoj kakovosti 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Implementacija sprejetega celostnega 
sistema kakovosti.  

Spremljanje in spodbujanje uveljavljanja celostnega sistema 
kakovosti in sprejemanje odzivov od vseh deležnikov na vseh 
ravneh. 
Ovrednotiti učinkovitost  sprejetega sistema kakovosti in pripraviti 
predloge izboljšav. 

Do zaključka študijskega leta 
2017/18 

Vzpostavitev sistema spremljanja kompetenc 
diplomantov. 

Priprava modelov in začetek spremljanja zaposljivosti 
diplomantov in spremljanja kompetenc diplomantov  po študijskih 
programih 

Do zaključka študijskega leta 
2017/18 

Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev 
študijskih programov še bolj vključiti tudi 
analize kakovosti. 

Dosledno utemeljevanje sprememb tudi z izboljšanjem kakovosti 
študija. 

skozi vse študijsko leto 2017/18 
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Argumentacija izbire ukrepov: 

V študijskem letu 2016/17 je bilo vzpostavljeno upravljanje sistema kakovosti in sprejet Poslovnik kakovosti na FDV. V prihodnjem letu bo potrebna 

implementacija poslovnika, izvedba načrtovanih aktivnosti in ocena učinkovitosti sprejetega sistema kakovosti ter priprava morebitnih izboljšav.  

 

1.7 Poslovanje 

 

1.7.1 Vodenje in upravljanje FDV 

 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Nadaljevanje stroškovne optimizacije na vseh 
področjih, kjer je to z vidika pogodbenih 
določb in javnonaročniške zakonodaje ter 
tržne situacije mogoče. 

Izpeljava pogajanj z obstoječimi pogodbenimi partnerji za 
oblikovanje tržno ustreznejših pogodbenih razmerij ter novih 
javnonaročniških postopkov, kjer dogovor ne bi bil mogoč. Ciljno 
stanje je obstoj pogodbenih razmerij, ki so v okviru aktualnih cen 
na trgu. 

Kontinuirano, finančni viri zunaj 
obstoječih niso potrebni. 

Uveljavitev novega Statuta UL, novih Pravil o 
organizaciji in delovanju FDV ter podrejenih 
pravilnikov s študijskega ter raziskovalnega 
področja 

Odprava pomanjkljivosti, zaznanih v procesu uveljavljanja novih 
temeljnih pravnih aktov. 

2017/2018 

Popis in nadaljevanje optimiranja poslovnih 
procesov. 

Razširitev obstoječih mehanizmov notranjega nadzora nad 
porabo sredstev na vse skupine nabavljenega materiala. 
Kazalnik je obstoj postopoma vpeljanega mehanizma notranjega 
nadzora porabe in doseganja tržne cene v vseh procesih. 

2017/2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Tržna situacija ob intenzivnem spremljanju gibanja cen na trgu omogoča tekočo cenovno optimizacijo na področju dobav dobrin in storitev, ki jih 

fakulteta trajno in kontinuirano potrebuje za svoje nemoteno delovanje. V okviru vseh postopkov javnega naročanja si je potrebno zagotoviti trajno 

pravno možnost odstopa od pogodb, ki bi določale cene, višje od tržnih. Revidirati in preučiti je torej potrebno pogodbena razmerja, ki že daljše 

obdobje niso bila obravnavana. 
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Poslovanje fakultete je povezano z njenim okoljem, tako pravnim, kot institucionalnim, ki se stalno razvija, čemur se mora fakulteta prilagajati tudi 

z odzivnimi spremembami svojega temeljnega pravnega akta in z optimiranjem procesov, ki so v njem določeni v korist učinkovitejšega in 

enostavnejšega dela vseh njenih zaposlenih in organov. Težave, na katere fakulteta naleti v občutljivem obdobju uvajanja sprememb je potrebno 

učinkovito in sproti zaznavati intekoče ter ustrezno odpravljati. 

Za vzpostavitev celovitega sistema orodij notranjega nadzora in revidiranja porabe, o čemer vse pogosteje poročamo tako notranji, kot tudi zunanji 

javnosti, je potrebno pristopiti k sistematičnemu sledenju porabe na vseh področjih, kjer prihaja do kontinuirane porabe, tudi manj obsežnih, kjer 

je bilo poročanje do sedaj organizirano po potrebi, kar nadgrajujemo iz leta v leto, poudarek v letu 2018 pa bo na instrumentih bolj tekočega (oz. 

realnočasnega) nadzora dinamik porabe. 

 

1.7.2 Kadrovski razvoj in kadrovski načrt  

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Nadaljevanje načrtovanja razvoja kadrov Nadaljevanje sprejetih ukrepov iz sanacijskega načrta na 
področju stroškov dela 

2017/2018 

Začetek uporabe nadgrajenega 
kadrovskoinformacijskega sistema 

Vnos podatkov, testiranje delovanja in odprava morebitnih 
napak 

April 2018 

Izobraževanje vseh kategorij zaposlenih Navodila in nadgradnja aplikacije za vodenje evidence 
izobraževanj 

2017/2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Načrtovani ukrepi in cilji so v letu 2018 skladni s strategijo kadrovskega razvoja FDV UL in projekcijo kadrovskih gibanj v obdobju 2018 do 2020 

(spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov po katedrah/oddelkih).  

Nadgradnja aplikacije je potrebna zaradi boljšega pregleda stanja in načrtovanja kadrov ter izobraževanj vseh kategorij zaposlenih na fakulteti.  

 
 
 

1.7.3 Informacijski sistem 
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Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Optimizacija informacijske podpore 
upravljalskim procesom 

Nadaljevanje povezovanja zalednih aplikacij . 
Uskladitev in sinhronizacija osebnih podatkov zaposlenih, med 
VIS, kadrovsko in plačnim sistemom 

2018/2019 

Izboljšana informacijska varnost Menjava požarne pregrade za celotno omrežje FDV do konca 
junija 2018 

Junij 2018 

Učinkovitejši pregled porabe sredstev po 
kontih in retrospektivne primerjave  

Povezovanje aplikacij za izdelavo finančnih pregledov, poročil iz 
poslovne informatike 

Maj 2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Povezovanje zalednih aplikacij je ključno za poenotenje baz in šifrantov pri področjih, ki uporabljajo iste vire podatkov. Zato je potrebno postaviti 

hirarhični vrh in s vir posameznih podatkov, ter sinhronizirati ostale aplikacije s temi viri.  

Menjava požarne pregrade, ki je dotrajana in zastarela, je nujna za nadaljevanje izvajanja varnostne politike in s tem omogočanje nemotenega 

dela na fakulteti.  

Pregledi in poročila, ki se potrebujejo za vodstvo in ostale področne službe so potrebni zaradi lažjega in tekočega pregleda finančnega stanja 

na posameznem področju in medletne dinamike porabe sredstev. 

 

1.7.4 Odnosi z javnostmi in promocija FDV 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

1) Posodobitev vsebine promocijskih gradiv 
za nove študijske programe na prvi in drugi 
stopnji, s poudarkom na vizualnih in video 
vsebinah. 

Priprava in posodobitev spletnih in drugih promocijskih gradiv za 
nove programe ter osvežitev kampanje za promocijo študija 3 + 
2. 

Postopoma, do konca leta, 35000 

EUR (SM 40009, 42009, 45009, 

47009, 48009, 90009) 

2) Okrepiti področje internega komuniciranja. Ohraniti primere dobrih praks, ki smo jih vpeljali v tem letu, ter 
vpeljava nove platforme za interno komuniciranje, ki bo 
omogočala bolj sodoben pretok informacij med zaposlenimi in 
spodbudila medsebojno komuniciranje na vseh področjih 
delovanja (pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno). 

Postopoma, do konca leta 
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3) Okrepiti področje promocije znanosti. Ohraniti in še okrepiti promocijo znanstvenih dosežkov medijem. 
V okviru urednikovanja družbenih medijev FDV omogočiti večjo 
vidnost pomembnejšim znanstvenoraziskovalnim vsebinam. 

Postopoma, do konca leta 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

1) Leto 2018 bo na področju promocije zaznamoval prehod na nove programe na prvi stopnji, zato bomo večji del aktivnosti podredili pripravi 

novih vsebin. 

Orodja: 

 osvežitev spletnega mesta FDV (grafična in vsebinska), 

 priprava vizualnih in video vsebin za spletne in druge promocijske kanale, 

 prilagoditev oglaševalske kampanje v duhu promocije novih študijskih programov, 

 organizacija dogodka o lažnih novicah, 

 okrepitev promocije študija z večjim poudarkom na posameznih (novih) programih. 

 

2) Področje internega komuniciranja bomo še dodatno okrepili z različnimi sodobnimi oblikami obveščanja zaposlenih, saj so se nove prakse in 

orodja za interno komuniciranje, ki smo jih uvedli v letu 2017, izkazale za dobrodošle in pozitivno sprejete s strani zaposlenih. Z ukrepi na 

področju internega komuniciranja bomo še naprej skrbeli za dobro obveščenost in počutje zaposlenih, s poudarkom na možnosti medsebojne 

komunikacije. Zaradi vselej naraščajočega števila dogodkov in novic je potrebno razmisliti o novih oblikah komuniciranja. 

Orodja: 

 uvedba nove, sodobne platforme za interno komuniciranje, 

 e-novice; poleg FDV napovednika in poročil iz sej Senata ter Upravnega odbora razmisliti o uvedbi tedenskih ali mesečnih e-novic o 

preteklem dogajanju. 

3) Sodelovanje z mediji postaja z vsakim letom bolj intenzivno, obstoječe forme obveščanja so se do sedaj izkazale za dobre, zato jih ohranimo 

tudi vnaprej. Kot dobro orodje so se izkazale spletne novice medijem, ki pa jih nameravamo vsebinsko okrepiti predvsem na področju promocije 

znanosti in pošiljati še pogosteje, vsebine pa okrepiti predvsem s tesnejšim sodelovanjem s IDV. 

Orodja: 
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 spletne novice FDV medijem, 

 lastne spletne vsebine (intervjuji FDV osebno, pogovori z raziskovalci ipd.), 

 komunikacijska podpora ob dogodkih raziskovalnih centrov, 

 sporočila za medije - obveščanje medijev o pričetku za javnost zanimivih projektov ter o izsledkih in zaključkih ob zaključku projektov,  

 celostna grafična podoba raziskovalnih centrov. 

4) Druge večje aktivnosti Službe za odnose z javnostmi: 

 organizacija večjih fakultetnih dogodkov in podelitev diplom, 

 digitalno komuniciranje (urednikovanje spletnega mesta FDV in družbenih medijev FDV), 

 priprava komunikacijske strategije, 

 komunikacijska podpora Alumni klubu FDV. 

 

 

1.7.5 Upravljanje s stvarnim premoženjem  

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Posodobitev tehničnega varovanja objekta. Nadgradnja protipožarne zaščite objekta, videonadzora in 
tehničnega varovanja. 

Marec 2018 

Nadaljevanje energetske sanacije. Optimizacija razsvetljave, načrt za prenovo prezračevanja, 
prilagoditev objekta. 

Kontinuirano. 

Zagotavljanje optimalnih razmer za izvajanje 
programa. 

Optimizacija prostorov glede na potrebe študija in zaposlenih. Kontinuirano. 

Ozaveščanje in usposabljanje zaposlenih na 
področju požarne varnosti 

Izvedba tečajev požarne varnosti, udeležba na tečajih tehnične 
usposobljenosti 

Maj 2018 

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Z rednim vzdrževanjem se bo tudi v prihodnje zagotavljalo nemoteno delovanje fakultete. Trend zmanjševanja porabe energije ostaja ena 

prednostnih nalog. Sanacija razvetljave ter ostalih energetskih sistemov bo potekala po začrtanih finančnih ciljih. Z nadgradnjo tehnične opreme 

se bo zagotovilo učinkovitejši nadzor in večjo varnost na fakulteti. Pripravi se dokumentacijo za sanacijo ovoja in strešne kritine na starem delu 
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stavbe. Ob sofinanciranju UL se projekt nato lahko realizira. Zaradi novih uredb o požarni varnosti objektov se priravi dopolnjen požarni red. Z 

izobraževnjem tehničnega osebja se zagotovi še večji prispevek k varnosti in nemotenem delovanju fakultete. 

 

 

 

1.7.6 Notranji nadzor 

 

Načrtovani cilji Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti 
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti  

Definirani roki izvedbe in finančni viri 

Izvajanje aktivnosti notranjega nadzora, 
napovedanih v letnem samoocenitvenem 
vprašalniku 

Izvajanje aktivnosti notranjega nadzora, napovedanih v letnem 
samoocenitvenem vprašalniku; Kazalnik: dvig povprečne ocene v 
vprašalniku ob koncu poslovnega leta 

Vse leto. 

Izboljšanje analitičnih orodij, namenjenih 
poslovnemu načrtovanju in notranjemu 
nadzoru 

Vzpostavljeno celovito analitično podporno okolje v obliki, 
prilagojeni javnozavodskemu poslovanju 

September 2018, sredstva v okviru IT 
strategije FDV. 

Razširitev obstoječih mehanizmov notranjega 
nadzora nad porabo sredstev na vse skupine 
nabavljenega materiala. 

Postopoma vpeljani mehanizmi notranjega nadzora porabe in 
doseganja tržne cene v vseh procesih. 

Maj 2018  

 

Argumentacija izbire ukrepov: 

Aktivnosti, napovedane v samoocenitvenem vprašalniku o izvajanju aktivnosti notranjega nadzora so bile oblikovane na način, ki bo omogočil 

dvig kvalitete izvedenega notranjega nadzora, posledično pa tudi zahtevane izboljšave v oceni notranjega nadzora. 

Fakulteta bo nadaljevala z razvojem in prilagoditvijo poslovne analitike njenim potrebam in zagotavljanju aplikativnega okolja, ki bo vsem organom 

in drugim telesom fakultetnega upravljanja omogočalo hiter dostop do vseh podatkov, potrebnih za izvajanje učinkovitega upravljanja javnega 

zavoda. 

Za vzpostavitev celovitega sistema orodij notranjega nadzora in revidiranja porabe, o čemer vse pogosteje poročamo tako notranji, kot tudi zunanji 

javnosti, je potrebno pristopiti k sistematičnemu sledenju porabe na vseh področjih, kjer prihaja do kontinuirane porabe, tudi manj obsežnih, kjer 

je bilo poročanje do sedaj organizirano po potrebi. 
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1.8 Omejitve, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev in 

aktivnosti FDV  

 

 

Na področju zagotavljanja sredstev za obštudijsko dejavnost (za katero namenskih sredstev v 

okviru javnega finančnega vira oz. kosovnega financiranja ne prejemamo) lahko pride do 

zamika zmožnosti zagotovitve sredstev v okviru finančnega načrta ali njegovega rebalansa, 

saj smo kot fakulteta v delu pridobivanja sredstev od oddaje lokala v celoti (kot smo na to 

opozarjali tudi tekom postopka) vezani na potek in iztek pritožbenih postopkov v okviru javnega 

poziva za oddajo. Pravnih sredstev se namreč poslužujejo lastniki sosednjih prostorov. 
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2. PRILOGE: 

 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje fakultete 

 

 Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 

68/2006, 47/2013, 47/2013); 

 Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993, 39/1995, Odl. US: U-I-22/94-15, 18/1998, Odl. 

US: U-I-34/98, 35/1998, Odl. US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-

UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 

15/2008, Odl. US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011, Odl. US: U-I-

156/08-16; 78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 109/2012); 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/2011, 

34/2011, Odl. US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013); 

 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020 (Ur. l. 

RS, št. 41/2011); 

 Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 8/2005, 118/2005, 72/2006 (76/2006 popr.), 

59/2007 (82/2007 popr.), 81/2007, 5/2008, 42/2008, 62/2008, 14/2009, 38/2009, 48/2009, 

55/2009, 3/2010, 47/2010, 18/2011, 26/2011, 89/2011, 26/2012, 38/2012, 50/2012, 

56/2012, 106/2012, 35/2013, 83/2013, 22/2014, 35/2014, 57/2014);  

Statut Univerze v Ljubljani – ČISTOPIS, neuradno prečiščeno besedilo, 30. 7. 2014 

o Priloga k Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 89/2011, velja od 9. 11. 2011); 

Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1)( Ur. l. RS, št. 28/ 2000, 

33/2003, 79/2004, 36/2006, 18/2009, 83/2010); 

 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) in ostali predpisi s področja 

raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

 Strategija raziskovalnega in razvojnega dela Univerze v Ljubljani 2012–2016, sprejeta na 

Senatu UL 27. 11. 2012; 

 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 

  

Službe FDV pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike posameznega področja, npr. 

kadrovskega, finančnega , knjižničarskega ipd. 

Vse predpise, ki urejajo poslovanje fakultete kot celote, FDV objavlja na spletni strani:  

http://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/katalog-ijz/splosni-podatki-o-zavodu 

 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=53471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005118&stevilka=5298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200672&stevilka=3105
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20063357
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074206
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200781&stevilka=4174
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20085&stevilka=196
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200842&stevilka=1826
http://objave.uradni-list.si/1/content?id=87239&part=&highlight=spremembe+statuta+UL
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90902&part=&highlight=Statut+Univerze+v+Ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92317&part=&highlight=Statut+Univerze+v+Ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92953&part=&highlight=statut+univerze+v+ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/content?id=93296&part=&highlight=statut+univerze+v+ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95921&part=&highlight=sprememba+statuta+univerze
http://www.uradni-list.si/1/content?id=98319&part=&highlight=sprememba+statuta+univerze+v+ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/content?id=102660
http://www.uradni-list.si/1/content?id=103092
http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/statut_univerze_v_ljubljani.aspx
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105752&part=&highlight=Statuta+Univerze
http://www.uradni-list.si/1/content?id=100341&part=&highlight=%E2%80%A2%09Odlok+o+preoblikovanju+univerze+v+ljubljani
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2045
http://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/katalog-ijz/splosni-podatki-o-zavodu
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2.2 Kadrovski načrt FDV za leto 2018  
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Vir fianciranja po 63. člen ZIPRS1718

1. Državni proračun

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4.Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 

7. Sredstva prejetih donacij

8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno 

s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, 

zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce 

pripravnike

10. Sredstva iz sistema javnih del

11. Sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za 

projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in 

kakovost v izobraževanju in znanosti

12. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za 

odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 

(Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO), ne glede na vir, iz 

katerega se financirajo njihove plače
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2.3 Finančni načrt FDV za leto 2018 

 

Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2018 

Dne 7. 11. 2017 smo od UL prejeli izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2018 in sicer: 

- Ker znesek sredstev za financiranje študijske dejavnosti (lump sum) za leto 2018 še ni znan,  članice pri načrtovanju upoštevajo 

sredstva iz 2017, povečana za 2%. 

- Stroške dela članice načrtujejo ob nespremenjenih izhodiščih za izračun plač, ker še ni pravnih podlag za ugotavljanje sprememb pri 

plačah v letu 2018 (upošteva se trenutno veljavna plačna lestvica. 

- Izplačil stroškov plač iz naslova redne delovne uspešnosti tudi v letu 2018  ne načrtujemo (zamrznitev od 2012 dalje). 

- V decembru 2017 se sprostijo napredovanja (horizontalna napredovanja) za vse zaposlene, ki so izpolnili pogoje v letu 2017 in se- 

izplačilo upošteva pri plači za mesec december 2017. 

- V izračunu stroška dela 2018 se upoštevajo napredovanja v nazive in napredovanja  zaradi spremembe uvrstitve delovnih mest skupine 

D1 v višje plačne razrede (lektor, učitelj veščin, predavatelj). Gre za Aneks h KP za dejavnost vzgoje in izobraževanja iz leta 2015. 

- Pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov se upošteva lestvica za regres za letni dopust iz leta 2017, prav tako ostajajo v isti višini 

jubilejne nagrade. 
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Tabela 1: DENARNI TOK – prihodki in odhodki v letu 2018-načrt  in  OCENA v 2017 ter realizacija  v 2016  

ZAP.ŠT. VSEBINA NAČRT 2018 
OCENA 
REALIZACIJE 2017 

REALIZACIJA 
2016 

Indeks 
NAČRT  
2018 / 
OCENA  
2017 

Indeks 
NAČRT  2018 
/ 
REALIZACIJA 
2016 

1. PRIHODKI po denarnem toku 11.889.853 € 12.053.975 € 12.277.958 € 98,6 
96,8 

1.1. 
PRIHODKI IZ SREDSTEV 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

10.538.022 € 10.511.603 € 9.875.192 € 100,3 
106,7 

1.2. 
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE 
JAVNE SLUŽBE 

1.145.831 € 1.445.372 € 2.199.440 € 79,3 
52,1 

1.3. 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU 

206.000 € 97.000 € 203.326 € 212,4 
101,3 

2. ODHODKI po denarnem toku 12.227.282 € 12.350.647 € 12.239.080 € 99,0 
99,9 

2.1. 
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

12.021.282 € 12.260.647 € 12.090.634 € 98,0 
99,4 

2.1.1. od tega stroški dela 9.627.688 € 9.831.503 € 8.930.975 € 97,9 
107,8 

2.1.2. od tega izdatki za blago in storitve 2.089.594 € 2.102.964 € 2.769.824 € 99,4 
75,4 

2.1.3. od tega investicijski odhodki 304.000 € 326.180 € 389.835 € 93,2 
78,0 

2.2. 
ODHODKI IZ NASLOVA TRŽNE 
DEJAVNOSTI 

206.000 € 90.000 € 148.446 € 228,9 
138,8 

3. 
PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ po 
denarnem toku 

-337.429 € -296.672 € 38.878 €   
  

Iz tabele je razvidno, da so načrtovani prihodki v letu 2018 za 1,4% nižji kot jih ocenjujemo za leto 2017 in za 3,2% nižji kot so bili  realizirani v 

letu 2016. 

Prihodki iz sredstev državnega proračuna predstavljajo vsa prejeta sredstva MIZŠ, ARRS in drugih ministrstev. Pod prihodki za izvajanje javne  

službe vodimo prejeta sredstva evropskega proračuna in neproračunska sredstva  za izvajanje javne službe. Pod  tržnimi prihodki vodimo prejeta 

sredstva za tržno dejavnost in prejete najemnine za oddajo nepremičnin. Pri pripravi načrtovanih sredstev smo pri raziskovalni dejavnosti  izhajali 
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iz zagotovljenih pogodbenih sredstev, vključno s sredstvi, ki jih z večjo gotovostjo lahko pričakujemo  v letu 2018. Pri načrtovanju prejetih sredstev 

lump sum smo morali izhajati iz izhodišč UL.   

Odhodki po denarnem toku  so razdeljeni na tri glavne skupine in sicer na stroške dela, izdatke za blago in storitve in na investicijske odhodke. 

Načrtovani odhodki so za 1% nižji od ocenjenih odhodkov v letu 2017.  

Tabela 2: BILANČNI REZULTAT - načrt za leto 2018, ocena za leto 2017 in realizacija za leto 2016 (obračunski vidik ) 

ZAP.ŠT. VSEBINA NAČRT 2018 
OCENA 
REALIZACIJE   
2017 

REALIZACIJA 2016 

Indeks 
NAČRT  
2018 / 
OCENA  
2017 

Indeks 
NAČRT  2018 
/ 
REALIZACIJA 
2016 

1. PRIHODKI  - obračunski vidik 11.988.280 € 12.443.342 € 12.493.440 € 96,3 
96,0 

1.1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA 11.926.980 € 12.382.342 € 12.429.785 € 96,3 
96,0 

1.2. FINANČNI IN DRUGI PRIHODKI 61.300 € 61.000 € 63.655 € 100,5 
96,3 

2. ODHODKI  - obračunski vidik 12.298.330 € 12.431.242 € 12.483.363 € 98,9 
98,5 

2.1. STROŠKI MATERIALA 309.000 € 309.850 € 334.884 € 99,7 
92,3 

2.2. STROŠKI STORITEV 1.906.230 € 1.982.000 € 2.658.914 € 96,2 
71,7 

2.3. STROŠKI DELA 9.666.900 € 9.726.792 € 9.010.210 € 99,4 
107,3 

2.4. AMORTIZACIJA 309.000 € 306.000 € 311.635 € 101,0 
99,2 

2.5. DRUGI STROŠKI 88.700 € 88.900 € 88.843 € 99,8 
99,8 

2.6. FINANČNI ODHODKI 500 € 700 € 636 € 71,4 
78,6 

2.7. DRUGI ODHODKI 18.000 € 17.000 € 78.241 € 105,9 
23,0 

3. BILANČNI PRESEŽEK/IZGUBA -310.050 € 12.100 € 10.077 €   -3076,8 
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Bilančni prihodki  po prikazani po dveh glavnih postavkah in sicer po prihodkih iz poslovanja in po drugih  prihodkih.  V primerjavi z  oceno 

realizacije 2017 načrtujemo za 3,7% nižje prihodke. Bilančni odhodki so prikazani po  sedmih skupinah odhodkov. Načrtovani bilančni rezultat za 

leto 2018 predvideva izgubo v višini 310.050 €. Izguba se nanaša na redno izvedbo programov, kjer smo na odhodkovni strani upoštevali vse 

stroške izvedbe, na prihodkovni strani pa smo limitirani z višino sredstev za študijsko dejavnost (2% povečanja glede na višino 2017). Vodstvo 

fakultete že dalj časa izvaja aktivnosti za pridobitev višjih sredstev lump sum tako z vidika spremembe delilnika sredstev kot dodatnih sredstev v 

času prehoda na 3+2.    

 

Tabela 3: Načrtovani prilivi in odlivi za redno izvedbo programov za leto 2018 in rebalans  finančnega načrta za leto 2017. 

ZAP. 
ŠT. VSEBINA NAČRT 2018 % delež NAČRT 2017 % delež 

Indeks načrt 
2018/ocena 2017 

1. Prihodki             7.022.759 €  100%     7.038.723 €  100% 99,2 

1.1. Lump sum po delilniku             6.712.459 €  95,6%     6.580.842 €  93,5% 102,0 

1.2. Nepovratna sredstva                             -   €  0,0%        195.000 €  2,8% 0,0 

1.3. Prihodki po ceniku UL                 310.300 €  4,4%        262.881 €  3,7% 103,4 

2. Odhodki             7.352.000 €  100%     7.089.228 €  100% 103,8 

2.1. Stroški dela             6.473.210 €  88,0%     6.359.123 €  89,7% 104,1 

2.2. Pogodbeno delo                 163.000 €  2,2%        195.000 €  2,8% 83,6 

2.3. 
Izdatki za blago in storitve in 
opremo                 715.790 €  9,7%        535.105 €  7,5% 107,2 

3. FINANČNI REZULTAT -              329.241 €    -        50.505 €    6519,6 

 

 

V tabeli 4 a je je prikazan načrt nakupa opreme za leto 2018, ocena realizacije 2017 in načrt 2017. Načrtovana vrednost opreme  za leto  2018  

znaša 150.000 € in je za 23% višja od načrta 2017 in za 10% nižja od  ocene realizacije nakupa opreme  za leto 2017. 
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Tabela 4 a: Načrt nakupa opreme 2018, ocena realizacije 2017 in načrt 2017 

Zap. 
Št. 

Vrsta opreme 

NAČRT 2018 
OCENA 
realizacije 2017 

Indeks FN 
2018/Ocena 
real. 2017 

NAČRT 2017 
Indeks FN 
2018/ FN 
2017 

1. Računalniška oprema 99.500 € 122.661 € 81 101.330 € 98 

  računalniki 56.000 € 77.800 € 72 75.300 € 74 

  monitorji 6.900 € 3.500 € 197 4.210 € 164 

  tiskalniki 2.800 € 2.900 € 97 3.520 € 80 

  druga računalniška oprema:  5.500 € 4.100 € 134 5.000 € 110 

  računalniški programi 28.300 € 34.361 € 82 13.300 € 213 

2. 
Šolska učila (projektor, kamera, mikrofon,  
multimedijska oprema, čitalec, ...) 

6.000 € 11.501 € 52 2.500 € 
240 

3. 
Elektronska oprema ( telefaks, 
multifunkcijska naprava,  telefon, ....) 

31.000 € 24.925 € 124 5.150 € 
602 

4. Pohištvo 13.500 € 8.428 € 160 14.800 € 91 

  Skupaj 150.000 € 167.515 € 90 123.780 € 121 

       

 KNJIGE - kot osnovna sredstva 99.000 € 135.000 €   150.280 €  

 SKUPAJ S KNJIGAMI 249.000 € 302.515 €   274.060 €  

 

Načrt nakupa elektronske  opreme za skupne potrebe in pedagoško dejavnost je bil pripravljen na predlog računalniškega centra in obravnavan 

na vodstvu. Predlog nakupa pohištva in druge nestrojelomne opreme je bil pripravljen na predlog tehnične službe in obravnavan na vodstvu. 

Predlog nakupa opreme iz sredstev IDV je bil pripravljen na podlagi načrtov raziskovalnih centrov.   

V tabeli 4b je prikaz načrtovanega investicijskega vzdrževanja. Skupna načrtovana vrednost za leto 2018 znaša  55.000 e. Za leto 2017 

ocenjujemo realizacijo v višini 48.000 €. Načrt za leto 2017 znaša 74.000 €, vendar so nekatere aktivnosti  prestavljene v leto 2018.  
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Tabela 4b: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2018 

Opis in vrsta del FN 2018 

Priprava PZI - sanacija vodovodnih instalacij C trakt 7.000 € 

Sanacija razsvetljave - LED 10.000 € 

Optimizacija centralnega ogrevanja - term. ventili 3.000 € 

Sanacija konvektorskega sistema 15.000 € 

Sanacija prezračevanja predavalnic C in D trakt 0 € 

Slikopleskarska in ostala gradbena dela 20.000 € 

SKUPAJ: 55.000 € 

 

Tabela 4c: Načrt investicijskega vzdrževanja za leto 2017 in ocena realizacije za letom 2017 

Opis in vrsta del FN 2017 
Ocena realizacije 

2017 

Indeks ocena 
real. 2017/FN 

2017 

Priprava PZI - sanacija vodovodnih instalacij C trakt 5.000 € 0 €   

Sanacija razsvetljave - LED 10.000 € 12.900 € 129  

Optimizacija centralnega ogrevanja - term. ventili 7.000 € 0 €   

Sanacija konvektorskega sistema 15.000 € 0 €   

Popravilo zunanjih senčil predavalnic 7.500 € 7.600 € 101  

Namestitev dodatnih senčil  7.000 € 0 €   

Sanacija prezračevanja predavalnic C in D trakt 7.500 € 0 €   

Slikopleskarska in ostala gradbena dela 15.000 € 20.500 € 137  

Tehnično varovanje objekta 0 € 7.000 €   

SKUPAJ: 74.000 € 48.000 € 65  
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2.4 Program ŠS FDV – Obštudijska dejavnost 

PROGRAM DELA ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 
Kandidatki za predsednico in podpredsednico Študentskega sveta FDV: Laura Koudela in Maja Kvrgić 
Študentski svet Fakultete za družbene vede je organ z jasnim poslanstvom. Kot najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti, ima 
možnost in predvsem veliko dolžnost, da vsem študentkam in študentom, z aktivnim in konstruktivnim sodelovanjem znotraj in zunaj fakultete, 
zagotavlja in ohranja njihove pravice in uveljavlja njihov interes. 
 
Za doseganje takšnih ciljev, mora biti Študentski svet zmožen, hitro zaznati vse spremembe, ki se zgodijo tako na ravni fakultete, kot tudi na ravni 
Univerze v Ljubljani (UL). Ob vsaki spremembi, ki je za študente ključnega pomena, je naloga ŠS FDV, da odreagira hitro in učinkovito, vedno v 
korist vsem študentov. Prav tako je ključnega pomena, da predstavniki Študentskega sveta ob spremembah, ki posegajo v pravice študentov, 
brezkompromisno rečejo ne.  
 
Vizija dela ŠS FDV mora postati povezovalen člen med študenti, predstavniki študentov, pedagoškim osebjem ter vodstvom fakultete. Predvsem 
pa je pri tem pomembno, da študentje prepoznajo Študentski svet, kot organ izvoljen s strani študentov, ki deluje za doseganje njihovih interesov.  
 
Pred vami je program dela ŠS FDV, za študijsko leto 2017/2018. Program ni dokončen, saj želiva v primeru izvolitve dopolniti program po vaših 
željah in predlogih. Želiva, da skupaj jasno določimo smernice, ki jih bomo v imenu ŠS FDV zasledovali v tem študijskem letu.  
Program sva razdelili v 3 glavne točke in sicer: kakovost, sodelovanje, projekti in prepoznavnost.  
 
1.    Projekti 
ŠS FDV tradicionalno organizira veliko projektov, katerih odlično tradicijo želiva letos skupaj z vami nadaljevati. Poleg tega želiva v načrt dela 
vključiti nekatere novejše projekte, ki smo jih začeli sooblikovati glede na pobude študentov.  
 
Projekti ŠS FDV so vsebinske narave oz. služijo študentom tako na študijski kot tudi na obštudijski poti. Tesna povezanost s fakulteto nam tudi 
omogoča, da večino projektov izvedemo skupaj in jim tako dodamo vrednost. 
 
Zaposlitveni most, je tradicionalen, vsakoleten projekt, ki ga izvaja ŠS FDV in ga želimo organizirati tudi v letošnjem študijskem letu. Zaposlitveni 
most predstavlja največji in najobsežnejši študentski projekt na naši fakulteti in prav zaradi tega, je pomembno da smo v organizacijo vključeni 
vsi predstavniki študentov. Cilj dogodka je študentom zagotoviti dostopne informacije o zaposlitvenih trendih in pričakovanjih s strani kompetentnih 
predstavnikov stroke, ter jih seznaniti s kadrovsko politiko in bodočim delovnim okoljem, obenem pa jim predstaviti pričakovana delodajalcev. 
Dobrodelni december na FDV je projekt, ki se ga v decembru soorganizira v sodelovanju s Študentsko organizacijo FDV in Študentskim klubom 
FDV. Namen projekta je dobrodelno ozaveščanje študentov, zbiranje sredstev za izbrano dobrodelno organizacijo in pričaranje prazničnega duha 
na fakulteti.  
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FDVjevec je revija študentov Fakultete za družbene vede, ki se pod okriljem izda ob koncu oz. ob začetku študijskega leta. V ustvarjanje FDVjevca, 
bomo tudi v letošnjem študijskem letu, aktivno vključeni predstavniki študentov in bomo tako zagotovili kvalitetno čtivo za študente fakultete.  
Slikanje letnikov bomo izvedli v mesecu maju. Namen projekta je ustvariti boljši stik s študenti in ob enem izboljšati identifikacijo s fakulteto kot 
tudi ustvariti vedno trajajoči spomin za vse študente.   
 
10 mesecev, 10 veščin je nov projekt ŠS FDV, ki bo potekal v študijskem letu 2017/2018. Projekt bo sestavljen iz 10 manjših projektov, pri čemer 
bo vsak mesec potekal en projekt. Projekte bomo organizirali v sodelovanju s katedrami in poskušali posredovati osnovna znanja različnih veščin, 
iz različnih področij, vsem študentom. Tako bo lahko študent v enem študijskem letu pridobil 10 novih znanj, iz različnih področij, ki mu bodo 
pomagala pri njegovem študiju kot tudi na trgu dela (primer delavnice: Znanstveno pisanje za začetnike).  
 
Poleg vseh naštetih projektov, pa bomo svetniki sodelovali tudi na Informativi, Informativnih dnevih, Pozdravu brucev, Dnevu društev itd.  
Ob ključnih spremembah, ki se dotikajo vseh študentov, pa bomo organizirali tudi VseFDVjevske tribune, na katerih bomo širšo študentsko javnost 
seznanili s spremembami in novostmi. Poleg tega bomo v kolikor bo potrebno izvedli peticije in se tako vedno zavzeli za študentske pravice.  
  
2.    Prepoznavnost  
Študentski svet FDV med študenti svoje fakultete, kljub mnogim poskusom, še vedno ni dovolj prepoznaven. Vse prepogosto se dogaja, da 
študenti ne poznajo nalog, pristojnosti in odgovornosti, ki jih ima Študentski svet do študentov, predvsem pa ne vedo, da Študentski svet deluje 
v njihovo korist. Ena izmed prednostnih nalog, v letošnjem študijskem letu, bo povečati prepoznavnost ŠS FDV med študenti in med njimi doseči 
zavedanje, da se lahko na predstavnike v Svetu, kot tudi na organ, obračajo s svojimi predlogi, problemi in željami.  
 
Na prepoznavnosti, se je aktivnejše začelo graditi že v lanskem študijskem letu, ko se je na 2. redni seji, ustanovilo začasno delovno telo za 
ustvarjanje strategije komuniciranje. V tem delovnem telesu so aktivno sodelovale Lea Plut, Erina Borovič, Laura Koudela in Maja Kvrgić v vlogi 
predsednice.  Na sejah delovnega telesa smo pripravili strategijo komuniciranja, jo predstavili na 3. redni seji ŠS FDV in le to začeli aktivno 
izvajati. Prav tako smo v delovnem telesu zasnovali načrt za prenovljeno internetno stran ŠS FDV.  
 
Vzpostavitev nove internetne strani ŠS FDV 
Z vzpostavitvijo nove spletne strani Študentskega sveta FDV želimo študente in študentke seznaniti z aktivnostmi ŠS FDV jim približati naše 
delovanje,  in jih aktivno obveščati o novosti na področju študija.  
Spletna stran bo vsebovala: 
-          slike in kontakti svetnikov, tako da bodo študentje lažje dostopali do nas 
-          povezave do pomembnejših dokumentov, kot so Študijski red UL, Statut UL, Poslovnik ŠS FDV, Pravilnik o disciplinski odgovornosti 
študentov, Pravilnik o dodiplomskem študiju, ZVIS, Poslovnik o urejanju tutorskega programa itd.) 
-          aktualne novice (podobno kot na uvodni strani FDV) 
-          opisi ŠS FDV komisij in Senatnih komisij fakultete 
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-          pomembne povezave (FB in FDV spletna stran) 
-          naslovni e-mail za postavljanje vprašanj 
-          razdelek v katerem bodo opisani projekti ŠS FDV 
Poleg spletne strani bo še vedno delovala tudi FaceBook stran, na kateri bomo ažurno obveščali študente o aktualnem dogajanju. Prav tako 
bomo na FaceBook-u promovirali dogodke, ki jih organizira ŠS FDV in se aktivnejše približali študentom.  
  
3.    Kakovost 
Študentski svet, si bo tekom svojega delovanje, prioritetno prizadeval za kakovostni študij. Cilj bomo uresničevali z aktivnim sodelovanjem v 
komisijah. Tako v komisijah, v katerih imamo študenti svoje predstavnike, kot tudi v ŠS FDV internih komisijah. Pri tem si bova prizadevali za 
redno udeležbo članov na sejah komisij in za redna poročanja, dogajanja na komisijah, na sejah ŠS FDV. Tekom svojega dela bomo tudi aktivno 
sodelovali s prodekanom študentom, ki bo prisoten tudi na sejah Študentskega sveta.  
 
Ključno za ohranjanje kakovostnega študije je tudi opozarjanje na napake, ki se pojavljajo pri študijskem procesu. Tovrstno nalogo bomo primarno 
opravljali z delom v Komisiji za študentsko in študijsko problematiko, prav tako pa bomo ohranjali reden stik s študenti vseh letnikov in imeli tako 
vpogled v študijski proces in morebitne nepravilnosti, na katere bomo redno opozarjali pedagoško osebje kot tudi vodstvo in se skupaj borili za 
kakovosten študij.  
 
Prehod iz študijskih programov 4 plus 1, na 3 plus 2, je še vedno v teku. Zato si bomo v letošnjem študijskem letu tudi prizadevali, da bo prehod 
kvalitetno izveden in da pri tem ne bodo prikrajšani študenti višjih letnikov, predvsem pa da se celotna kvaliteta študija ne bo znižala. Cilj je 
pripraviti diplomante na hitrejši vstop ne trg dela, pri čemer pa kvaliteta pridobljenega znanja in posledično kvaliteta diplomantov ne smeta trpeti.  
V obdobjih, ko potekajo študentke ankete bomo preko naših kanalov, kot tudi z osebnimi nagovori spodbujali študente k kvalitetnemu reševanju 
anket, saj bomo le tako lahko tudi sami podajali kvalitetna habilitacijska mnenja za napredovanja. Prizadevali si bomo tudi za udeležbo na 
sestankih z 10 odstotki najslabše ocenjenih pedagogov.  
 
4.    Sodelovanje 
Študentski svet mora biti, skupaj s prodekanom študentom, povezovalni člen na fakulteti, med študentkami in študenti, ter z vodstvom fakultete. 
Za uspešno in učinkovito delovanje povezovalnih členov, pa so ključni dobri odnosi. Tako dobri odnosi z vodstvom fakultete, kot dobri odnosi z 
študentkami in študenti in ostalimi študentskimi entitetami. 
Študentske entitete na FDV 
 
ŠS FDV si bo prizadeval za dobro sodelovanje z vsemi entitetami na FDV in širše. Še naprej si bomo prizadevali za dobro sodelovanje s 
Študentsko organizacijo FDV in vsemi društvi, ki aktivno delujejo v okviru FDV. Preko meddruštveno koordinacije, bomo strmeli bomo k skupnim 
projektom z ostalimi entitetami, ter tako vzpostavili širšo vključenost študentov v ob študijske dejavnosti. Prav tako bomo z meddruštveno 
koordinacijo predstavljali člen med društvi na fakulteti in jim tako omogočili več priložnosti za sodelovanje in ustvarjanje kvalitetnejšega ob 
študijskega organiziranja.  
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Še vedno si bomo prizadevali za ohranitev dobre komunikacije z vodstvom fakultete, po vzoru preteklih letih. V svojih prizadevanjih pa bomo 
vedno zagovarjali študentski interes in pravice študentov. Pri zastopanju študentskih interesov mora ŠS FDV in njegovi predstavniki, vedno 
delovati v skladu s svojimi načeli in zastavljenimi cilji. Aktivno in konstruktivno sodelovanje vseh predstavnikov študentov v vseh organih fakultete, 
tako na katedrah, v komisijah, senatu, upravnem odboru in s prodekanom študentom. Vse to bo v veliki meri krojilo učinkovitost našega delovanja. 
Univerza v Ljubljani 
 
Predstavniki ŠS FDV se bodo tudi v letošnjem študijskem letu aktivno vključevali v delo Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in organov 
Univerze v Ljubljani. Tako si bomo prizadevali, da bodo cilji ŠS FDV doseženi tudi na ravni Univerze in da bo predvsem venomer zastopano 
študentsko mnenje. Preko ŠS UL se bomo povezovali tudi s preostalimi sveti UL in poskušali skupaj doseči dvig kakovosti, kot tudi organizirati 
skupne projekte, ki bodo imeli zaradi sodelovanja dodano vrednost. 
 
 


