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1 POSLANSTVO IN VIZIJA  
 
 
 
Uvod 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju : fakulteta) je bila 
ustanovljena 15. 06. 2006 in je ena najmlajših visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji. 
Fakulteta ima cilj, da  postane celovit center družboslovnega znanja, ki bo uspešno 
odgovarjal na izzive, ki jih pred visoko šolstvo na področju družbenih ved postavljajo slovenski 
in evropski trendi spodbujanja tehniških in naravoslovnih ved. 
 
Dogajanje v slovenski visokošolski sferi je v zadnjih letih izjemno dinamično. Ob številnih 
priložnostih ti procesi predstavljajo tudi številne izzive. S temi izzivi se fakulteta ne bo soočila s 
širitvijo izrednega študija, ampak z usmerjenostjo v aplikativne študije in raziskave, 
spodbujanjem kakovosti v pedagoškem in razvojno - raziskovalnem delu, usmerjenostjo v 
mednarodno okolje in z interdisciplinarnostjo. Te usmeritve je fakulteta upoštevala že pri 
oblikovanju prvih dveh akreditiranih študijskih programov, kot tudi pri oblikovanju novih. V 
pedagoškem delu sledi ambiciji po razvoju študijskih programov, ki v slovenskem prostoru 
predstavljajo novost ter programov, ki izobražujejo deficitarne profile. Prav tako vlaga napore 
v krepitev razvojno-raziskovalno dejavnost, z ambicijo po razširjeni raziskovalni dejavnosti, 
predvsem pa raziskovalni odličnosti na področju proučevanja storitev z visoko dodano 
vrednostjo. 
 
Fakulteta bo pri soočanju z izzivi sledila štirim vodilom: 
1) Interdisciplinarnost. Kljub razmeroma solidni razvitosti posameznih družbenih ved v slovenski 
družbi je njihova medsebojna povezanost razmeroma skromna. Ta razparceliranost je 
razvidna tudi iz poklicnih profilov, ki jih dosedanje izobraževalne institucije ustvarjajo, saj 
prevladujejo relativno ozko specializirani in zato poklicno manj prilagodljivi profili, medtem ko 
je bil do nastanka fakultete širši interdisciplinarni ali celo transdisciplinarno usmerjen 
družboslovni profil praktično odsoten, čeprav bi bil na trgu delovne sile večkrat bolj 
dobrodošel kot pa zelo ozko specializiran profil. Fakulteta bo interdisciplinarnost spodbujala 
tako v svojem pedagoškem kot raziskovalnem delu. 
 
2) Usmerjenost v mednarodni prostor. Družbene vede se izrazito internacionalizirajo. Uspešnost 
pri vključevanju v mednarodno okolje in doseganje mednarodnih standardov v raziskovalnih 
in učnih rezultatih je postalo – tudi pri družbenih vedah ključno merilo uspešnosti. Usmerjenost 
v mednarodno okolje za to fakulteto ni krilatica. Že ob nastanku je formalizirala sodelovanje s 
partnerji iz Irske, Danske, Nemčije, Bolgarije in Avstrije. V bližnji prihodnosti bo fakulteta 
sodelovanje formalizirala še s partnerji iz Nizozemske, Velike Britanije. Tuje sodelavce vključuje 
že v fazi oblikovanja študijskih programov. 
 
3) Kakovost. V okviru fakultete bomo posebno pozornost namenili visoki teoretski 
ozaveščenosti in metodološki kakovost svojega raziskovanja. Dosedanje izkušnje in 
mednarodna odmevnost vključenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev so jamstvo za 
raziskovalno odličnost tako v temeljnih projektih kot v vseh tistih projektih, ki bodo usmerjeni 
neposredno k uporabnikom v gospodarstvu, v lokalni skupnosti in regiji ter državi in drugim 
uporabnikom. 
 
4) Uporabnost Pri vrsti družbenih ved je še premalo v osredju njihova neposredna aplikativna 
razsežnost. To velja tako za neposreden prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, 
državo in celotno javno ter nevladno sfero, kot za premajhno usklajenost med ustvarjenimi 
profili diplomantov in zahtevami trga delovne sile, ki zahteva širši profil diplomantov z 
metodološkim in aplikativnim znanjem. Uporabnost se bo na Fakulteti odrazila v dveh vidikih, 
tako v strukturi študijskih programov, kot tudi v njenem raziskovalnem delu. 
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Fakulteta je izobraževalna ustanova, vendar pa ne bo težila k temu, da bi po številu 
študentov presegla nekatere že uveljavljene ustanove. Njena strateška usmeritev je visoka 
kakovost izobraževalnih procesov, kar pa bo podpiralo obsežno znanstveno raziskovalno 
delo, v katerega bo usmerjen pomemben delež njenih aktivnosti. Fakulteta za uporabne 
družbene študije bo raziskovalno usmerjena fakulteta. 

Ustanovitev fakultete ni pomembna le z vidika izobraževanja prihodnjih generacij slovenskih 
družboslovcev, ampak ima večplasten pomen. V Novi Gorici je nastal nov center 
uporabnega družboslovnega znanja, ki se bo s svojo ekspertizo umestil v lokalno oz. regijsko in 
tudi nacionalno gospodarstvo in trge dela, ki bo izkoristil številne še neizkoriščene možnosti – 
niše – v razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se bo uspešno vključevala v 
mednarodno okolje in trende razvoja družbenih ved. 
 

2 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
Fakulteta je bila ustanovljena na podlagi Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici dne 15.6.2006. Ustanovitelj 
fakultete je Inštitut za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja, Dilančeva 1, Novo mesto. 
 
Fakulteta je bila vpisana v razvid visokošolskih zavodov na podlagi odločbe št. 6039-
109/2006/8 z dne 24.11.2006. 
 
Fakulteta je pridobila koncesije na podlagi odločbe Vlade Republike Slovenije št. 01405-
17/2006/5 z dne 13.12.2006, št. 01405-22/2007/5 z dne 15.5.2007 in št. 01405-23/2007/5 z dne 
15.5.2007 za:                                                              
• za izvajanje rednega študija po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje 

»Uporabne družbene študije«, 
• za izvajanje rednega študija po podiplomskem magistrskem študijskem programu druge 

stopnje »Medkulturni menedžment«. 
 
Fakulteta  izvaja dodiplomski  in podiplomske študijske programe, ki so pripravljeni v skladu s 
pravili in načeli bolonjske deklaracije. Vsi programi so interdisciplinarni in uporabno naravnani. 
 
Fakulteta nima koncesijo za podiplomski doktorski študij »Sociologija«.  
 
Fakulteta ne izvaja neakreditiranih študijskih programov. 
 
Število študentov in diplomatov po vrstah študijskih programov: - diplomantov fakulteta še 
nima 

 
       Število študentov: 

Študijski program Letnik 
    
redno/izredno     število vpisanih 

Dodiplomski študij       

Uporabne družbene študije 1.letnik (prvič) redno 33 

Uporabne družbene študije 1.letnik (ponovno) redno 6 

Uporabne družbene študije 1.letnik (prvič) izredno 4 

Uporabne družbene študije 2.letnik (prvič) redno 35 

Uporabne družbene študije 2.letnik (prvič) izredno 3 

Uporabne družbene študije 3.letnik (prvič) izredno 6 

Podiplomski študij       

Medkulturni menedžment 1.letnik (prvič) redno 51 

Medkulturni menedžment 1.letnik (ponovno) redno 6 

Medkulturni menedžment 2.letnik (prvič) redno 15 
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Medkulturni menedžment 2.letnik (prvič) izredno 5 

Medkulturni menedžment absolvent izredno 8 

Sociologija 1.letnik (prvič) izredno 19 

Sociologija 2.letnik (prvič) izredno 7 

  Skupaj: 198 
 
 

               
Fakulteta se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom. V ta namen je bil  ustanovljen in na 
ARRS registriran Inštitut za uporabne družbene raziskave, ki se  ukvarja z raziskavami na 
področju družboslovja. FUDŠ izvaja temeljne, še posebno pa aplikativne, eksperimentalne in 
ekspertne projekte ter naloge za potrebe gospodarstva, državnih organov, organov lokalne 
samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih uporabnikov ter za 
strokovno in druge javnosti. V disciplinarnem smislu se bo raziskovalni program uvrščal na 
področje družboslovja, vendar ob tem ne bo zamejen s klasičnimi disciplinarnimi delitvami: 
medsebojno bo povezoval in nadgrajeval teoretske koncepte in metodološke pristope 
posamičnih družboslovnih disciplin, ob tem pa se bo opiral tudi na druge discipline. 
 
Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela so: 

o teoretsko in empirično proučevanje razvojnih indikatorjev, procesov družbenih 
sprememb in kompleksnih razmerij med njihovimi socio-kulturnimi, političnimi in 
ekonomskimi vidiki, s posebnimi poudarki na vprašanjih demokracije, civilne družbe v 
kontekstu političnega v najširšem smislu (»governance«), družbene kohezivnosti, 
podjetništva v primerjalni – predvsem evropski – perspektivi z možnostjo aplikacije 
oblikovanih merskih instrumentov za spremljanje različnih razsežnosti in ravni razvoja ter 
nudenjem »policy« priporočil; 

o študije dolgoročnih trendov, primerjalna analiza razvojnih modelov in strateških 
opredelitev v državah EU. Posebna pozornost bo namenjena razvijanju metodoloških 
orodij, potrebnih za ukvarjanje s strategijo razvoja (metode za izbiro prioritet, 
organizacija strateškega diskurza, metoda scenarijev...); 

o teoretsko in empirično proučevanje socialnega in intelektualnega kapitala ter 
perspektiv in ovir v medkulturni komunikaciji; neposredna aplikacija ugotovitev na teh 
področjih, predvsem v smislu konkretnega organizacijskega svetovanja; 

o proučevanje javnega mnenja in javnega diskurza, vključujoč predvsem analize 
javnega mnenja, javnih diskusij in medijskega poročanja, pri čemer bodo navedene  

o analize temeljile na metodološki triangulaciji in preseganju zastarelih enostranskih, 
pretirano pozitivističnih metod; 

o teoretično in empirično proučevanje problematike medkulturnih stikov, tako v okviru 
medkulturnih okolij, kot so več etnične družbe, mednarodna podjetja in 
nadnacionalne politične in civilno družbene organizacije, kot tudi ob drugih oblikah 
stikov in srečevanj predstavnikov različnih kultur; 

o teoretsko in empirično proučevanje ključnih družbenih skupin in akterjev, še posebno 
elit, njihovih medsebojnih razmerij in učinkov; 

o vključevanje drugih raziskovalnih tem s področja družboslovja, na katerih bodo delali 
vključeni raziskovalci in se bodo v naslednjih letih predvsem z vidika aplikativnosti 
izkazale za najbolj relevantne. Poleg neposrednega posredovanja znanstveno-
raziskovalnih rezultatov konkretnim naročnikom bodo aplikativni vidiki znanstveno-
raziskovalnega dela vključevali tudi: 

o organiziranje diskusij, okroglih miz, specializiranih delavnic, na katerih bodo sodelovale 
partnerske institucije, naročniki, domači in tudi raziskovalci in izvedenci  

o publicistično dejavnost (vključno z oblikovanjem spletnega portala) v funkciji 
seznanjanja naročnikov, domače in mednarodne strokovne in drugih javnosti z 
dosežki raziskovalnega in ekspertnega dela. 

 
Znanstvenoraziskovalno delo svoje cilje dosega s sinergijo timskega dela domačih in tujih 
raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, z vključevanjem medsebojno raznolikih teoretskih 
podlag in kombinacijo različnih, tako kvalitativnih kot kvantitativnih metodoloških pristopov. 
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Predvideni študijski program FUDŠ na dodiplomski in podiplomski ravni je neposredno povezan 
z njenim znanstvenoraziskovalnim programom, kar je še posebej razvidno v naslednjih 
elementih: 

o poudarku do in podiplomskega študijskega programa na metodoloških znanjih, tako 
kvalitativnih kot kvantitativnih; 

o usmeritvi tako študijskega programa kot znanstvenoraziskovalnega programa na inter 
- in transdisciplinarnosti in aplikativnih razsežnostih družboslovnih znanj; 

o tesne tematske povezanosti do- in podiplomskega programa, vključno z vsemi 
dodiplomskimi moduli, z znanstvenoraziskovalnim programom. 

  
Fakulteta nima svojih prostorov. Študijsko dejavnost izvaja v najetih prostorih in sicer: 
o V Novi Gorici: v Dijaškem domu,  Gimnaziji v Novi Gorici, Tehnični šolski center 
o V Ljubljani : poslovni prostori TRG MDB 5 
o V Novem mestu: Univerzitetno in raziskovalno središče Novo Mesto  

 
Fakulteta nima premoženje v obliki nepremičnin. Pri reševanju infrastrukturne problematike 
sodeluje z Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske in z Mestno občino Nova Gorica, 
kot je opredeljeno v Pogodbi o vzpostavitvi in financiranju Fakultete za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici. V sodelovanju med temi partnerji potekajo  dogovori za gradnjo 
bodočega poli-kampusa v Novi Gorici, s katerim bo dolgoročno rešena infrastrukturna 
problematika. 
 
Sredstva, s katerimi razpolaga fakulteta: 1.243.455,00 EUR 

1. od tega za izobraževanje: 416.831,00 EUR 
2. od tega za raziskovalno in razvojno dejavnost: 42.749 EUR  

 
Fakulteta ima naslednje organizacijske enote: 

1. Dekanat fakultete s tajništvom 
2. Pedagoška enota, ki jo sestavljajo:  šola za uporabne družbene  študije, šola za 

psihoterapijo, doktorska šola, center za študij na daljavo 
3. Raziskovalna enota, ki jo sestavljajo: Inštitut za uporabne družbene študije, 

Mednarodni inštitut za igralništvo, Nacionalni inštitut za igralništvo  
 
 
 
Fakulteta živi v lokalnem in regijskem okolju, četudi mora težiti, da se kakovostno umešča v 
nacionalno okolje in mednarodne trende. Okolje je fakulteto ob nastanku močno podprlo, 
tako lokalna skupnost kot tudi regijsko gospodarstvo. Ta podpora je bila tako moralne, kot 
tudi logistične in finančne narave. Z tem je okolje v prvi fazi močno prispevalo k zagonu 
fakultete. 
 
Prav tako je potrebno omeniti, da se Nova Gorica intenzivno preoblikuje v novo univerzitetno 
središče,  ki je sposobno pritegniti tudi študente iz drugih delov Slovenije in iz zamejstva. To je 
trend, ki pozitivno vpliva na razvojne možnosti fakultete, po drugi strani pa lahko fakulteta s 
svojo razvojno usmerjenostjo vpliva na te trende v svojem okolju. 
 
Z vidika razvoja fakultete je posebej zanimivo, da postaja Nova Gorica tudi vodilno središče 
igralništva in zabaviščne industrije. Gre za področje proučevanja, ki je  - tudi v mednarodnem 
okolju – podoptimalno razvito. S tem se fakulteti ponuja možnost razvoja raziskovalne 
specializacije in razvoja v eno vodilnih ustanov študij s področja igralništva in zabaviščne 
industrije v svetovnem merilu. 
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3 USMERITVE IN CILJI 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  
• Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/99, 66/2000, 24/03 
• Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.  12/91, s spremembami in dopolnitvami) 
• Zakonom o  visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06- UPB) 
• Zakon raziskovalni in razvojni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 96/02, 13/05, 115/05, 

22/06,112/07) 
• Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS, 134/03, 

72/04, 132/06, 4/06) 
• Statut Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 15.11.2008 

 
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 65/06, 134/06, 29/07) in zakon o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 110/99, 89/99, 117/02, 30/02. 

3.2 Dolgoročni cilji 
 
Dolgoročni cilji fakultete so: 

- razvijanje novih študijskih programov 
- pridobivanje odličnih visokošolskih učiteljev iz Slovenije in tujine in vlaganje v razvoj 

pridobljenih perspektivnih kadrov 
- krepitev mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov 
- skrb za vrhunsko kakovost študija 
- povezovanje pedagoškega procesa z raziskovalnim procesom 
- razvijanje temeljnih znanj na področju družboslovja z močnim interdisciplinarnim 

poudarkom 
- nudenje uporabnih znanj gospodarstvu, javnemu sektorju, lokalni skupnosti in 

nevladnim organizacijam 
- vključenost v mednarodne, evropske in nacionalne ter regionalne znanstveno-

raziskovalne in razvojne projekte za javni in zasebni sektor 
- oblikovanje tima odličnih raziskovalcev iz  Slovenije in tujine  
- prispevati in omogočiti kvalitetno življenje študentov 
- zagotoviti uspešnost in učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter izvajanje poslovnih 

procesov v skladu z zakonom 
- dolgoročno sodelovanje i partnerstvo s visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami 

doma in tujini.  
 
 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2009 
 
Kratkoročni prednostni cilji v letu 2009 so: 
Izobraževalni cilji  

- Razvoj novih družboslovnih dodiplomskih študijskih programov, ki so v Sloveniji novost 
in/ali obstaja po profilih, ki jih ustvarjajo veliko povpraševanje na trgu delovne sile. 

- Zagotovitev kakovosti izvajanja študijskih programov skladno s splošno uveljavljenimi 
evropskimi, slovenskimi in s fakultetnimi akti opredeljenimi standardi.  

- Internacionalizacija študijskega procesa z vključevanjem tujih visokošolskih učiteljev in 
zagotovitvijo pogojev za mednarodne izmenjave študentov in učiteljev 

 
Znanstveno-raziskovalno-razvojni cilji 

- Razvoj novih teoretskih in metodoloških znanj s področja družboslovja preko izvajanja 
temeljnih raziskovalnih projektov 

- Razvoj strateških in uporabnih zanj in oblikovanje razvojnih in sistemskih rešitev preko 
izvajanja projektov iz ciljno-raziskovalnih programov 
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- Razvoj uporabnih znanj in rešitev preko izvajanja aplikativnih projektov v sodelovanju z 
gospodarskimi akterji. 

- Razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v sodelovanju s tujimi raziskovalnimi organizaciji v 
okviru mednarodnih projektov  

- Vključevanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev iz Slovenije in tujine v raziskovalno 
delo fakultete. 

 
 

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2009  
 

1. Kratkoročni prednostni cilji:  akreditacija  visokošolskega strokovnega in magistrskega  
programa » socialni menedžment« 

2. Izvedbene naloge v letu 2009: izvedba visokošolskega strokovnega in magistrskega  
programa » socialni menedžment« 

3. Pričakovani rezultati v letu 2009:  povečanje število vpisa študentov na dodiplomskem 
in podiplomskem programu 

4. Predvideni viri financiranja:  lastna sredstva, proračunska sredstva 
 
Komentar oz. obrazložitev: Fakulteta je vložila na Svet za visoko šolstvo RS vlogo za 
akreditacijo študijskega programa smer » socialni menedžment«. Pričakuje se, da se bo ta 
program na fakulteti začel izvajati že v študijskem letu 2009/2008. 

 
 

4.1 Izobraževalna dejavnost 
Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, kazalnikov ipd. dodajte tam, kjer je 
to potrebno. Če se cilji razlikujejo glede na vrsto študija ter način izvajanja, navedite na 
katero vrsto študija oz. način izvajanja (redni/izredni) se cilj navezuje. Če ima izvedba naloge 
finančne posledice, v stolpec »Predviden vir financiranja« vpišite ustrezno: evropski programi 
in skladi, MVZT, ARRS, drugi proračunski viri ali drugi viri. Dopisati je treba tudi zaporedno 
številko iz tabele »Finančni načrt 2009 - posebni del«, ki je v posebnem delu finančnega 
načrta.   
 
(Izpolnite, če so podatki skupni za celotno izobraževalno dejavnost in jih ni smiselno deliti v 
skladu z navedenimi podprogrami).  
 
 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Priprava študijskih 
programa 

Priprava programa za 
1. stopnjo 

Realizirano  razno 

Priprava študijskih 
programa 

Priprava programa za 
2. stopnjo 

Realizirano  razno 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 
 
Primer: 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

1. Izboljšati pedagoški 
proces  
 

Priprava novih študijskih 
programov 1. in 2. 
stopnje (socialni 
menedžment)  

pozitivno mnenje 
Sveta RS za visoko 
šolstvo ipd. 

Ni finančnih 
posledic 
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Informatizacija: 
vzpostavitev novih 
spletnih strani z vsemi 
informacijami in gradivi 
za študente    

5 obiskov spletne 
strani na dan ob 
koncu leta 2008 

Lastna sredstva 

 
 
Komentar: 
 
Kazalniki: 

Kazalnik 
Študijsko leto 2008/2009 

(Leto 2008) 

Pričakovani rezultati v 
študijskem letu 2009/2010 

(Leto 2009) 
Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik v visokošolskih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004, v % 

    

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik v univerzitetnih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004, v % 

    

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 
letnik v študijskih programih prve 
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 
v % 

1,75 0,5   

Odstotek ponavljavcev v 
visokošolskih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

    

Odstotek ponavljavcev v 
univerzitetnih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

    

Odstotek ponavljavcev v 
študijskih programih prve 
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

0,068 /   

Povprečno število let trajanja 
študija na študenta – v 
visokošolskih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

    

Povprečno število let trajanja 
študija  v univerzitetnih študijskih 
programih, sprejetih pred 11. 6. 
2004 

    

Povprečno število let trajanja 
študija v  študijskih programi prve 
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

    

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz gospodarstva na 
dodiplomskih študijskih 
programih  

    

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz domačih 
raziskovalnih zavodov na 
dodiplomskih študijskih 
programih  
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Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz gospodarstva na 
podiplomskih študijskih 
programih  

 5   

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz domačih 
raziskovalnih zavodov na 
podiplomskih študijskih 
programih 

2 4   

 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 2008/2009 Pričakovani rezultati v študijskem 
letu 2009/2010 

V 
sofinanciranih 

študijskih 
programih 

V 
nesofinanciranih 

študijskih 
programih 

V sofinanciranih 
študijskih 

programih 

V 
nesofinanciranih 

študijskih 
programih 

Prehodnost 
študentov iz 1. v 2. 
letnik študijskega 
programa za 
pridobitev 
magisterija 
znanosti v % 

/ / / / 

Op.: fakulteta izvaja bolonjski magisterij 
 
 
Načrt vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2009/2010 
Našteje se glavne novosti za razpis za študijsko leto 2009/2010 najprej za 1., nato za 2. in 
nazadnje za 3. stopnjo:  

• novi študijski programi, ki bodo prvič razpisani, s številom razpisanih mest za redni in 
izredni študij,  

Komentar: ni novih razpisov 
 

• študijski programi, ki v študijskem letu 2009/2010 prvič ne bodo razpisani, in število 
razpisanih mest na teh programih v preteklem študijskem letu za redni in izredni študij. 

Komentar: v študijskem letu 2009/2010 niso bili razpisani programi Informatika v sodobni družbi. 
 
 
 

4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Tabela 3: Programi  izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009 in načrt za 
študijsko leto 2009/2010 

Število 
programov za 

izpopolnjevane 
v študijskem letu 

2008/2009 

Število 
programov za 

izpopolnjevane v 
študijskem letu 

2009/2010 

Število 
študentov  v 
programih za 

izpopolnjevanje 
2008/2009 

Število 
študentov  v 
programih za 

izpopolnjevanje  
v študijskem 

letu 2009/2010 
/ / / / 

 
 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

/ / / / 
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4.1.3 Oblike neformalnega učenja  
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Učenje tujega jezika za 
dodiplomske študente 

Organizacija tečaja 
angleškega jezika 

Izvedba tečaja 
angleškega jezika 

Lastna sredstva 

Organizacija strokovne 
ekskurzije za 
dodiplomske študente 

Organizacija 
strokovne ekskurzije v 
Ženevo za 
dodiplomske 
študente 

Izvedba strokovne 
ekskurzije v Ženevo za 
dodiplomske študente 

Lastna sredstva 

Udeležba študentov na 
družboslovnih večerih, 
diskutiranje o aktualnih 
temah 

Družboslovni večeri Izvedba družboslovnih 
večerov 

Lastna sredstva 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost   
    
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Raziskovanje razvojne 
dinamike sodobnih 
družb v okviru 
raziskovalnega 
programa 

Analiza 
demokratičnih 
procesov v Evropi in 
Sloveniji, analiza 
razvojnih usmeritev na 
nacionalni in evropski 
ravni 

Izvedba analize 
demokratičnih 
procesov v Evropi in 
Sloveniji ter analize 
razvojnih usmeritev na 
nacionalni in evropski 
ravni 

ARRS, lastna 
sredstva 

Razvoj strateških in 
uporabnih znanj in 
oblikovanje razvojnih in 
sistemskih rešitev preko 
izvajanja projektov iz 
CPP 

Izvajanje v letu 2008, 
pridobljenih iz CRP 

Realizacija časovnih 
načrtov, predvidenih v 
prijavah projektov 

ARRS, lastna 
sredstva 

Razvoj temeljnih in 
aplikativnih znanj v 
sodelovanju s tujimi 
raziskovalnimi 
organizacijami v okviru 
mednarodnih 
projektov 

Izvajanje v letu 2008 
pridobljenega 
aplikativnega 
projekta 

  
Realizacija časovnih 
načrtov, predvidenih v 
prijavah projektov 

ARRS, lastna 
sredstva 

Vključevanje vrhunsko 
usposobljenih 
raziskovalcev izven 
Slovenije in tujine v 
raziskovalno delo 
fakultete 

Izvedba dveh 
znanstvenih 
konferenc, podpis 
pogodbe z 
raziskovalci iz tujine v 
okviru programske 
skupine 

Izvedba dveh 
znanstvenih konferenc, 
podpis pogodbe s 
raziskovalci iz tujine v 
okviru  programske 
skupin 

ARRS, lastna 
sredstva 

 
 
Kazalniki: 

Kazalnik Leto 2008 Načrt za leto 
2009 

Število prijavljenih patentov / / 
Število odobrenih patentov / / 
Število prodanih patentov / / 
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Število prodanih blagovnih 
znamk 

/ / 

Število inovacij / / 
Število projektov v katerih 
sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so krajši od 
enega leta 

3 3 

Število projektov v katerih 
sodeluje gospodarstvo oz. drugi 
uporabniki znanja in so dolgi 
vsaj eno leto 

9 9 

 

4.3 Umetniška dejavnost 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

/ / / / 
    

4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Izmenjava v okviru 
Erasmus programa 

Potek izmenjave izvršitev Nacionalna 
agencija 
CMEPIUS, lastna 
sredstva 

Izvedba mobilnosti za 
izmenjavo študentov, 
učnega osebja in 
strokovnih sodelavcev 

Potek izmenjave izvršitev Lastna sredstva 

Izmenjava študentke 
za študij  

Potek izmenjave izvršitev Lastna sredstva 

 
 
 
 
Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 
 Podiplomski študij 

Študijsko 
leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko leto 

2009/2010 

Študijsko leto 
2008/2009 

 

Načrt za 
študijsko leto 

2009/2010 
 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 
tujini 

1 2 1 2 

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 
v Sloveniji 

/ / / / 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri pedagoškem procesu 

    

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 
pri pedagoškem procesu v tujini kot 
gostujoči profesorji 

    

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini 

1 1 1 1 

Število gostujočih raziskovalcev in     
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strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 
Slovenijo 
Število gostujočih raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 
Slovenije v tujino 

    

Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem 
procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu pod tabelo. 

Komentar: 

4.5 Knjižnična dejavnost   
 
Kratkoročni prednostni 
cilji 

Izvedbene naloge Pričakovani rezultati v 
letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Vzpostavitev knjižnice v 
Novi Gorici 

Do konca februarja Cobiss3/Izposoja za 
uporabnike 

FUDŠ 

Nova literatura Tekom leta 1.000 – 2.000 enot 
tiskanega gradiva 

FUDŠ, FIŠ 

Izobraževanje - 
Cobiss2/Katalogizacija – 
začetni tečaj,  

Prva polovica leta Pridobitev licenc za 
katalogizacijo 

 

Izobraževanje - 
Cobiss2/Katalogizacija – 
nadaljevalni tečaj, 
bibliografije 

Druga polovica leta Pridobitev licenc za 
vnašanje bibliografije 
članov 

 

 
 
Uporabniki knjižnice 
Kategorije uporabnikov Število v letu 2008 Načrt za leto 2009 
Študenti – do- / po-diplomski, 
redni 

53 100 

Študenti – do- / po- diplomski, 
izredni 

9 50 

Študenti - podiplomski Ne zbiramo teh podatkov Ne zbiramo teh podatkov  

Srednješolci / / 

Zaposleni  25 30 

Upokojenci / / 

Tuji državljani / / 

Drugi uporabniki / / 

4.5.1.1  
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4.5.1.2 Kazalniki 

Kazalniki Leto 2008  Načrt za leto 2009 

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice  

55 (od oktobra 2008) 120 

Delež aktivnih uporabnikov z 
visokošolskih zavodov   
(študenti, visokošolski učitelji in 
sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

62,26% (33) rednih študentov,  
9,4 % (5) izrednih, študentov, 
28,3 % (15) zap. V matični 
ustanovi (visokošolski učitelji in 
sodelavci, raziskovalci in strokovni 
sodelavci) 
= 53 aktivnih upor. Z visokošolskih 
zavodov (od oktobra 2008) 

100 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva in število zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih enot 

4.900 tiskanih enot gradiva, 
dostopa do podatkovnih baz 
(Proquest in Web of science) 

1.500 tiskanih enot gradiva, 
dostop do več podatkovnih 
baz 

Število pregledanega gradiva v 
elektronski obliki 

/ / 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike 

4 (predstavitev iskanja po 
podatkovnih bazah (Proquest, 
Web of science) in Cobiss-u na 
željo predavateljev) 

4 (predstavitev iskanja po 
podatkovnih bazah (Proquest, 
Web of science) in Cobiss-u na 
željo predavateljev) 

 
Urnik knjižnice  
Knjižnica je odprta v PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK IN PETEK:  do 12. do 16. URE    IN v SREDO: 
od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure , ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprta. Knjižnica je 
za uporabnike odprta 4 ure dnevno, ob sredah 5 ur, to je 21 ur tedensko. 4 ure dnevno so 
namenjene za izvajanje knjižnične dejavnosti kot je: katalogizacija gradiva – prevzemanje 
zapisov iz COBIB-a, inventarizacije, naročanja gradiva, urejanje in vnašanje zapisov v portal 
GambLib, itd. 
 
 
Komentar:  
Knjižnica Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila zasnovana konec leta 
2007 v Novem mestu. Namenjena je predvsem pedagoškim delavcem in študentom 
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu, odprta je tudi za druge uporabnike s področja znanosti, raziskovalne 
dejavnosti in izobraževanja. Januarja 2008 je bila vključena v sistem Cobiss. Z vnašanjem 
gradiva v lokalno bazo Knjižnice FUDŠ se je pričelo konec februarja 2008. Od marca 2008 ima 
zaposleno 1 osebo, univerzitetno diplomirano bibliotekarko. V aprilu 2008 je bila vključena v 
segment COBISS3/Izposoja in pridobila dostop do podatkovnih zbirk (Web of Science, 
Proquest). Začetek avgusta 2008 je dobila novo knjižnično opremo (knjižne omare, 
police,...itd.). Z aktivno izposojo uporabnikom pa je pričela z začetkom novega študijskega 
leta 2008/2009, 1.10.2008. Knjižnica je za uporabnike odprta 4 ure dnevno, ob sredah 5 ur, 21 
ur tedensko. 4 ure dnevno pa so namenjene za izvajanje: katalogizacije gradiva – 
prevzemanje zapisov iz COBIB-a, inventarizacije in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije 
za zaščito, lepljenje ustreznih nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), naročanja 
gradiva, urejanje in vnašanje zapisov v portal GambLib, itd. 
15.11.2008 je bil sprejet Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici in cenik knjižničnih storitev. V začetku leta 2009 pa naj bi se 
vzpostavila knjižnica in aktivna izposoja preko sistema COBISS še v Novi Gorici. 
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Knjižnica FUDŠ deluje kot visokošolska knjižnica v Novem mestu in Novi Gorici. V prostem 
pristopu nudi svojim uporabnikom: 
- okoli 4.350 temeljnih in novejših knjig, urejenih po osnovnih vsebinskih skupinah; 
- tedensko in dnevno časopisje, revije, 
- referenčne publikacije (strokovni slovarji, glosarji, SSKJ, ...) 
 

Glavne naloge Knjižnice FUDŠ so: 

• skrb za fond 
• priprava predlogov za nakup literature, 
• nabava in dopolnjevanje knjižnega in ne knjižnega gradiva, (monografskih in 

serijskih publikacij, elektronskih virov),  
• inventarizacija in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, lepljenje 

ustreznih nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva)  
• katalogizacija gradiva – prevzemanje zapisov iz COBIB-a  
• urejanje in postavitev gradiva po tematiki, 

• izposoja  v čitalnico in na dom in medknjižnična izposoja gradiva 

• referenčno delo (svetovanje bralcem in posredovanje informacij o gradivu in 
informacijskih virih, pomoč pri iskanju gradiva v katalogu, po informacijskih virih in v 
knjižnici ) 

• pripravljanje vsebine za spletno stran knjižnice 

• uvajanje in pomoč uporabnikom pri iskanju informacij po podatkovnih zbirkah in 
ostalih informacijskih virih; 

• urejanje in vnašanje zapisov v portal GambLib,  

 
IZOBRAŽEVANJA V LETU 2008 
Opravljeni tečaji  in izobraževanja v letu 2008: 

• Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga: 19. 3. 2008 do 
21.03.2008 

• Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja: 27. in 28. marca 2008  

• Tečaj za pripravo na bibliotekarski izpit: 15.9 do 19.9.2008 
• Bibliotekarski izpit: 8.12.2008 

 
     Knjižnica je v fazi vzpostavljanja knjižnične dejavnosti, zato je tudi prirast gradiva bistveno večji. 

Z novim študijskim letom 2008/2009 v mesecu oktobru je začela z aktivnim izvajanjem 
knjižnične dejavnosti za uporabnike, zato še nimamo realne slike obiska in izposoje gradiva 
uporabnikom.  

4.6 Dejavnost študentskih domov 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati v 
letu 2009 

Predvideni vir 
financiranja 

 
Kazalniki: 

Kazalnik Študijsko leto 
2008/2009 

Pričakovani rezultati v 
študijskem letu 

2009/2010 
% študentov visokošolskega zavoda, ki bivajo 
v študentskih domovih ali pri zasebnikih v 
skladu s Pravilnikom o subvencioniranju 
bivanja študentov 

/ / 

Kapaciteta študentskih domov   
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Dodajte komentar.  
 
 

4.7 Upravne naloge visokošolskega zavoda  
 
Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, 
kjer je to potrebno. V stolpec »Predviden vir financiranja« vpišite ustrezno: evropski programi in 
skladi, MVZT, ARRS, drugi proračunski viri ali drugi viri. Dopisati je treba tudi zaporedno številko 
iz tabele »Finančni načrt 2009 - posebni del«, ki je v posebnem delu finančnega načrta.  Med 
upravne naloge spada tudi informatizacija. 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Vzpostavitev 
brezičnega 
internetnega omrežja 
za zaposlene 

Priprave na 
vzpostavitev interneta  

izvršitev lastna sredstva 

Prenovitev spletne 
strani  

Izbor ponudnika izvršitev lastna sredstva 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 
leto 

2008/2009 
 

Načrt za 
študijsko leto  

2009/2010 

Število študentov na računalnik 
 

1 1 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 
 

o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez 
absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih 
prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega dodiplomskega študija 
brez absolventov. 

Visokošolski zavod lahko določi tudi druge kazalnike.  
 

4.8 Univerzitetni šport  
Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v 

letu 2009 
Pričakovani rezultati 

v letu 2009 
Predvideni viri 
financiranja 

/ / / / 
    
 

4.9 Interesna dejavnost študentov   

Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov ipd. dodajte tam, 
kjer je to potrebno.  

4.9.1 Interesna dejavnost študentov  
Vpisati je treba številko in datum seje, na kateri je bil sprejet program interesnih dejavnosti 
študentov na študentskem svetu. 
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V stolpec »Predviden vir financiranja« vpišite ustrezno: evropski programi in skladi, MVZT, ARRS, 
drugi proračunski viri ali drugi viri. Dopisati je treba tudi zaporedno številko iz tabele »Finančni 
načrt 2009 - posebni del«, ki je v posebnem delu finančnega načrta.   
  
Povzetek programa dela interesne dejavnosti študentov, ki ga je pripravil študentski svet: 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

Organiziranje 
študentov 

Pobuda za 
ustanovitev 
Študentske 
organizacije Nove 
univerze 

Ustanovitev Študentske 
organizacije Nove 
univerze 

Lastna sredstva 

Spoznavanje 
študentov 

brucovanje  Lastna sredstva 

Tematski večeri Tematski večeri  Lastna sredstva 
Rekreacija študentov Organizacija športnih 

aktivnosti v 
sodelovanju s 
športnim društvom 

 Lastna sredstva 

4.10 Druga dejavnost visokošolskega zavoda 
 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

 
Vzpostavitev založniške 
dejavnosti/ 
 

Izdaja večjega števila 
publikacij 

realizirano Lastna sredstva 

4.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 
Dodajte komentar oziroma obrazložitev podpoglavij in tabel. 
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  Izvedbene naloge v letu 2009 Pričakovani rezultati v 

letu 2009 
/ / / 
   

4.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 
Navodilo: Investicije so gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in opreme.  V glavo stolpca 
»Viri sredstev pri investiciji v letu 2008 (v EUR) vpišite ustrezne vire.  
  
Načrt izvedbe investicij za leto 2009 
 

Objekt Investicija (kaj 
se bo delalo) 

Obdobje 
investicije 

Celotna 
vrednost 

investicije 
v EUR 

Vrednost 
investicije 

v letu 
2009 v 

EUR 

Viri sredstev pri investiciji v 
letu 2009 (v EUR) 

     

/ / / / /      
          
 
Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta ………. do leta ……… je bil sprejet na 
……….. seji …………, dne………….. 
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Komentar: 
Fakulteta v letu 2009 ne načrtuje gradnje ali nakupa nepremičnin. Prav tako fakulteta nima v 
lasti nepremičnin.  
 

4.11.2 Nakup opreme 

Načrt nakupa opreme za leto 2009: 

Št. 
priorit

ete 

Zap. 
št. Članica Oprema 

Namen 
opreme  

 

Vrednost 
opreme v letu 

2009 v EUR 

Viri sredstev v letu 2009 (v 
EUR) 

proračun lastna 
sred. 

 

1 1  račun. 
oprema  

za pedagoške 
namene 

7000 7000   

  
 

4.11.3 Investicijsko vzdrževanje 

Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova 
vrednost ali doba uporabe.  

Tabela 5: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2009 

Št. 
prioritete 

Zaporedna 
številka Opis in vrsta del Obdobje

Vrednost 
v letu 
2009 v 
EUR 

Viri sredstev v letu 2009 (v 
EUR) 

   
/ / / / / / / 
. 
 

4.11.4 Drugo  

Tabela 6: Načrt nakupa za leto 2009 

Št. 
prioritete 

Zaporedna 
številka Namen Obdobje

Vrednost 
v letu 
2009 v 
EUR 

Viri sredstev v letu 2009 (v 
EUR) 

proračun lastna 
sredstva  

1 1 Računalniki in 
programska oprema 

februar 3000 3000   

2 2 Računalniki in 
programska oprema 

prva 
polovica 

leta

4000 4000   
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5 Kadrovski načrt in kadrovska politika 
Dodajte komentar oziroma obrazložitev posameznih tabel. 

5.1 Kadrovska politika 
v stolpec »Predviden vir financiranja« vpišite ustrezno: evropski programi in skladi, MVZT, ARRS, drugi proračunski viri ali drugi viri. Dopisati je treba tudi 
zaporedno številko iz tabele »Finančni načrt 2009 - posebni del«, ki je v posebnem delu finančnega načrta.    
 

Kratkoročni 
prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 
letu 2009 

Pričakovani rezultati 
v letu 2009 

Predvideni viri 
financiranja 

zaposlitev 
strokovne delavke 
 

izvedba zaposlitve izvršeno MVZT  1a3 

Zaposlitev raziskovalca izvedba zaposlitve izvršeno ARRS 
    
 

5.2 Kadrovski načrt 
 
1. Organizacijske enote fakultete so:  

- Dekanat fakultete s tajništvom 
- Pedagoška enota 
- Raziskovalna enota   

 
2. Fakulteta ne načrtuje večjih novih zaposlitev, razen zaradi povečanega obsega dela se bo zaposlila vodjo referata za študijske in študentske 
zadeve ter za polovični delovni čas delavko na projektu kot raziskovalko. Drugi zaposlitev ne bo. Večjih finančnih učinkov nebo, saj so do sedaj to 
delo opravljali študenti. Zmanjševanja števila delovnih mest ne bo.  
 
3. Upokojitev v letu 2009 ne bo, prav tako se ne načrtujejo napredovanja.  
 
4. Fakulteta ima za opravljanje študijske dejavnosti z zunanjimi izvajalci sklenjenih 7 podjemnih pogodb in 14 avtorskih pogodb. 
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Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2008 in načrt za leto 2009  
 

Tarifni 
razred  Delovno mesto oz. naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2008 

 

Število novih zaposlitev 
v letu 2009, ki širijo 

zasedbo delovnih mest 
iz decembra 2008 

Število upokojitev, ki 
se ne nadomestijo z 
novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 
katerimi bo 

prekinjeno delovno 
razmerje in se ne 

nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 

v % 
ZAPOSLITVE 

v osebah  
(v % 

ZAPOSLITVE) 

v 
mesecih v osebah v 

mesecih v osebah v 
mesecih 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih 

v % 
ZAPOSLITVE 

a b c d E f g h i j k l 
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

IX Dekan 1 1 -0,5 12     1 0,5 
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O 
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU 

1 1 -0,5 12     1 0,5 

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 
IX Izredni profesor 1 0,2       1  
IX Docent 6 3,225 -0,15; +0,4;  

- 0,7 
2,8     6  

VII/2 Višji predavatelj     +1 6     1  
VII/2 Predavatelj           
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ 7 3,425 +0,55 8,8     8  
IX. Asistent z doktoratom 2 0,75 - 0,4      1  
VIII Asistent z magisterijem 1 0,25 - 0,25        
VII/2 Asistent 5 2,80       5  
IX Bibliotekar z doktoratom           
VIII Bibliotekar z magisterijem           
VII/2 Bibliotekar 1 1         
VII/2 Strokovni sodelavec           
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ 9 4,80 - 0,65 0     6  
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN 
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

16 8,225 - 0,1 8,8     14  
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DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

IX. Znanstveni svetnik   +0,5; +0,7; 
+0,15; +0,1 

16,80     4  

IX. Višji znanstveni sodelavec   0,1 0,6     1  
IX. Znanstveni sodelavec   0,1 0,6     1  
IX. Asistent z doktoratom 1 0,2       1  
VIII Raziskovalec z 

magisterijem 
          

VIII Mladi raziskovalec z 
magisterijem na 
doktorskem študiju 

          

VIII Asistent z magisterijem           
VII/2 Mladi raziskovalec na 

enovitem doktorskem 
študiju  

          

VII/2 Mladi raziskovalec           
VII/2 Asistent 0 0 0,2 2,4     1  
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE H 

1 0,2 1,85 20,40     8  

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 
Delovna mesta skupine J 

VII/1 Samostojna strokovna 
sodelavka- 
računovodstvo 

1 0,5       1 0,5 

V Strokovni delavec V 1 1       1 1 
VII/2 Vodja enote (do 5 

delavcev) 
1 0,75 1 0,8     2 1,75 

VII/I Samostojna strokovna 
delavka- referat 

2 2 1 0,2   1 12 1 1 

VI Strokovna sodelavka VI 1 0,5     1 5,5 1 1 
SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI 
 

6 4,75 3,25 2,2   2 17,5 7 6,5 

VII/2 VODSTVENA DELOVNA 
MESTA NA UNIVERZI 

          

VII/2 VODSTVENA DELOVNA 
MESTA NA ČLANICI 

1 1       1 1 

VII/1 VODSTVENA DELOVNA           
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MESTA NA ČLANICI 
VI VODSTVENA DELOVNA 

MESTA 
          

SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH 

1 1       1 1 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ 
ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH 
DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV 

6 4,75 3,25 2,2   2 17,5 7 6,5 

SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J 

7 5,75       8 7,5 
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Izvolitve v naziv v letu 2009 
 

Naziv 

Število 
zaposlenih, ki 
jim bo v letu 
2009 potekla 

izvolitev v 
naziv 

Načrtovano 
število 

izvolitev v 
naziv v letu 

2009 

Redni profesor   
Znanstveni svetnik   
Izredni profesor  2 
Višji znanstveni sodelavec   
Docent 1 1 
Znanstveni sodelavec   
Višji predavatelj  1 
Predavatelj   
Asistent  2 
Učitelj veščin   
Strokovni svetnik   
Višji strokovni sodelavec   
Strokovni sodelavec   
Bibliotekar   

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2009 
 

 Pridobivanje formalne 
izobrazbe  

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša usposabljanja in 
tečaji 

Daljša usposabljanja 
(več kot 1 mesec) v 

tujini 
Leto 2008 6 3 2 1 

Načrt 2009 5  1  
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Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 
2009 
 

 
Pridobivanje 

formalne 
izobrazbe  

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja 

in tečaji 
Sobotno leto 

Leto 
2008 

/ /   

Načrt 
2009 

    

 

Število registriranih raziskovalcev 
 

 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, 

visokošolskih 
sodelavcev, 

raziskovalcev in 
strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 
raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 
statusom 

mladi 
raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2008 17 16 0 
Načrt 31. 12. 2009 21 20 1 
 
 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 
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Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 
raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, 

visokošolskih 
sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 
znanstveno 

raziskovalni oziroma 
strokovno raziskovalni 

naziv 

Št. vseh raziskovalcev 
in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 
tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega 
učitelja oziroma 
visokošolskega 

sodelavca 

Stanje 31. 12. 2008 17 4 3 
Načrt 31. 12. 2009 21 5 6 

Podatki o izvajalcih študijskih programov  
 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 

 
Stanje  
07/08 
(2007) 

Ocena 
08/09 
(2008) 

Ocena 
09/10 

Stanj
e  

07/0
8 

Ocena 
08/09 

Ocena 
09/10 

Stanje  
07/08 

Ocena 
08/09 

Ocena 
09/10 

Število zunanjih 
pogodbenih 
izvajalcev za 
izvedbo 
študijskih 
programov  

13 20 15 2 17 4 0 4 8 

Vrednost 
pogodb 
zunanjih 
pogodbenih 
izvajalcev za 
izvedbo 
študijskih 
programov 

 57.091
19 

  34.661     

Število 
zaposlenih, ki 
študijske 
programe 

3 12 10 5 9 14 0 1 3 
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izvajajo na 
podlagi 
avtorskih ali 
drugih pogodb 
Vrednost 
pogodb 
zaposlenih, ki 
študijske 
programe 
izvajajo na 
podlagi 
avtorskih ali 
drugih pogodb 

  70.235   17.395   15.590 

 

6 FINANČNI NAČRT 

6.1 Splošni del finančnega načrta 
 
Splošni del finančnega načrta naj vsebuje načrte, pripravljene na podlagi izkazov (obrazcev zaključnega računa za določene uporabnike 
proračuna), ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. Sestavljajo ga naslednji izkazi: 

� Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 
� Načrt računa finančnih terjatev in naložb in 
� Načrt računa financiranja. 

 

6.2 Posebni del finančnega načrta 
Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele:  

� »Finančni načrt 2009 Posebni del« in 
� »Finančni načrt 2009, Posebni del: struktura odhodkov po namenih in natančnejša razdelitev odhodkov za dodiplomski študij«. 

 

6.3 Obrazložitev finančnega načrta 
Obrazložitev finančnega načrta je sestavni del finančnega načrta. Obvezno mora vsebovati: 
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1. Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta po izkazih in po postavkah, s poudarkom na načrtu prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka: 
 Prihodki MVZT sredstva za izobraževalno dejavnost 416.831,67 EUR, odhodki  

       420,044 EUR 
 Prihodki MVZT oz. ARRS sredstva za raziskovalno dejavnost so 42.749,00 EUR, odhodki pa 152.302 EUR. 
 Drugi proračunski viri prihodki – 76.057 EUR, odhodki – 34.155 EUR. 
 Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe – 707.602 EUR, odhodki 581.689,74 EUR 
 Skupaj prihodki - 1.243.455,22 EUR, skupaj odhodki – 1.085.299,15 EUR. 

 
 

6.4 Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2009 po virih sredstev 
 
Denarni tok: 

 Prihodki v EUR Prihodki v % Odhodki v % 
MVZT – sredstva za izobraževalno 
dejavnost - Uredba o javnem 
financiranju visokošolskih in drugih 
zavodov od leta 2004 do leta 
2009 

520.284 56 56 

MVZT oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

153.563 16 16 

Drugi proračunski viri 62.592 6 6 
Evropski proračun, razpisi mimo 
proračuna RS (komunitarni 
programi)* 

   

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

196.009 22 22 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

   

Skupaj 932.448   
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Obračunski tok: 
 Prihodki v EUR Prihodki v % Odhodki v % 

MVZT – sredstva za izobraževalno 
dejavnost - Uredba o javnem 
financiranju visokošolskih in drugih 
zavodov od leta 2004 do leta 
2009 

520.284 56 56 

MVZT oz. ARRS – sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

153.563 16 16 

Drugi proračunski viri 62.592 6 6 
Evropski proračun, razpisi mimo 
proračuna RS (komunitarni 
programi)* 

   

Druga sredstva za izvajanje 
dejavnosti javne službe 

196.009 22 22 

Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

   

Skupaj 932.448   
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7 PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 
 

Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, in načrt za študijsko leto 2009/2010 

Stari študijski programi 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2008/2009 

Visokošolski 
strokovni 
programi 

študijsko leto 
2009/2010 

Univerzitetni 
programi 
študijsko 

leto 
2008/2009 

Univerzitetni 
programi 
študijsko 

leto 
2009/2010 

Specialistični 
programi za  
študijsko leto 

2008/2009 

Specialistični 
programi 

za študijsko 
leto 

2009/2010 

Magistrski 
programi 
za študijsko 

leto 
2008/2009 

Magistrski 
programi 
za študijsko 

leto 
2009/2010 

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 

2008/2009 

Doktorski 
programi 

za študijsko 
leto 

2009/2010 

/          
 
Fakulteta nima starih študijskih programov. 

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, in načrt za študijsko leto 2009/2010 
 

Novi študijski programi 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2008/2009 

Visokošolski 
strokovni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 

študijsko leto 
2009/2010 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 
študijsko 

leto 
2008/2009 

Univerzitetni 
študijski 

programi 1. 
stopnje za 
študijsko 

leto 
2009/2010 

Študijski 
programi 2. 

stopnje 
študijsko leto 

2008/2009 

Študijski 
programi 2. 

stopnje 
študijsko leto 

2009/2010 

Študijski 
programi 3. 
stopnje za 
študijsko 

leto 
2008/2009 

Študijski 
programi 3. 
stopnje za 

študijsko leto 
2009/2010 

  Uporabne 
družbene 
študije 

Uporabne 
družbene 
študije 

Medkulturni 
menedžment 

Medkulturni 
menedžment 

Sociologija  sociologija 
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Tabela 3: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 
2009/2010 

Stari študijski programi 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 

Visokošolski strokovni 
študijski programi 

Univerzitetni 
študijski programi 

 

Univerzitetni  
študijski programi 

Specialistični 
študijski programi 

Magistrski študijski 
programi 

Doktorski študijski 
programi 

Redni 
študij 
08/09 

Redni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
08/09 

Izredni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
08/09 

Redni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
08/09 

Izredni 
študij 
09/10 

Štud. leto 
08/09 

Štud. 
leto 

09/10

Štud. 
leto 

08/09

Štud. leto 
09/10 

Štud. 
leto 

08/09 

Štud. 
leto 

09/10 
              

 
 
Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov. 
 

Tabela 4: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 
2009/2010 
 

Novi študijski programi 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 
študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 
študijski programi 

1. stopnje 
 

Univerzitetni  
študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 
stopnje 

Študijski programi 2. 
stopnje 

Študijski programi 
3. stopnje 

Redni 
študij 
08/09 

Redni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
08/09 

Izredni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
08/09 

Redni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
08/09 

Izredni 
študij 
09/10 

Redni 
študij 
08/09 

Redni 
študij 
09/10 

Izredni 
študij 
08/09 

Izredni 
študij 
09/10 

Štud. 
leto 

08/09 

Štud. 
leto 

09/10 
    88  15  74  25  25  
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Tabela 5: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008 
 

Stari študijski programi 
Visokošolski 

strokovni 
programi – 
redni študij 

Visokošolski 
strokovni 

programi – 
izredni študij 

Univerzitetni 
programi – 
redni študij 

 

Univerzitetni 
programi – 

izredni študij 

Specialistični 
programi 

Magistrski 
programi 

Doktorski 
programi 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

              
 
 
Fakulteta ne izvaja študijskih programov. 

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 in načrt za leto 2009 
 

Novi študijski programi 
Visokošolski 

strokovni študijski 
programi 1. 

stopnje – redni 
študij 

Visokošolski 
strokovni študijski 

programi 1. stopnje 
– izredni študij 

Univerzitetni študijski 
programi 1. stopnje – 

redni študij 
 

Univerzitetni  
študijski programi  

1. stopnje – 
izredni študij 

Študijski programi 2. 
stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 
stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 
3. stopnje 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 2009 Leto 2008 Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 
2009 

Leto 2008 Leto 
2009 

Leto 
2008 

Leto 2009 Leto 
2008 

Leto 
2009 

        3      

Tabela 7: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009 in načrt za študijsko leto 2009/2010 
 

Študijska skupina 

Št. študentov rednega 
dodiplomskega študija 
po študijskih programih* 

Št. diplomantov 
rednega 

dodiplomskega 
študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 
rednega študija po 

novih študijskih 
programih 

Št. diplomantov 2. 
stopnje rednega 
študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko 
leto 08/09 

Študijsko 
leto 09/10 

Leto 2008 Leto 2009 Študijsko 
leto 08/09 

Študijsko 
leto 09/10 

Leto 2008 Leto 2009 

1. (32) družbene vede 88  0  74  3  
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Raziskovalna dejavnost 

Tabela 8: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2008 in načrt za leto 2009 

Leto 

Raziskovalni 
program  

Infrastrukturni 
programi  

Temeljni 
projekti 

Aplikativni 
projekti 

Podoktorski 
projekti Število 

CRPov  

Število 
znanstvenih 

sestankov/konf
erenc  

Število 
drugih 

projektov  Število Št. FTE 
letno Število Št. FTE 

letno Število Št. FTE 
letno Število Št. FTE 

letno Število Št. FTE 
letno 

Leto 
2008 

1 1,34 / / / / 1 0,18 / / 4 2 1 

Načrt za 
leto 2009 

1 1,34 / / / / 1 0,18 / / 4 2 1 

Kadrovski načrt za leto 2009 – priloga  
 
 

 


