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1 UVOD 
 
Ta dokument predstavlja letno poročilo in zajema poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in 
računovodskim poročilom Univerze v Ljubljani za leto 2022. Namen dokumenta je celovit in 
pregleden prikaz dosežkov v letu 2022 ter izvedenih aktivnosti za doseganje strateških ciljev 
Univerze v Ljubljani.  
 

UL Veterinarska fakulteta je v letu 2022 izvajala izobraževalno dejavnost, raziskovalno in razvojno 
dejavnost ter strokovno operativno dejavnost in dejavnost javne službe v okviru Nacionalnega 
veterinarskega inštituta (NVI). Ta deluje v okviru fakultete kot posebna organizacijska enota v 
skladu z določili Zakona o veterinarstvu.  Zaradi raznolikosti nalog, ki jih UL Veterinarska fakulteta 
opravlja, je bila skrb za kakovost tudi v preteklem letu izjemnega pomena. V Poslovniku kakovosti 
VF je ta opredeljena kot: »ključni dejavnik pri izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti kot 
pri izvajanju preskušana vzorcev živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, veterinarskih zdravil, 
krmil, vode za napajanje in drugih vzorcev«. 
 
Poslovno poročilo UL Veterinarske fakultete predstavlja izvedene aktivnosti v letu 2022 in hkrati 
vsebuje  poročilo o kakovosti, po strukturi integriranega poročila. Na koncu poglavij je pripravljen 
povzetek poglavja v obliki preglednice z navedbo ključnih premikov v preteklem letu, prednosti, 
dobre prakse, z obrazložitvijo vpliva na kakovost. Navedene so tudi ključne pomanjkljivosti v 
preteklem letu, priložnosti za izboljšave, izzivi na področju, s predlogi ukrepov za izboljšave.  

 
Pri pripravi poročila je sodelovalo vodstvo, odgovorni za posamezna področja delovanja in 
strokovne službe fakultete. Senat UL Veterinarske fakultete je na izredni seji dne 27. 2. 2023 
obravnaval in potrdil Letno poročilo 2022 ter Samoevalvacijsko poročilo študijskega programa. V 
skladu s četrto alinejo 59. člena Pravil o notranji organiziranosti in delu na Veterinarski fakulteti  je 
Upravni  odbor Veterinarske fakultete na redni seji dne 27. 2. 2023 tudi obravnaval in sprejel Letno 
poročilo 2022.  

 
Zagotovljeni so bili celoviti podatki, ki smo jih posredovali Univerzi v Ljubljani za pripravo Letnega 
poročila Univerze in uporabljeni za pripravo poročila UL Veterinarske fakultete. Pri izpolnjevanju 
Poslovnega poročila smo uporabljali Program dela za leto 2023 in Poslovno poročilo s poročilom 
o kakovosti za leto 2021. 
 
Obvezni sestavni del integriranega Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti je tudi Izjava o 
oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je njegova priloga. UL Veterinarska fakulteta je sledila 
strukturi poročil za članice Univerze v Ljubljani. 
 

 

  



 
5 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  
 

 
Poslanstvo Veterinarske fakultete 
Predano in odgovorno ustvarjamo nove generacije doktoric in doktorjev veterinarske medicine, 
pripravljene na prihajajoče izzive, razvijamo nove metode prepoznavanja bolezni in zdravljenja ter 
z vsestranskimi storitvami zagotavljamo dobrobit živali, zdravje živali in ljudi, varno hrano in 
okolje. 
 
 
Vizija Veterinarske fakultete 
Želimo biti ena izmed najuglednejših, uveljavljenih in mednarodno prepoznavnih veterinarskih 
ustanov v Evropi, znana zaradi znanja, usposobljenosti in etičnih standardov veterinarjev, ki jih 
izobražujemo, ter predanega pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega osebja. S svojim 
delovanjem v nacionalni veterinarski mreži želimo dejavno prispevati k družbenemu razvoju, 
dobrobiti živali, zagotavljanju koncepta 
 enega zdravja in skrbi za prepoznavnost veterinarske stroke ter poklica v družbi. 
 
 
Cilji/strateške usmeritve  

1. Akreditacija ISO 17025 
2. Pridobivanje mednarodnih raziskovalnih projektov 
3. Vključitev v mednarodne infrastrukturne projekte 
4. Objave raziskovalnih izsledkov v vrhunskih mednarodnih revijah  
5. Povečanje internacionalizacije dodiplomskega in podiplomskega študija 
6. Vključevanje uspešnih tujih raziskovalcev in pedagogov v delo fakultete 
7. Biti inštitucija, ki postavlja standarde dobrobiti in kodeks etike ravnanja z živalmi 
8. Nadaljevati vrhunsko laboratorijsko diagnostično in analizno dejavnost v okviru 

Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in ohranjati visoke standarde pri zagotavljanju 
koncepta enega zdravja 

9. Stalno izpopolnjevanje zaposlenih za zagotavljanje kakovostnega dela na vseh področjih 
delovanja  

10. Izgradnja nove fakultete  
11. Povezovanje fakultete z ostalimi svetovno priznanimi inštitucijami  

 
 
Ključne vrednote  
 

1. Spoštljiv, etičen in visoko strokoven prenos znanja naslednjim generacijam 
2. Zagotavljanje zdravja živali in posledično ljudi 
3. Zagotavljanje varne hrane in varstva potrošnikov z izvajanjem vrhunskih laboratorijskih 

storitev in svetovanja  
4. Zagotavljanje dobrobiti in etičnega ravnanja z živalmi 
5. Zagotavljanje odprtega in spoštljivega delovnega okolja za vse zaposlene 
6. Spoštovanje in spodbujanje kreativnosti, strokovnosti in samostojnosti zaposlenih ter 

študentov  
7. Etično in odgovorno izvajanje raziskav 
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3 URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2022 po 
dejavnostih s samoevalvacijo 

 

3.1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 

 
Iz Programa dela  2022:  izhodišča načrtovanih aktivnosti UL  
 

Cilji iz predhodnega 

poročila 

vsak cilj zapišite v novo vrstico 

Ukrepi iz 

predhodnega poročila 

vsak ukrep zapišite v novo 

vrstico 

Status ukrepa 

izberite enega od 

navedenih statusov 

Dodatna obrazložitev 

realizacije 

 

Posodabljanje učnega 

okolja 

Posodobitev 

opremljenosti učilnic z 

orodji, ki omogočajo 

hiter prehod iz 

poučevanja v živo v 

poučevanje na daljavo in 

izvajanje kombiniranega 

učenja  

delno realizirano Izvedena je bila 

posodobitev e-učilnice. 

Pripravili smo popis 

potreb za izboljšanje 

vključevanja IKT vsebin v 

pedagoški proces - za 

oddajo vloge za projekt 

Nakup opreme v podporo 

digitalizaciji visokošolskega 

študijskega procesa na 

javnih zavodih in 

vzpostavitev informacijske 

podpore (NOO IKT). 

Opremljanje laboratorija za 

veščine z različnimi modeli, 

pripomočki, anatomskimi 

preparati 

Zagotovitev učnih 

pripomočkov, prostora 

in navodil za vodeno  

samostojno delo 

študentov, ki omogoča 

samostojni vendar 

vodeni študij 

predkliničnih predmetov 

in pridobivanje 

nekaterih veščin pred 

izvajanjem kliničnega 

dela na živalih 

delno realizirano Za namene nabave in 

izdelave modelov in učnih 

postaj v laboratoriju za 

pridobivanje veščin smo v 

sodelovanju z Zdravstveno 

fakulteto in Pedagoško 

fakulteto pripravili dva 

projekta, s katerima 

sodelujemo pri projektu 

ULTRA (sredstva NOO).  

Vpeljevanje mehkih veščin 

v predklinične in klinične 

predmete 

Predstavitev modela 

poučevanja mehkih 

veščin (komunikacije, 

digitalnih veščin in 

podjetništva), ki je bil 

razvit znotraj projekta 

SoftVets v okviru 

Erasmus+, predstavitev 

delno realizirano Izvedli smo projekt z 

naslovom "Spopadanje z 

različnimi (konfliktnimi) 

situacijami in sogovorniki 

v veterinarski praksi ter 

osvajanje kompetenc 

strukturiranega 

veterinarskega posveta", 
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rezultatov projekta 

učiteljem in asistentom 

in vpeljava elementov 

mehkih veščin v 

predklinične in klinične 

predmete 

kjer so študenti ob 

sodelovanju z mentorji 

obdelovali določene 

situacije v veterinarski 

praksi, posneli video 

vsebine in situacije 

prediskutirali. Projekt se je 

zaključil z dvema 

delavnicama (sredstva 

RSF). S podobnimi 

aktivnostmi bi nadaljevali v 

prihodnje.  

Dodelati seznam 

kompetenc kliničnih 

predmetov 

Natančna opredelitev 

osnovnih znanj, ki jih 

študenti pridobijo 

znotraj osnovnih 

kliničnih predmetov in 

razmejitev od 

nadgrajenih znanj, ki jih 

študenti dobijo pri 

izbirnih predmetih 

delno realizirano Kompetence kliničnih 

znanj se usklajujejo na 

evropskem nivoju preko 

EAEVE/ECOVE. Naš 

model poučevanja bo vpet 

v osnovno predlogo za 

sinhronizacijo kliničnega 

učenja v EU.  

Zgodnje srečanje 

študentov s prakso 

Seznanjanje študentov v 

nižjih letnikih z 

veterinarji na terenu,  na 

različnih delovnih 

mestih 

delno realizirano Ta del učenja je trenutno 

zelo omejen zaradi 

logističnih težav, ki so 

nastale iz naslova rušenja 

in novogradnje. Študente 

veterine (tudi nižjih 

letnikov) smo pozvali k 

sodelovanju v projektu iz 

RSF - mentorski pari 

(Alumni VF - študent) za 

osvetlitev delovnega 

mesta. Interes študentov je 

bil dober, manj pa je bilo 

pripravljenosti 

delodajalcev. S projektom 

bomo nadaljevali. 

Beleženje posameznih 

elementov klinične prakse, 

ki jih študent opravi med 

prakso 

Izboljšanje načina 

beleženja posameznih 

elementov klinične 

prakse, ki jih opravi 

študent 

delno realizirano Veterinarska fakulteta 

vpeljuje nov sistem 

vodenja kliničnega dela s 

pacienti z napredno 

elektronsko kartoteko. Ta 

sistem omogoča boljše 

dokumentiranje 

postopkov, boljšo 

povezljivost in sledenje.  
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Razgovori z izvajalci 

pedagoškega procesa na 

vseh nivojih 

Izvedba pedagoške 

konference za učitelje na 

dodiplomskem študiju, 

izvedba pedagoške 

konference za asistente, 

izvedba pedagoške 

konference za izvajalce 

doktorskega študija 

realizirano Razgovori z izvajalci in 

pedagoška konferenca je 

ustrezen ukrep za pregled 

rezultatov študentskih 

pregled, rezultatov 

vodstvenega pregleda in 

poročil o pedagoškem delu 

učiteljev. Z razgovori in 

pedagoškimi konferencami 

bomo nadaljevali tudi v 

prihodnje. 

Povečanje mednarodne 

mobilnosti naših študentov 

Vključitev Komisije za 

študente za vrednotenje 

učnih programov 

veterinarskih šol, kamor 

gredo naši študenti na 

izmenjavo, za namene 

priznavanja izpitov, 

opravljenih v tujini. 

delno realizirano Postopek priznavanja se je 

izvajal, ugotovljena je bila 

potreba po izboljšavah 

postopka, kar se bo 

nadaljevalo v naslednjem 

letu. 

Sodelovanje s srednjimi 

šolami/gimnazijami 

Vključevanje dijakov v 

raziskovalno delo  

realizirano Učitelji in asistenti na VF 

so kot mentorji vključeni v 

izobraževanje dijakov 

srednjih šol na področju 

raziskovalnega dela (ukrep 

RSF). Dijaki na VF pod 

mentorstvom osebja VF 

izdelajo raziskovalno 

nalogo, jo predstavijo in jo 

predstavijo na svoji šoli. 

Tudi v naslednjem letu 

bomo nadaljevali z 

vključevanjem dijakov v 

raziskovalno delo. 

Oblikovanje programa 

strokovnega 

izpopolnjevanja po 

potrebah diplomantov 

Oblikovanje novega 

programa strokovnega 

izpopolnjevanja 

patologija  

delno realizirano Program strokovnega 

izpopolnjevanja patologija 

je v postopku pridobivanja 

akreditacije. 

posodobitev učnih vsebin 

in obsega izbirnih 

predmetov 

Analiza izvajanja 

obstoječih izbirnih 

predmetov ter priprava 

in posodobitev učnih 

vsebin izbirnih 

predmetov. 

delno realizirano Učitelji so letno pozvani k 

pregledu učnih vsebin in 

podajanju sprememb po 

potrebi, te aktivnosti se 

nadaljujejo. Opravljen je 

bil pregled vpisa študentov 

na posamezne izbirne 

predmete.  
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izpolnjevati zahteve za 

evropsko akreditacijo 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev 

delno realizirano Sledenje standardom 

EAEVE je kontinuiran 

proces za ohranjanje 

evropske akreditacije.  

razviti omenjena področja določiti deležnike za 

razvoj področij 

delno realizirano Kontinuirano delovanje 

razvoja področij in 

določanja nosilcev. 

Olajšati postopek 

priznavanja študijskih 

obveznosti. 

dogovor s fakultetami o 

"oknih" mobilnosti 

delno realizirano / 

boljša obveščenost o 

delovanju KC 

povezava s ŠS, dogovori 

o načinih obveščanja 

delno realizirano / 

 
 

Ključne izboljšave 
 
V letu 2022 smo ogromno časa in energije vključili v zaključno planiranje nove stavbe Veterinarske 
fakultete. Načrtovanje prostorov za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo je potekalo med 
celotnim osebjem VF, koordiniralo ga je vodstvo fakultete. 
 
Pri načrtovanju izboljšav na področju pedagoškega dela smo sledili priporočilom EAEVE ob 
vizitacijskem obisku. Pri usposabljanju in prenosu strokovnega znanja smo se osredotočili tudi na 
komunikacijske in druge življenjske veščine. Izvedli smo projekt, kjer so študenti pod vodstvom 
mentorjev - strokovnjakov s področja komunikacije in strokovnjakov s področja veterine - 
predvideli nekatere konfliktne situacije in jih obdelali ter posneli. Projekt se je zaključil z dvema 
delavnicama za študente in osebje, ki sta bili zelo dobro sprejeti. Delamo na modernizaciji beleženja 
kliničnih pacientov - nabavili smo elektronsko kartoteko, ki jo vpeljujemo v delovanje in je 
namenjena sledenju pacientov veterinarjem in študentom pri kliničnem delu. Na Veterinarski 
fakulteti potrebujemo strukturiran laboratorij za veščine (skills lab), ki bi moral biti enostavno 
dostopen in stalno na voljo študentom. Za namene nabave in izdelave modelov in učnih postaj v 
laboratoriju za veščine smo v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto in Pedagoško fakulteto pridobili 
sredstva iz NOO za dva projekta za nabavo in izdelavo učnih postaj. 
 
Iz poročil o pedagoškem delu učiteljev in asistentov VF je razvidno, da se večina osebja udeležuje 
usposabljanj na pedagoškem področju. Nekaj usposabljanj - predstavitev dobrih praks - je bilo 
organiziranih tudi na VF. V prejšnjem letu je bil na VF tudi izveden tečaj Osnove visokošolske 
didaktike za učitelje in asistente, ki se na novo vključujejo v pedagoško delo. 
 
V prvem in drugem letniku enovitega magistrskega študija veterinarstva se je že izvajal prenovljen 
študijski program. 
 
 
DVIG KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA OZ. IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 
Izvajanje samoevalvacij študijskih programov 
 
Na VF imamo vpeljanih več mehanizmov za zbiranje informacij o ustreznosti študijskega 
programa, zadovoljstva študentov in zaposlenih, primernosti pridobljenih kompetenc študentov in 
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drugih dejavnosti, ki vplivajo na kakovost pedagoškega procesa. Izvajamo ankete študentov, pri 
vodstvenem pregledu nosilci predmetov analizirajo opravljeno delo in ocenijo spremembe in 
možna tveganja, pri letnem poročilu o izvedenem pedagoškem delu izvajalci navedejo spremembe, 
usposabljanja, prehodnost študentov, prisotnost študentov, podatke o izpitih, o kompetencah 
študentov pridobivamo informacije od zunanjih mentorjev strokovne prakse in potencialnih 
delodajalcev naših diplomantov.  
 
Informiranost dijakov in brucev o izvajanju študijskega programa na Veterinarski fakulteti in 
poznavanju dela veterinarja preverjamo z anketo dijakov na informativnem dnevu in anketo za 
bruce ob prvem dnevu izobraževanja. Pomembne informacije dobimo tudi z neformalnimi 
razgovori z dijaki (npr. na sejmu Informativa), s študenti, z mladimi diplomanti VF, zaposlovalci 
diplomantov in drugimi.  
 
Rezultati, ki smo jih dobili z anketami študentov, razgovorov z delodajalci, komentarji, ki so jih 
podali vizitatorji EAEVE v letu 2021, z izsledki in navedbami v vodstvenem pregledu in v poročilih 
o izvedbi pedagoškega procesa so bili predstavljeni visokošolskim učiteljem in asistentom na 
pedagoški konferenci. Rezultati študentskih anket so bili analizirani in skupaj z razgovori in poročili 
obravnavani na Komisiji za kakovost študija. Predstavniki inštitutov in klinik, ki so člani Komisije 
za kakovost študija so rezultate predstavili na svojih enotah, tutorji pa študentom v posameznih 
letnikih.  
 

Pregled realizacije ukrepov in predlogi izboljšav: 
 

Ukrepi iz predhodne 

samoevalvacije 

Status ukrepa Dodatna obrazložitev realizacije 

usposabljanje učiteljev kliničnih 

predmetov 

realiziran Gre za kontinuiran proces 

usposabljanja učiteljev z izvajanjem 

strokovnega in raziskovalnega dela. 

Izvedba razgovorov z delodajalci delno realiziran V letu 2021 smo izvedli razgovor s 

potencialnimi delodajalci diplomantov 

VF. V letu 2022 smo izvajali le 

neformalne razgovore, bomo pa 

razgovore, s katerimi bomo 

pridobivali informacije o 

kompetencah naših študentov in 

potrebah delodajalcev, izvajali tudi v 

prihodnjih letih. 

Razgovori med izvajalci, priprava 

nabora vprašanj predkliničnega 

predmeta pred izvedbo kliničnega 

predmeta 

ostaja na ravni predloga O potrebah po poznavanju vsebin 

predkliničnih predmetov smo govorili 

na pedagoški konferenci, kjer smo tudi 

povabili učitelje k sodelovanju. 

Pregled izvajanja izbirnih 

predmetov in pregled učnih 

načrtov. 

delno realiziran Pregledali smo vpis študentov na 

posamezne izbirne predmete, pregled 

učnih načrtov je predviden za 

prihodnje obdobje. 
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Razgovor učiteljev tutorjev s 

študenti o anketah, rezultatih in 

možnih ukrepih. 

realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Posredovanje informacij o učinkih 

različnih anaiz in vrednotenj 

delovanja na pedagoški konferenci 

in razgovorih s pedagogi. 

realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Zbiranje podatkov o prehodnosti 

in analiza rezultatov glede na 

spremembe v prenovljenem 

študijskem programu. 

realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Poziv za predloge dobrih praks, 

izbor dobrih praks in priprava 

predstavitev. 

realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Priprava posodobljenih spletnih 

vsebin. 

delno realiziran / 

Priprava osnutka navodila, 

koordinacija usklajevanja in 

končno navodilo ter usposabljanje. 

realiziran Navodilo za priznavanje obveznosti, 

opravljenih na tujih akreditiranih šolah 

je bilo pripravljeno in implementirano, 

potrebne so nekatere izboljšave. 

Sledenje razpisov in usmerjanje 

osebja pri prijavah. 

delno realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Priprava načrta izvedbe 

mentorstva raziskovalnega dela, 

usposabljanje potencialnih 

izvajalcev. 

ostaja na ravni predloga Aktivnosti za izvajanje raziskovalnega 

dela študentov ob vodstvu mentorjev 

se bodo pričele v letošnjem letu. 

Priprava osnutka nove oblike 

poročanja in komunikacija z 

zunanjimi mentorji. 

delno realiziran Izvajajo se razgovori z zunanjimi 

mentorji praktičnega usposabljanja. 

Dopolnitev vprašalnika in 

večkratni poziv za izpolnjevanje 

ankete. 

ostaja na ravni predloga Anketa za ugotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih se bo izvedla v naslednjem 

letu. 

Opozarjanje predstojnikov na 

ustrezen pretok informacij. 

realiziran Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje. 

Sestanki dekanje z vsemi 

zaposlenimi 

Izvedenih 6 sestankov na 

daljavo 

Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje 

Sestanki dekanje po enotah Sestanki so bili izvedeni na 

vseh enotah dvakrat  

Aktivnost se bo izvajala tudi v 

prihodnje 
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Priložnosti za izboljšave: 

Priložnosti za 

izboljšave 

Ključne slabosti Ključne 

nevarnosti 

Cilj (i) Predlogi ukrepov** 

priložnosti za 

izboljšave, ki ste jih 

zaznali v poročilu; 

predstavljajo izhodišče 

za nadaljnjo opredelitev 

slabosti/nevarnosti, 

postavljanje ciljev in 

oblikovanje ukrepov 

slabosti so dejavniki 

znotraj organizacije*, 

ki negativno vplivajo 

na izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

študijskega programa  

(vpišite ključne 

slabosti ali ključne 

nevarnosti ali oboje) 

nevarnosti so 

dejavniki zunaj 

organizacije*, ki 

negativno vplivajo na 

izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

študijskega programa 

(vpišite ključne 

slabosti ali ključne 

nevarnosti ali oboje) 

cilji so končni 

rezultati, ki jih 

želimo doseči z 

načrtovanimi ukrepi; 

cilje kvantificirajte z 

dveh vidikov, in sicer 

tako, da opredelite (1) 

kaj/koliko in (2) do 

kdaj je treba 

predvideni cilj doseči 

ukrepe zapišite kot 

konkretne aktivnosti, ki 

jih je treba izvesti, da se 

premaknemo iz sedanjega 

stanja, opisanega v 

stolpcu Slabosti 

/Nevarnosti, proti 

želenemu stanju, 

opisanemu v stolpcu Cilji 

Povezovanje vsebin 

različnih predmetov 

in sodelovanje 

nosilcev ter 

izvajalcev kliničnih 

in predkliničnih 

predmetov, kar bi 

izboljšalo zavedanje 

študentov o 

povezovanju 

teoretičnih in 

praktičnih vsebin 

študijskega 

programa. 

Sodelovanje 

učiteljev in 

asistentov 

predkliničnih in 

kliničnih predmetov 

pri skupnih 

projektih s področja 

pedagoškega dela 

(npr. projekti 

ULTRA, ukrepi RSF 

ipd.) omogoča 

dobro povezovanje 

osebja VF in 

predmetov, ki se 

izvajajo na VF.   

Premajhna 

povezanost 

izvajalcev 

predkliničnih in 

kliničnih 

predmetov. 

Študentje ob 

vstopu v višje 

letnike izkazujejo 

preslabo znanje 

predkliničnih 

predmetov. 

/ Izboljšanje 

razumevanja 

predkliničnih 

predmetov za 

boljšo izvedbo 

kliničnih 

predmetov in 

pridobivanja 

boljših kompetenc 

študentov, kar bi 

ocenjevali z 

anketami 

študentov v 

naslednjih letih. 

Sodelovanje 

izvajalcev 

predkliničnih 

predmetov z izvajalci 

kliničnih predmetov 

na skupnih projektih 

in pri pripravi gradiv 

za poučevanje in 

učenje. 

Posodobitve 

opremljenosti 

prostorov, kjer se 

izvaja pedagoško 

delo. Z vključitvijo v 

Računalniška 

oprema na VF je 

pomanjkljiva za 

izboljšanje 

digitalnih 

Pripravili smo 

nabor potrebne 

digitalne opreme, 

izvedel se bo javni 

razpis, obstaja pa 

Izboljšanje 

opremljenosti z 

opremo, ki 

omogoča 

digitalizacijo 

Ob nabavi je 

potrebno opremo 

ustrezno uporabiti in 

izboljšati digitalizacijo 
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pripravo javnega 

razpisa za nabavo 

opreme za IKT v 

okviru sredstev 

NOO, pričakujemo 

v naslednjih letih 

izboljšanje 

digitalizacije 

študijskega 

programa. 

kompetenc 

učiteljev in 

študentov. 

nevarnost, da za 

nekatere kose 

opreme ne bo 

zainteresiranih 

ponudnikov, ki bi 

se prijavili na 

razpis. 

pedagoškega 

procesa, nabava in 

uporaba strojne in 

programske 

opreme. 

izvajanja študijskega 

programa. 

Praktične veščine 

študentov želimo 

izboljšati s pripravo 

video vsebin, 

pisnega gradiva in 

modelov, kar bi 

študentom 

omogočilo vodeno 

samostojno delo na 

modelih, da bi 

študenti pridobili 

posamezne 

laboratorijske in 

klinične veščine. S 

tem bi bolj 

samozavestno in 

spretno pridobivali 

praktične veščine, 

potrebne za 

laboratorijsko in 

klinično delo na 

živih živalih. 

Ustrezni modeli za 

samostojno delo in 

pridobivanje 

veščin so dragi in 

potrebujejo dobra 

navodilo za 

ustrezno 

samostojno 

uporabo. 

/ Pripravljena 

ustrezna navodila 

za uporabo 

modelov in 

izdelani ali 

kupljeni modeli za 

pridobivanje 

kompetenc. 

Sodelovanje v 

projektu v okviru 

pilotov NOO. 

Postopna priprava 

in implementacija 

korakov od 

elektronskega 

vodenja kartotek 

pacientov, na 

katerih delajo 

študenti, do 

popolnega vodenja 

vseh oblik izvedbe 

praktičnega 

usposabljanja, 

vključno s potrdili 

mentorjev. Tak 

sistem bi omogočal 

študentom sledenje 

pacienta od začetka 

do konca 

Vodenje kartotek 

o pacientih in 

vključenosti osebja 

in študentov v 

obravnavo 

pacientov ni 

digitalizirano. 

Nabavili smo 

programsko 

opremo za 

digitalizirano 

vodenje kartotek, 

kar je potrebno 

implementirati v 

prakso. 

Nekompatibilnost 

programske 

opreme z 

obstoječimi 

sistemi, slaba 

storitev 

usposabljanja in 

vzdrževanja s 

strani zunanjega 

ponudnika.  

Elektronsko 

vodenje kartotek 

pacientov in vseh 

oblik izvedbe 

praktičnega 

usposabljanja, 

vključno s potrdili 

mentorjev.  

Usposabljanje osebja 

in implementacija e-

kartoteke. 
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obravnave. V letu 

2022 smo nabavili e-

kartoteko, ki 

omogoča takšno 

delovanje, v letu 

2023 bomo 

vzpostavili 

delovanje e-

kartoteke, 

pričakujemo, da 

bomo v letu 2024 

vzpostavili 

nemoteno 

delovanje. 

Prenovljen študijski 

program 

veterinarstva 

predvideva izvedbo 

kratkega strokovno-

raziskovalnega dela 

študentov po 3. 

letniku, kar bi 

študentom 

omogočilo 

pridobivanje 

pomembnih 

kompetenc - 

sodelovalnega 

učenja, kritično 

iskanje in 

vrednotenje 

podatkov, pisne in 

komunikacijske 

kompetence.  

Študenti enovitega 

magistrskega 

študija 

veterinarstva so 

premalo vključeni 

v raziskovalno 

delo. 

/ Študenti po 

zaključenem 

tretjem letniku 

izdelajo krajšo 

raziskavo in 

pripravijo končni 

pisni izdelek. 

Priprava navodil za 

raziskovalno delo 

študentov in izdelavo 

naloge. Poziv za 

zbiranje tem za 

raziskovanje. 

Ustreznost vsebine 

ŠP veterinarstva je 

obravnavana na 

srečanjih EAEVE in 

VetNest, teh srečanj 

se udeležijo 

predstavniki VF. 

Pomembno je, da se 

informacije o 

dogovorjenih 

usmeritvah 

prenesejo vsem 

pedagoških 

delavcem. 

Učitelji se morajo 

bolj zavedati 

usmeritev in 

zahtev EAEVE 

glede študijskega 

programa 

veterinarstva. 

/ Dobra 

seznanjenost 

osebja VF z 

zahtevami 

EAEVE. 

Prenos informacij na 

srečanjih osebja 

(senat VF, pedagoška 

konferenca, 

usposabljanje osebja). 
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Študenti slabo 

ocenjujejo 

prostorske možnosti 

za študij in 

rekreacijo, v načrtih 

za novo fakulteto so 

zato predvideni 

prostori, kjer bodo 

študenti lahko 

vodeno in  

samostojno študirali, 

omogočeni pa bodo 

tudi prostori za 

družabne aktivnosti 

študentov. 

Pomanjkanje 

prostorov za 

učenje in 

rekreacijo za 

osebje in študente. 

Pomanjkanje 

zunanjih finančnih 

virov. 

Izgradnja nove 

fakultete z 

ustreznimi 

prostori. 

Sodelovanje pri 

planiranju, svetovanju 

za izgradnjo nove 

fakultete. 

Opaženo je veliko 

nihanje pri 

študentskih ocenah 

izbirnih predmetov, 

vidna so tudi 

odstopanja pri 

kreditnem 

vrednotenju izbirnih 

predmetov. 

Nasprotno pa so 

nekateri obvezni 

predmeti podcenjeni 

pri kreditnem 

vrednotenju.  

Neprimerno 

kreditno 

vrednotenje 

nekaterih 

predmetov. 

/ Bolj ustrezno 

kreditno 

vrednotenje 

predmetov. 

Proučitev odstopnja 

in razgovori z nosilci 

predmetov. 

Pomembno je 

informiranje 

dijakov, ki se 

vpisujejo na VF, o 

različnih možnostih 

opravljanja poklica 

veterinarja. 

Študenti v manjši 

meri poznajo 

različne možnosti 

opravljanja poklica 

veterinarja. 

Percepcija javnosti 

o poklicu 

veterinarja je 

omejena na 

zdravnika za 

ljubiteljske živali. 

Zavedanje širine 

poklica 

veterinarjev pri 

dijakih in 

študentih 

veterinarstva. 

Informiranje cijane 

javnosti - dijakov 

gimnazij in srednjih 

šol. 

Tudi v prihodnje 

bomo nadaljevali z 

zastavljenimi 

aktivnostmi za 

doseganje podobnih 

rezultatov pri 

študentskih anketah. 

Kot je razvidno iz 

anket študentov, 

nekateri predmeti 

in izvajalci 

odstopajo od 

*povprečja VF. 

/ Izboljšanje 

izvajanja nekaterih 

predmetov, 

podajanja učne 

snovi. 

Razgovori z 

nekaterimi izvajalci 

predmetov. 

Sodelovanje z 

drugimi 

veterinarskimi 

Pomanjkanje časa 

in finančnih virov 

za močnejše 

sodelovanje. 

/ Ustrezno 

sodelovanje in 

prilagajanjem 

zahtev stroki v 

Udeležba na letnem 

srečanju EAEVE in 

VetNest, aktivno 
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šolami v okviru 

EAEVE in VetNest. 

širšem evropskem 

oklolju. 

sodelovanje s tujimi 

šolami. 

Osebje ne želi 

izpolnjevati mnogo 

različnih anket, kjer 

ni opažen učinek. 

Anketo za 

preverjanje 

zadovoljstva 

zaposlenih bi v 

bodoče izvajali 

vsako leto, pri 

čemer bi zaposlene 

pozvali k večji 

udeležbi in jim tudi 

predstavili možne 

ukrepe za odpravo 

vzrokov znižanega 

zadovoljstva. 

Neodzivnost pri 

izpoljnjevanju 

anket. 

/ Pridobivanje 

informacij na 

različne načine, 

tudi z anketami, 

kar omogoča 

ukrepanje. 

Večkratni pozivi za 

sodelovanje pri 

podajanju povratnih 

informacij. 

Informiranje osebja o 

rezultatih anket, 

upoštevanje 

komentarjev in 

ukrepanje za 

izbojlšanje delovanja. 

Akreditacija 

evropska (VetCee) 

strokovnega 

izpopolnjevanja 

Bujatrika 

  Akreditacija 

evropska (VetCee) 

strokovnega 

izpopolnjevanja 

Bujatrika 

Oddaja vloge na 

portal Vet Cee 

 

 

Povezovanje vsebin 
 

Pomen medpredmetnega povezovanja, povezovanja med predkliničnimi predmeti in kliničnimi 

predmeti poudarjamo pri razgovorih med visokošolskimi učitelji in asistenti na pedagoški 

konferenci, ki jo izvedemo vsako leto. Zelo dobra oblika medpredmetnega povezovanja je vidna 

pri nekaterih predmetih, kjer pri izvajanju predmeta sodeluje več izvajalcev - vsak predstavi svojo 

vsebino predmeta (npr. Osnove klinične diagnostike, Sodno in upravno veterinarstvo …). Pri 

nekaterih bazičnih predmetih (npr. Biokemija 2) gostujejo učitelji kliničnih predmetov, ki 

predstavijo medpredmetno povezovanje učnih vsebin in skupnega raziskovalnega dela izvajalcev 

študijskega programa. Medpredmetno sodelovanje uresničujemo s skupno pripravo učnih gradiv v 

okviru ukrepa RSF, kjer učitelji predkliničnih in kliničnih predmetov pripravljajo e-gradivo s 

skupnimi vsebinami, kar se lahko uporablja pri učnem procesu pri predkliničnih in kliničnih 

predmetih. Možnosti sodelovanja in izboljšav pedagoškega procesa se vrednoti ob vodstvenem 

pregledu, ki se izvaja na posameznih inštitutih in klinikah, poročila pa analizira najvišje vodstvo, ki 

pripravi predloge ukrepov.  

 
 
Akreditacija novih študijskih programov 

 

V letu 2022 smo oddali vlogo za akreditacijo študijskega programa za podiplomsko izpopolnjevanje 

– Patologija.  
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Zagotavljanje kakovosti prijavno-vpisnih postopkov 
 
V letu 2022 smo zaradi vedno večjega števila študentov s posebnim statusom uvedli pregled 
zdravnika medicine dela za preverjanje ustreznosti zdravstvenega stanja za opravljanje poklica 
veterinarja. Pregled je bil opravljen pred vpisom študentov. 
 
 
Posodobitev učnega okolja 

 

V letu 2022 smo veliko časa in energije posvetili planiranju nove stavbe Veterinarske fakultete, 

konec leta so se pričela dela za izgradnjo. Vključili smo se v pripravo javnega razpisa UL za nabavo 

opreme za digitalizacijo študijskega procesa (sredstva NOO). Izvedba javnega razpisa je planirana 

za leto 2023. 

 

 

Izboljšanje mednarodnega sodelovanja 

 

Skozi leta opažamo, da je potrebno študentom olajšati postopek priznavanja izpitov, opravljenih v 

tujini.  Zato smo v letu 2022 pričeli z aktivnostmi za priznavanje opravljenih obveznosti naših 

študentov v tujini po novem protokolu. V letu 2021 z vrnitvijo študentov na fakulteto obvestila 

ponovno redno objavljamo na ekranu v avli fakultete, posodobili smo vse vsebine na spletni strani 

VF, vezane na mednarodno dejavnost. 

 

 

Izboljšanje kakovosti študijskega procesa 
 
V letu 2021/2022 smo organizirali več usposabljanj visokošolskih učiteljev in asistentov za prenos 
dobrih praks. Za učitelje in asistente na začetku pedagoške kariere smo povabili izvajalko 
usposabljanja – Osnove visokošolske didaktike – dr. Andrejo Lavrič iz Filozofske fakultete.    
 
 
Promoviranje študijskih programov 
Promocija študijskih programov je bila v letu 2022 zaradi epidemije COVID-19 izvedena deloma 
v virtualni obliki deloma pa v živo. Informativni dan za dijake je bil izveden v virtualni obliki, 
dostop je omogočen preko spletne strani YouTube (več kot 1700 ogledov), študijski program 
veterinarstva je bil predstavljen tudi na nekaterih srednjih šolah, pri teh predstavitvah so sodelovali 
študenti.  
 
 
UČINKI COVIDa 
 
V študijskem letu 2021/2022 smo zaradi epidemije COVID-19 prilagodili urnik izvajanja 
študijskega programa, program se je izvajal izmenično po tednih – teden dni praktičnega 
usposabljanja in teden dni predavanj. Večinoma je bil študijski program izveden v živo, nekaj je 
bilo hibridnih izvedb, v manjšem obsegu je bilo izvedeno e-učenje. Zaradi znižanih pogojev za 
prehod v višji letnih zaradi epidemije COVID-19 v predhodnih letih, je bilo tokrat opaženo 
povečano število študentov, ki kljub opravljenim obveznostim v obsegu več kot 60 KT, niso 
dosegali pogojev in so prosili za izjemni vpis v višji letnik. 
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Spremljanje populacije študentov - razpis, vpis 
 
Vpis v prvi letnik in prehodnost v višje letnike se med leti bistveno ne spreminja, razen pri prvem 
letniku v generaciji 2019/2020, to je bila zadnja generacija pred pričetkom izvajanja prenovljenega 
študijskega programa veterinarstva. 

 

 
 
Spremljanje populacije študentov - prehodnost 
 
V prehodnosti študentov iz prvega v drugi letnik lahko opazimo vpliv odločitve o znižanju 
kriterijev za napredovanje v višji letnik med epidemijo COVID-19. 
 

 

 
 
Spremljanje populacije študentov - Zaključek študija 
 
V letu 2019 opažamo povečano število diplomantov na VF. Ocenjujemo, da je to posledica več 
dejavnikov v letu 2019: sprememba vrstnega reda opravljanja izpitov v zadnjem letu študija, 
spremembe v izvajanju kliničnih rotacij v zadnjem letu študija in vpeljava plačljivosti klinične 
prakse za študente brez statusa. 
 

 

Trendi prehodnosti med letniki  odražajo nekaj sprememb zaradi znižanih kriterijev pri prehodnosti 
v višji letnik zaradi epidemije COVID-19.  
 
Majhna prehodnost med letniki je že več let opažena med prvim in drugim letnikom, kar 
ocenjujemo da je posledica prehoda na drugačno obliko študija ob prehodu na fakulteto. Manjša 
prehodnost je bila tudi opažena ob prehodu iz tretjega v četrti letnik. V letošnjem letu izvajamo 
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prenovljen študijski program v tretjem letniku, pričakujemo, da se bodo letos poznale spremembe 
ob prehodu v četrti letnik. 
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3.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 
 

IZVAJANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 

Promocija in popularizacija znanosti se postopno izboljšujeta tudi zaradi vzpodbujanja na ravni 
UL. Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VF je dobro povezana s ključnimi 
univerzitetnimi službami (Projektna pisarna, Služba za raziskovalno dejavnost, Služba za doktorski 
študij in Služba za mednarodno dejavnost), tako da lahko z raziskovalci, pedagogi in drugimi 
strokovnimi sodelavci na VF deli aktualne informacije o odprtih domačih in mednarodnih razpisih, 
o možnostih pridobivanja štipendij in drugih finančnih sredstev, o možnostih mednarodnega 
sodelovanja s tujimi akademskimi in raziskovalnimi institucijami na področju sklepanja bilateralnih 
sporazumov in pogodb idr. Na spletni strani VF so objavljeni vsi aktualni nacionalni in mednarodni 
projekti ter seznam obstoječe raziskovalne opreme, ki se na VF uporablja v okviru raziskovalne 
dejavnosti.  
 
Povečanje kakovosti raziskovalnega dela poteka tako na ravni zaposlovanja novih mladih 
strokovnjakov kot tudi zaposlovanja mladih raziskovalcev v okviru vsakoletnega javnega razpisa 
ARRS. Tudi v letu 2022 se je VF povezovala z drugimi znanstvenoraziskovalnimi in 
izobraževalnimi institucijami v tujini in v Sloveniji. Na ta način krepi sodelovanje na področju 
znanstvene odličnosti, ki se kaže preko (skupne) objave znanstvenih člankov in publikacij, 
sodelovanja v skupnih raziskovalnih projektih, izmenjave domačih in tujih strokovnjakov, sklepanja 
mednarodnih partnerstev ipd.  
 
Veterinarska fakulteta si je tudi v letu 2022 prizadevala za ohranjanje obsega pridobljenih 
nacionalnih in evropskih projektov. Zaradi kompleksnosti koordiniranja in finančnega spremljanja 
mednarodnih in posameznih nacionalnih projektov (npr. projekti v okviru Razvoja podeželja, 
projekti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost) so se pokazale potrebe po kadrovski okrepitvi 
Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje. V okviru na novo pridobljenega 
mednarodnega projekta ReNature (v sklopu programa Norveškega finančnega mehanizma) je VF 
konec leta 2022 zaposlila novo osebo za koordiniranje in finančno spremljanje projektov. 

 
 

PRIDOBIVANJE RAZISKOVALNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV 
 

Povečanje števila raziskovalnih projektov s poudarkom na interdisciplinarnosti 
 
Na UL Veterinarski fakulteti se je tudi v letu 2022 izvajalo raziskovalno delo v okviru raziskovalnih 
programov in raziskovalnih projektov. Na Veterinarski fakulteti imamo tri raziskovalne programe, 
pri čemer smo pri dveh nosilci, pri novem programu s pričetkom 1.1.2022, pa partnerji (vodja 
projekta Ario de Marco, Laboratory for Environmental and Life Sciences, Univerza v Novi Gorici 
in partner Onkološki inštitut v Ljubljani): Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in 
bolnih živalih (P4-0053), Zdravje živali, okolje in varna hrana (P4-0092) ter Primerjalna onkologija 
za obravnavo redkih vrst raka (P3-0428), ki se izvajajo uspešno. Prvi program ima odobreno 
financiranja do konca leta 2024, drugi program do konca leta 2025 in tretji program do konca leta 
2027.  
 
Na fakulteti je v letu 2022 potekalo sedemnajst temeljnih raziskovalnih projektov ARRS (dva več 
kot leta 2021), pri čemer so se konec meseca junija zaključili štirje projekti. Prvega oktobra 2022 so 
se pričeli izvajati 4 novi s strani ARRS odobreni temeljni raziskovalni projekti: en podoktorski 
temeljni projekt, en projekt katerega nosilec je VF ter dva projekta pri katerih nastopa VF v vlogi 
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partnerja. Pri šestih temeljnih projektih so nosilci raziskovalci iz VF, pri enem sodelujemo z 
Medicinsko fakulteto MB, pri treh z Institutom Jožef Stefan, pri treh z Biotehniško fakulteto UL, 
pri enem z Univerzitetnim Kliničnim centrom Ljubljana, pri enem projektu s Fakulteto za farmacijo 
UL, prav tako pa smo partnerji pri enem projektu s Kmetijskim inštitutom Slovenije. V partnerstvu 
smo tudi na projektu, ki ga vodi Onkološki inštitut Ljubljana. V letu 2022 smo pridobili partnerstva 
na dveh projektih, katerega nosilki sta Biotehniška fakulteta UL ter Institut Jožef Stefan. Konec 
meseca decembra 2022 smo bili obveščeni s strani ARRS o odobritvi še enega temeljnega projekta, 
ki se je pričel izvajati 1.1.2023. Gre za projekt slovensko-madžarskega partnerstva, katerega nosilna 
institucija na slovenski strani je Veterinarska fakulteta. 
 
Na fakulteti je v letu 2022 potekalo tudi deset ciljnih raziskovalnih projektov. En ciljno raziskovalni 
projekt se je zaključil konec meseca septembra. V letu 2022 smo pridobili pet novih projektov CRP 
s pričetkom 1.10.2022. V dveh primerih je nosilni partner VF, v ostalih treh primerih pa so nosilne 
partnerke Biotehniška fakulteta UL (v dveh primerih) in Nacionalni inštitut za Biologijo (v enem 
primeru). Devet CRP projektov se bo izvajalo tudi v letu 2023. Ti projekti so financirani s strani 
ARRS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Pri šestih ciljnih raziskovalnih 
projektih so nosilci raziskovalci iz VF. 
 
V letu 2022 so potekali štirje bilateralni projekti: pri enem bilateralnem projektih je šlo za 
podaljšanje izvajanja do 31.12.2022 (Slovenija-Srbija), en projekta, ki bi se moral zaključiti konec 
leta 2022, pa ima podaljšanje do 31.12.2023 (Slovenija-Črna gora). En projekt v partnerstvu 
Slovenija-Francija se je zaključil konec decembra 2022, en bilateralni projekt v partnerstvu 
Slovenija-BiH pa se bo zaključil 30.6.2023.  
  
V letu 2022 smo uspešno nadaljevali s pridobivanjem mest za mlade raziskovalce, saj smo ponovno 
prejeli financiranje štirih mest za mlade raziskovalce, ki so pričeli z delom 1. oktobra 2022. Po dva 
nova mlada raziskovalca se usposabljata na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo ter na 
Inštitutu za predklinične vede. Skupaj smo imeli na fakulteti leta 2022 22 mladih raziskovalcev (od 
tega 4 novi od oktobra 2022). V letu 2022 je 6 mladih raziskovalcev zaključilo doktorat (od tega je 
petim poteklo ARRS financiranje v letu 2021). Ena mlada raziskovalka se je vrnila iz starševskega 
dopusta aprila 2022, ena pa je nastopila porodniški dopust maja 2022. Dvema mladima 
raziskovalcema je poteklo financiranje v letu 2022, pri čemer je en mladi raziskovalec doktoriral 
konec meseca septembra 2022, en mladi raziskovalec pa bo doktoriral predvidoma konec meseca 
januarja 2023.  Ena mlada raziskovalka ima podaljšanje doktorskega usposabljanja v leto 2023. 
Mladi raziskovalci so bili v letu 2022 razporejeni po sledečih organizacijskih enotah: Inštitut za 
predklinične vede (5), Klinika za reprodukcijo in velike živali (4), Inštitut za patologijo, divjad, ribe 
in čebele (3), Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce (2), Inštitut za mikrobiologijo in 
parazitologijo (4), Klinika za male živali (3) in Inštitut za varno hrano, krmo in okolje (1). V začetku 
leta 2023 bomo imeli na Veterinarski fakulteti 14 aktivnih mladih raziskovalcev (nista všteta mladi 
raziskovalec, ki bo januarja doktoriral in mlada raziskovalka, ki je na porodniškem dopustu). 
 
V letu 2022 smo izvajali en raziskovalni projekt pod okriljem MIZŠ v okviru operacije Raziskovalci 
na začetku kariere (projekt se je zaključil marca 2022). V tem letu smo izvajali tudi projekt v okviru 
LAS - Bogastvo podeželja (Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR). Omenjeni projekt se je 
zaključil konec meseca februarja 2022. Bili smo vključeni tudi v med univerzitetni projekt-
multiplikatorji z naslovom Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu. V letu 2022 smo se 
v okviru NOO – Načrt za okrevanje in odpornost (ki ga financira MIZŠ) pod okriljem UL vključili 
v več pilotnih projektov ULTRA. Na VF se izvaja 5 tovrstnih projektov, pri čemer smo nosilci 
dveh pod pilotnih projektov ter nastopamo kot partnerji v treh pod pilotnih projektih. V okviru 
NOO sodelujemo kot partnerji tudi v projektu Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji. Projekt 
se financira pod okriljem MKGP. Pod okriljem UL izvaja VF v okviru RSF – razvojni steber 
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financiranja UL več različnih projektov ter drugih raziskovalno pedagoških aktivnosti. Konec leta 
je VF v sklopu javnega razpisa MIZŠ – Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj 
študentov v delovnem okolju 2022/2023 pridobili projekt, katerega izvajanje se je pričelo januarja 
2023. Gre za 5-mesečni študentski projekt v sodelovanju s pedagoškimi mentorji iz VF ter 
delovnimi mentorji iz gospodarstva. 
 
Na fakulteti smo bili v letu 2022 vključeni tudi v mednarodne projekte, in sicer: 6 projektov EU 
COST (1 projekti COST se je zaključil v letu 2022), 1 projekt Life+ (Ris), 2 projekta 
Erasmus+_Akcija K2 (1 projekt se je konec avgusta 2022 tudi zaključil), 1 projekt 
ERA_NET_CORE Organic ter 3 projekti v okviru programa Obzorja 2020 (METROFOOD - ki 
se je zaključil konec maja 2022, projekt SPRINT ter Evropska noč raziskovalcev 2022: Človek 
živali in žival človeku). V mesecu septembru se je pričel izvajati tudi projekt FREE-ROAM v okviru 
programa Era Net CORE Organic. V letu 2022 smo v okviru Norveškega finančnega mehanizma 
(NFM) pridobili tudi projekt ReNature. Pri vseh projektih nastopa Veterinarska fakulteta UL v 
vlogi partnerske organizacije. 
 
V letu 2022 smo na Veterinarski fakulteti objavili 70 originalni znanstveni članek v revijah s 
faktorjem vpliva, od katerih jih je bilo 52 objavljenih v revijah iz prve četrtine revij, v letu 2022 smo 
imeli 8 člankov iz kategorije A''. Objavili smo tudi 4 pregledne znanstvene članke v revijah s 
faktorjem vpliva.  Nadaljevali smo z uspešnim izdajanjem naše znanstvene revije Slovenski 
veterinarski zbornik, ki ostaja ena redkih slovenskih revij s faktorjem vpliva in pridobiva vse večjo 
veljavo v mednarodnem prostoru, kar se kaže v vedno večjem številu člankov iz tujine. Faktor 
vpliva je v zadnjih dveh letih narastel iz  0,749 na 0,922 kar se hkrati odraža tudi v pomiku revije iz 
4 četrtine (125/140) v 3 četrtino revij (104/145). Pričakujemo, da se bo zaradi povečane citiranosti 
trend naraščanja IF nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Kljub nenehnemu povečevanju citiranosti 
pa še vedno nismo uspeli vstopiti v bazo podatkov pubmed, kar bi nam zagotovo izboljšalo vidnost 
revije in posledično tudi citiranost.  
 
Skladno z Uredbo o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna RS ter Splošnim 
aktom o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, so prešle s 1. januarjem 2022 
vse raziskovalne organizacije v R Slovenije na stabilno financiranje v okviru ARRS. V tem okviru 
so prišli pod stabilno financiranje tako raziskovalni programi kot usposabljanja mladih 
raziskovalcev. Izven stabilnega financiranja ostajajo raziskovalni projekti, CRP, aplikativni ter 
bilateralni projekti. 
 
 

UČINKI COVIDa 
 
V študijskem letu 2021-2022 je bilo opaziti ponoven porast izvedenih gostovanj domačih 
strokovnjakov, pedagogov in raziskovalcev v tujini. Skupno smo zabeležili 8 izmenjav v okviru 
programov mobilnosti Erasmus+ in CEEPUS. Dve izmenjavi sta bili naknadno odpovedani. 4 
izmenjave tujih strokovnjakov in pedagogov so bile izvedene na VF v okviru prej omenjenih 
programov mobilnosti. Dve izmenjavi sta bili odpovedani zaradi osebnih razlogov, en strokovnjak 
iz Irana pa izmenjave ni mogel izvesti, ker mu upravna enota v Ljubljani ni izdala dovoljenja za 
bivanje.  
 
Učinki Covida so se kazali tudi na področju obiskov zaposlenih na VF v tujini zaradi usposabljanj, 
delavnic, konferenc, simpozijev ipd. ter tujih strokovnjakov na VF v Ljubljani. Če je bilo v zadnji 
četrtini leta 2021 opaziti, da je večina tistih zaposlenih na VF, ki naj bi šla na izobraževanja in 
usposabljanja v tujino, izvedla le-ta virtualno, je skokovito naraslo število zaposlenih, ki so odšli na 
usposabljanja in izobraževanja v tujino v letu 2022. Takih je bilo do konca septembra 2022 kar 45, 
medtem ko so bili taki med oktobrom-decembrom 2021 zgolj 3. V zadnji četrtini leta 2021 so VF 
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obiskali 3 tuji strokovnjaki v sklopu raziskovalnega in/ali pedagoškega dela. Leta 2022 (do konca 
septembra 2022) je na VF gostovalo 6 tujih strokovnjakov. Čeprav je opaziti, da se po Covidu 
stanje na področju mednarodne mobilnosti počasi stabilizira, pa pričakujemo popolno okrevanje v 
naslednjih letih. 
 

 

 

 

 

 

3.3. MEDNARODNA DEJAVNOST IN 
INTERNACIONALIZACIJA 

 
Izvajanje ukrepov za povečanje internacionalizacije in mobilnosti ter njihovi učinki 
 
 
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja 
 
Veterinarska fakulteta je za programsko obdobje Erasmus+ 2021–2027, v skladu s sklepi Senata 
VF, omejila nabor sklenjenih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi visokošolskimi institucijami. 
Do tega trenutka smo sklenili pet sporazumov z institucijami iz petih različnih držav članic 
Evropske Unije, s katerimi bomo izmenjevali mobilnosti za namen študija in praktičnega 
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usposabljanja študentov ter mobilnosti zaposlenih (STA(T) in STT). Tuje institucije imajo svoje 
sedeže v naslednjih državah: Avstriji (Dunaj), Litvi (Kaunas), Madžarski (Budimpešta), Nemčiji 
(Hannover) in Španiji (Madrid). Omenjene tuje visokošolske institucije so EAEVE akreditirane.    
S tremi institucijami, Severna Makedonija (Skopje), Srbija (Beograd) in Španija (Barcelona), smo 
sklenili sporazume le za namen opravljanja praktičnega usposabljanja študentov in izmenjave 
zaposlenih (STA(T) in STT). 
 
Sklepanje medinstitucionalnih sporazumov v programu Erasmus+ je do 31.12.2022 potekalo na 
klasičen način – preko elektronske pošte ali s fizičnim dokumentom. Od 1.1.2023 pa se slednje 
odvija preko Erasmus Without Paper platforme, ki omogoča digitalizacijo in poenostavitev 
določenih postopkov, povezanih z Erasmus+ programom. V ta namen je bilo Dekanji VF, s strani 
Rektorja UL, podeljeno pooblastilo, da v imenu Univerze v Ljubljani preko portala EWP (Erasmus 
without paper) digitalno sklepa usklajene medinstitucionalne pogodbe v okviru programa 
Erasmus+KA-131. Dekanja VF lahko to pooblastilo prenese na Koordinatorico mednarodnih 
izmenjav na VF oz. pooblaščene osebe za izpolnjevanje dokumentov v portalu EWP. 
 
Uveljavila se je tudi prenova postopka priznavanja na VF v tujini opravljenih predmetov. Senat VF 
je pristojnost ugotavljanja primerljivosti učnih načrtov podelil Komisiji za študentske zadeve. V 
letu 2022, žal, ni bilo povpraševanja študentov VF po izmenjavi za namen študija za študijsko leto 
2022-2023, zato še čakamo na povratne informacije o učinkih uveljavljene spremembe. 
 
Nadalje si prizadevamo širiti nabor tujih visokošolskih institucij in zasebnih organizacij (npr. 
veterinarskih klinik), s katerimi povezujemo študente VF, za izvajanje svojih mobilnost za namen 
praktičnega usposabljanja.  
 
V sklopu CEEPUS mreži VetNEST (Veterinary Network for Student and Staff Transfer), v Central 
European Exchange Program for University Studies – CEEPUS programu mobilnosti – 
nadaljujemo tesnejšo povezanost s še enajstimi tujimi institucijami Evropske unije in Balkana. V 
študijskem letu 2021-2022 so v tem programu bile VF študentom omogočene izmenjave za namen 
praktičnega usposabljanja v sledeče države: Srbija, Češka, Madžarska, Avstrija in Hrvaška. V 
študijskem letu 2022-2023 na Češko, Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško. V obeh razpisih so študenti 
VF zasedli vsa prosta mesta, kar nakazuje na kakovost delovanja mreže in dobro sodelovanje držav 
članic mreže pri usklajevanju izmenjav. 
 
 
Spodbujanje mednarodne mobilnosti na domači instituciji 
 
Čeprav se je v obdobju 2013–2015 nakazovalo, da se povečuje zanimanje domačih študentov tudi 
za izvajanje mobilnosti za namen študija, je v zadnjih letih to drastično upadlo.  
V letu 2021-2022 se je za izmenjavo za namen študija odločila ena študentka VF, ki je opravljala 
svoje študijske obveznosti v dveh različnih država Evropske Unije in tako opravila obveznosti za 
4. letnik.  
Konec leta 2022 se je odprl Javni razpis za zbiranje kandidatov za fizično/kombinirano dolgoročno 
mobilnost študentov za namen študija v okviru Erasmus+ v študijskem letu 2023-2024, pri čemer 
so izkazali zanimanje za takšno izmenjavo vsaj štirje študenti VF. S slednjimi potekajo individualni 
posveti s sodelavkami Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje, za pomoč pri 
organiziranju mobilnosti, reševanju odprtih vprašanj in premagovanju ovir, ki zavirajo motiviranost 
za študij v tujini. Študenti so še v postopku prijave.  
V času pandemije Covid-19 je bilo realiziranih pol toliko mobilnosti za praktično usposabljanje, saj 
so ponudniki (klinike, fakultete) omejevali število udeležencev in termine izvedbe. Trenutne 
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številke kažejo, da se sproščenost vrača na svoja stara pota, saj so se mobilnosti v letu 2022 precej 
okrepile, tako pri domačih kot tujih študentih. 
 
Aktivnost na področju promocije mednarodne mobilnosti smo v okviru Pisarne za raziskovanje in 
mednarodno sodelovanje povečali že v začetku leta 2020, vendar je pandemija Covid-19, tekom 
pomladi 2020, povsem zaustavila planirane aktivnosti. V letu 2022 smo aktivnosti ponovno obudili, 
saj so se tudi mnogi ukrepi proti Covid-19 sprostili, kar nakazuje na vidno stopnjevano zanimanje 
za mobilnost v tujino. Študente VF o razpisih Erasmus+ in CEEPUS ter drugih priložnostih 
obveščamo predvsem elektronsko – novost v letu 2022 je, da jih obveščamo preko VIS sistema 
VF. Poleg tega se poslužujemo še objav na spletni strani VF (na strani Mednarodna dejavnost in 
pod obvestili), socialnih omrežjih in na ekranu, ki se nahaja v avli stavbe A1. Glede na dohodne 
informacije smo sprotno urejali vsebine na spletni strani VF, vezane na mednarodne mobilnosti 
domačih študentov. 
 
Za tuje in domače študente, ki so na VF ali v tujini opravljali mednarodno mobilnost, pa smo 
posodobili anketi o zadovoljstvu z mobilnostjo. S promocijskimi aktivnostmi v živo smo pričeli v 
letu 2022, po sprostitvi ukrepov proti Covid-19. Najprej smo vključili individualna srečanja z 
zainteresiranimi kandidati, ki si želijo izvesti mobilnost v tujino oziroma tistimi, ki so se vrnili iz 
tujine in potrebujejo pomoč pri reintegraciji v lokalno okolje. 
 
V septembru 2022 smo organizirali posvet o pedagoškem delu v procesu mednarodne mobilnosti, 
na katerega so bili vabljeni vsi pedagoški delavci na VF. Namen dogodka je bil predvsem pridobiti 
povratne informacije v zvezi z delom s tujimi študenti na mednarodni mobilnosti za namen študija 
in namen praktičnega usposabljanja. Najprej so sodelavke Pisarne za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje predstavile novosti programskega obdobja Erasmus 2021-2027, nato so spodbudile 
diskusijo o morebitnih težavah ali izzivih pri delu s tujimi študenti, opažanjih, ki bi lahko bili 
pozitivni ali negativni, ipd. Žal se ciljna skupina pedagogov, ki gostijo tuje študente na svojih 
predmetih ni odzvala povabilu, zato je bilo na srečanju govora več v smeri izmenjav za namen 
praktičnega usposabljanja, ki je obrodilo predvsem pozitivne povratne informacije. Zaradi uspešne 
izvedbe posveta namerava Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje tovrstno srečanje 
organizirati vsako leto.  
 
V novembru smo na uvodnem srečanju za 1. letnike doktorske smeri Biomedicina pripravili 
predstavitev priložnosti za mobilnost v tujino, ki jih lahko koristijo študenti 3. stopnje. Nadalje se 
načrtuje še srečanje s preostalimi letniki doktorskega študijskega programa, saj smo v letu 2022 
zabeležili prvo doktorsko mobilnost v okviru novo nastalega razpisa Erasmus+ kratkoročne 
doktorske mobilnosti za namen študija/praktičnega usposabljanja v š.l. 2021/2022, ki bi 
pripomogla k bolj učinkoviti promociji izmenjav študentov 3. stopnje. V komunikaciji z Referatom 
za podiplomski študij poskušamo doumeti specifike študijskega programa Biomedicina in s tem 
ustrezno prilagoditi prihodnje interne javne razpise za kratkoročne mobilnosti. 
 
Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje ohranja redno (mesečno) komunikacijo s 
tutorji tujih študentov na VF – pogovori o boljši povezanosti s Pisarno, preteklih izkušnjah pri 
nudenju pomoči tujim študentom, možne izboljšave za prihodnje študijsko leto.   
 
Sodelavke Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje proaktivno sodelujemo pri 
organiziranju bodoče poletne šole Biovarnost – pomoč pri razlaganju razpisov Erasmus in 
CEEPUS ter finančnih vidikih organiziranja dogodka, povezovanje z drugimi članicami UL, ki so 
že organizirale dogodke v navedenih razpisih. Pisarna je prav tako vez med VF in Nacionalno 
agencijo CMEPIUS ter UL. 
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V letu 2023 bomo nadaljevali s promocijo mednarodne mobilnosti za študente in zaposlene na VF, 
se povezovali s tujimi institucijami za razširitev možnosti izmenjave za namen študija/praktičnega 
usposabljanja in izmenjave zaposlenih. Pripravili bomo posodobitve prilog in besedila Navodil o 
mednarodnih izmenjavah študentov na VF ter posodobitve usmeritev za tuje študente: Guidelines 
for foreign students applying for study exchanges or traineeships at UL VF. Še naprej bomo 
posodabljali spletne vsebine o mednarodni mobilnosti za domače in tuje študente, povezavo z 
zaposlenimi bomo vzpostavili tudi preko sistema Intranet VF. Ko bo sistem UL za sklepanje 
digitalnih medinstitucionalnih sporazumov Erasmus+ v polnem zagonu (odpravljene trenutne 
težave z delovanjem), bomo nadaljevali tudi s podpisovanjem sporazumov za novo programsko 
obdobje. 
 
Aktivno se vključujemo še v promocijo mobilnostmi študentov VF in ozaveščamo o možnostih 
mednarodnega sodelovanja zaposlenih VF znotraj mreže EUTOPIA. 
 
 
Spodbujanje mednarodne mobilnosti tujih študentov 
 
Na VF sprejmemo zgolj omejeno število tujih študentov za namen študija, saj nam tako veleva 
predvsem način izvajanja študijskega programa 2. stopnje, omejitve pri vpisu ter nerealizirane 
mobilnosti študentov VF za namen študija v tujino. Število gostujočih tujih študentov se je pretekla 
leta gibalo med 5 in 8 tujih študentov na leto. Tuji študenti so svojo izmenjavo za namen študija 
izvajali pretežno v 4. in 5. letniku enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
veterinarstvo. 
 
Na Veterinarski fakulteti v tekočem študijskem letu 2022-2023 ne gostimo nobenega tujega 
študenta na izmenjavi za namen študija. Razlogi tičijo predvsem v slovenskih veljavnih ukrepih v 
času obdobja nominiranja tujih študentov na slovenske institucije. Pojavili so se tudi razlogi v 
povezavi z nepredvidljivo prihodnostjo pri napredku epidemije COVID-19 in nižjo motiviranostjo 
tujih študentov za sodelovanje v študijskem programu, ki poteka v slovenskem jeziku – slednji 
ostaja prevladovani razlog odpovedi tujih študentov. Pisarna za raziskovanje in mednarodno 
sodelovanje tako tujim koordinatorjem kot tudi tujim študentom ob nominaciji vedno vnaprej 
naznani prilagodljivost študijskega procesa jezikovnim oviram tujih študentov in možnost 
individualnih konzultacij s strani pedagoškega osebja VF. Poleg že omenjenih razlogov nekaj 
študentov nismo mogli sprejeti zaradi poteklih med-institucionalnih sporazumov med VF in 
njihovimi domačimi institucijami, ki so bili sklenjeni le za obdobje 2014-2020 (Program Erasmus+ 
za obdobje 2014-2020). Nekaj študentov je svoje prijave na mobilnost na VF odpovedalo tudi 
zaradi ne razpoložljivih nastanitev v prestolnici ali zaradi visokih cen le-teh.  
 
V okviru Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje si že ves čas prizadevamo, da bi se 
tuji študenti čim lažje vklopili v študijsko okolje na VF. Za tuje študente na izmenjavi za namen 
študija vsako leto organiziramo Welcome Day, kjer jim predstavimo splošne informacije UL in VF 
ter življenje v Sloveniji. S tujimi študenti, ki na VF opravljajo praktično usposabljanje, se na njihov 
prvi dan pričetka dela sestanemo individualno, da jim podamo relevantne informacije v povezavi s 
postopki izvajanja mobilnosti na VF, študentskimi boni, avtobusi in ostalimi splošnimi zadevami 
študentskega življenja. Nato jih usmerimo na primerno kliniko oz. inštitut VF. Ves čas mobilnosti 
tujega študenta na VF skrbi Pisarna za ohranjanje stika s študentom, mu nudi podporo pri izvajanju 
študija in prakse. Velik del povratnih informacij za učinkovitejše delo s tujimi študenti nam 
predstavljajo srečanja s tutorji tujim študentom na VF, ki pomagajo tujim študentom na izmenjavi 
za namen študija pri usklajevanju podrobnosti izvajanja predmetov – so v kontaktu z nosilci 
predmetov, zagotavljajo ustrezne učne pogoje (ustrezna literatura, način podajanja snovi, dodatne 
razlage, individualno delo itd.). Pisarni poročajo tudi o morebitnih zapletih.  



 
27 

V naslednjem študijskem letu bomo, v kolikor bomo gostili tuje študente na izmenjavi za namen 
študija, organizirali dogodke v živo, na katerih se bodo lahko tuji študenti predstavili domačim – 
namen dogodkov bo širša integracija tujih študentov v slovensko okolje.  
 
Tujim študentom še nadalje ponujamo vse predmete (obvezne in izbirne) 3., 4., 5. in 6. letnika za 
opravljanje izmenjave za namen študija na VF, pri čemer še vedno velja omejitev prostih mest za 
tuje študente na predmetih VF (do 2 tuja študenta na predmet – na ta način omogočamo večjo 
vpetost tujih študentov v učni proces v okviru posameznega predmeta). 
 
Pedagoški delavci na VF so za svoje delo s tujimi študenti v okviru predavanj in vaj ter praktičnega 
usposabljanja nagrajeni s pedagoškimi točkami (0,15 točke/študenta/mesec … do največ 2 točki v 
enem habilitacijskem obdobju). Za mentorje tujih študentov, ki na VF opravljajo praktično 
usposabljanje, in nosilce ter druge sodelujoče pedagoške delavce pri predmetih, ki jih obiskujejo 
tuji študenti na študijski izmenjavi, Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje izdaja 
potrdila o mentorstvu tujim študentom. Prejemnik jih lahko potem priloži vlogi za habilitacijo, ki 
jo obravnava Habilitacijska komisija VF. 
 
 
Mobilnosti v študijskem letu 2021/2022 v številkah 
 
V študijskem letu 2021/2022 je bilo realiziranih odhodnih mobilnosti 29, dohodnih mobilnosti 
24.  
 
To pomeni, da je bilo v navedenem študijskem letu izvedenih 20 mobilnosti tujih študentov na UL 
VF, od tega jih je 5 gostovalo v okviru Erasmus izmenjave za namen študija, 8 v okviru Erasmus 
izmenjave za namen praktičnega usposabljanja in eno neodvisno praktično usposabljanje. 
 
Dodatno je bilo odpovedanih 7 že dogovorjenih praktičnih usposabljanj v okviru programa Erasmus+ in 1 v okviru 
CEEPUS programa. 
 
Tuji študenti so prihajali iz sledečih držav: 5x Češka, 4x Španija, 3x Italija, 3x Srbija, 2x Poljska, 2x 
Bosna in Hercegovina, 1x Makedonija, 1x Kosovo, 1x Madžarska, 1x Romunija, 1x Litva, 1x Grčija, 
1x Hrvaška, 1x Turčija, 1x Nemčija 
 
Odhodnih študentskih mobilnosti je bilo 22 – od tega 2 Erasmus izmenjavi za namen študija, 11 v 
okviru Erasmus izmenjave za namen praktičnega usposabljanja, 1 kratkoročna Erasmus doktorska 
mobilnost in 3 izmenjave za namen praktičnega usposabljanja v CEEPUS programu. 5 študentov 
UL VF se je udeležilo dveh različnih poletnih šol v okviru CEEPUS programa na tujih institucijah. 
 
Bilo je še 1 prestavljeno in 1 odpovedano praktično usposabljanje v okviru programa Erasmus+. 
 
Študenti so odhajali v sledeče države: 4x Hrvaška, 3x Češka, 3x Ciper, 3x Severna Makedonija, 2x 
Avstrija, 2x Madžarska, 1x Belgija, 1x Poljska, 1x Grčija, 1x Italija, 1x Irska, 1x Nizozemska, 1x 
Srbija.  
 
Realizirane so bile 4 dohodne izmenjave v okviru Erasmus programa za izmenjavo osebja. 
 
Odpovedane 3 izmenjave (1 neodvisno, 1 Erasmus+ osebje, 1 CEEPUS učiteljska) in 1 prestavljena (Erasmus+ 
učiteljska). 
 
Gostje so prihajali iz sledečih držav: Turčija, Nemčija, Bolgarija, Švedska. 
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Odhodnih mobilnosti je bilo 7. Od tega 5 učiteljskih in 1 mobilnost osebja v okviru Erasmus 
programa in 1 učiteljska mobilnost v okviru CEEPUS programa. 
 
Odpovedani 2 učiteljski izmenjavi v okviru Erasmus+ programa. 
 
Zaposleni VF so odhajali v sledeče države: 2x Hrvaška, 2x Nemčija, 1x Avstrija, 1x Italija, 1x Češka. 
 
 
Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju 
 
Pisarna za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VF je v tedenskem kontaktu s ključno 
univerzitetno službo, ki deluje v sklopu mednarodnega področja (Univerzitetna Služba za 
mednarodno dejavnost).  
Aktualne informacije o odprtih domačih in mednarodnih razpisih, o možnostih pridobivanja 
štipendij, o možnostih mednarodnega sodelovanja s tujimi institucijami na področju sklepanja 
bilateralnih sporazumov in pogodb idr., USMS posreduje ažurno, pri čemer ji na VF sledimo in 
prejeto razdelimo med ciljne skupine.  
Pri razpis odprtih do porabe sredstev, z univerzitetno službo, ob uspešno izvedeni prijavi domačega 
študenta na odprti razpis, sodelujemo sprotno, kar pohitri postopek pred odhodom na mobilnost. 
 

KLJUČNE IZBOLJŠAVE 

IN DOBRE PRAKSE V 

PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST 

Promoviranje programov 

mobilnosti (Erasmus+ in 

CEEPUS) 

Povečanje povpraševanja študentov enovitega magistrskega 

študijskega programa za praktično usposabljanje/študij v tujini, 

motiviranje doktorskih študentov za koriščenje priložnosti 

izmenjav v tujino ter pedagoškega osebja za poučevanje in 

usposabljanje v tujini 

Sprotno obveščanje o 

razpisih (mobilnosti, poletne 

šole, štipendije itd.) 

Naraščanje števila študentov in pedagoškega osebja, ki odhajajo 

na mobilnost v tujino; opozarjanje na dogajanja na mednarodnem 

področju VF; spodbujanje k razpravi o mobilnostih med 

domačimi študenti in zaposlenimi 

Individualna obravnava 

vsakega študenta, pedagoga 

ali zaposlenega (domačega in 

tujega) 

Zadovoljstvo deležnikov, saj so deležni zasebnosti pri obravnavi, 

podrobnejše reševanje odprtih vprašanj; jasnejše opredeljevanje 

specifikacij posamezne mobilnosti, pri čemer se lažje rešujejo 

možni problemi;  

Med domačimi študenti, ki 

so izvedli mobilnost v 

tujino, ter tujimi študenti, ki 

so izvedli mobilnost na VF, 

izvajamo interni anketi o 

zadovoljstvu z mobilnostjo 

in podpornimi storitvami, ki 

jih pri tem ponuja VF 

Rezultati ankete nam pomagajo pri vpeljavi izboljšav na področju 

storitev v okviru mednarodne mobilnosti; pozitivne povratne 

informacije dvigujejo motivacijo Pisarne za raziskovanje in 

mednarodno sodelovanje 
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Izmenjava izkušenj med 

domačimi študenti 

VF na svoji spletni strani objavlja predstavitve izkušenj študentov 

na mednarodnih mobilnostih, kar spodbuja mreženje med 

študenti na članici in načenja diskusije o priložnostih mobilnosti 

na članici. 

Večja vpetost tutorjev tujih 

študentov pri oblikovanju 

izboljšav na mednarodnem 

področju 

Sestanki s tutorji tujih študentov so prinesli boljše razumevanje 

sodelavkam Pisarne glede soočanja s preprekami tujih študentov, 

ki so bili v študijem letu 2021-2022 na izmenjavi za namen 

študija. Iščejo se rešitve za razbremenitev stresnih situacij tujih 

študentov pri integraciji v slovensko okolje in pri študijskem 

procesu. 

KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

VF še ni organizirala poletne šole 

V naslednjih 3 

letnih izvedba 

vsaj ene 

poletne šole 

Ustanovitev skupine za organiziranje 

dogodka; pridobivanje finančnih sredstev 

izven sredstev članice; zastavljanje ciljev 

organiziranja dogodka in priprava 

privlačnega programa poletne šole, ki bo 

pritegnil tuje strokovnjake in študente 

(študent pridobi ECTS, mednarodne 

izkušnje ter dobi vpogled v možnost 

daljše/krajše mobilnosti na instituciji) 

Domači študenti imajo slabšo 

predstavo o učinkovitosti 

mobilnosti za namen študija 

V naslednjih 5 

letih povečati 

stopnjo 

mobilnosti 

domačih 

študentov za 

namen študija 

v tujini 

Promocija mednarodne mobilnosti in 

opozarjanje na obstoj Pisarne za 

raziskovanje in mednarodno sodelovanje; 

preizkus učinkovitosti novo-vpeljanega 

administrativnega postopka priznavanja 

izpitov, opravljenih v tujini ter 

prilagoditev postopka glede na povratne 

informacije; okrepitev zanimanja domačih 

študentov, ki si želijo iti na izmenjavo z 

nudenjem delavnic, predstavitev v živo; 

večja angažiranost nosilcev predmetov k 

dodatnemu spodbujanju domačih 

študentov za mobilnost za namen študija 

in praktičnega usposabljanja; sodelovanje 

s tutorji študenti letnikov 

KLJUČNE NEVARNOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

Slabša prepoznavnost VF v 

mednarodnem okolju; slabše 

mreženje med strokovnjaki v 

mednarodnem okolju; nezmožnost 

pridobivanja dodatnih finančnih 

sredstev  

V naslednjih 

treh letih 

bomo na VF 

izvedli 

poletno šolo 

Z izvedbo poletne šole bomo pritegnili 

priznane mednarodne strokovnjake, 

krepili mednarodno sodelovanje 

zaposlenih in študentov ter si povečali 

možnost nadaljnjega sodelovanja na 

področju mobilnosti tujih študentov za 

namen študija 
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Manjša stopnja mobilnosti tujih 

študentov; VF ne bo dosegala ciljev 

internacionalizacije UL 

Izvedba 

vzporednega 

študija v 

angleškem 

jeziku za tuje 

(dodiplomske) 

študente v 

naslednjih 5 

letih 

Priprava (akreditiranega) programa v 

angleškem jeziku; preučitev predloga za 

sodelovanje pri dvojni diplomi s tujimi 

institucijami; izbor ustreznih notranjih in 

zunanjih pedagogov, asistentov idr.; 

povečanje prostorskih kapacitet članice 

Slabša mednarodna vpetost; slabše 

učne kompetence; slabša jezikovna 

sposobnost; manjša medkulturna 

zavest; slabše sodelovanje v družbi 

idr. 

V naslednjih 5 

letih povečati 

stopnjo 

mobilnosti 

domačih 

študentov za 

namen študija 

v tujini 

Promocija mednarodne mobilnosti in 

opozarjanje na obstoj Pisarne za 

raziskovanje in mednarodno sodelovanje; 

preizkus učinkovitosti novo-vpeljanega 

administrativnega postopka priznavanja 

izpitov, opravljenih v tujini ter 

prilagoditev postopka glede na povratne 

informacije; okrepitev zanimanja domačih 

študentov, ki si želijo iti na izmenjavo z 

nudenjem delavnic, predstavitev v živo; 

večja angažiranost nosilcev predmetov k 

dodatnemu spodbujanju domačih 

študentov za mobilnost za namen študija 

in praktičnega usposabljanja; sodelovanje 

s tutorji študenti letnikov 

 

 
 
 
 

  



 
31 

3.4. USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 
 

3.4.1. KNJIŽNIČNI SISTEM  

 
Glede na rezultate ankete zadovoljstva uporabnikov storitev knjižnice imamo pravilno začrtano 
pot, saj so naši študenti zadovoljni z delovnim časom knjižnice ter z odnosom osebja knjižnice do 
njih. Zadovoljni so tudi z izborom, ustreznostjo in dostopnostjo študijske literature, kar jim 
omogoča poglobljen študij in raziskovanje želene teme v zvezi s pripravo seminarskih in 
raziskovalnih nalog. 
 
S sodelovanjem v skupnem javnem naročilu znanstvene periodike 14 članic UL ter s sodelovanjem 
v konzorcijih za nakup elektronskih in tiskanih revij, smo znižali cene naročnin revij in zmanjšali 
stroške za izvedbo postopka javnega razpisa. V okviru konzorcijev smo uporabnikom z VF 
zagotovili dostop do številnih tujih znanstvenih revij in e-knjig v polnem besedilu ter dostop do 
pomembnih tujih baz podatkov in ponudnikov e-virov. 
 
Skupaj z Biotehniško fakulteto sodelujemo pri nakupu dveh online dostopnih znanstvenih 
bibliografskih baz podatkov CAB Abstracts ter Food Science and Technology Abstracts. 
 
Preko repozitorija UL, ki omogoča trajno hranjenje in spletno dostopnost elektronskih oblik 
visokošolskih del, objav raziskovalcev, študijskih gradiv in drugih publikacij, nadaljujemo s 
podporo odprtemu dostopu v znanosti in odprtemu e-visokošolskemu izobraževanju. S tem tudi 
podpiramo razvoj odprte znanosti v skladu z določili Evropske komisije za odprti dostop do 
recenziranih objav, ki so rezultat javno financiranih raziskav in so prosto dostopni vsem 
uporabnikom. 
 
Knjižnica je članica delovne skupine pri univerzitetni službi za knjižnično dejavnost in sicer v 
Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL, kjer obravnavamo in usklajujemo vse pomembne teme 
v zvezi s skupno knjižnično dejavnostjo na UL. Poleg tega tudi sodelujemo pri izdajanju 
veterinarske znanstvene revije Slovenian Veterinary Research. 
 
Nadaljujemo s strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, s kreiranjem in redaktiranjem zapisov v 
vzajemnem knjižnem katalogu COBIB. Z vodenjem bibliografij naših raziskovalcev z vnašanjem 
zapisov v sistem COBISS.si omogočimo raziskovalcem izpis njihovih del v informacijskem sistemu 
o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS. Nadaljujemo tudi z vnosom dokumentov v digitalno 
zbirko Bibliografija delavcev VF, ki jo gradimo v polnem besedilu od leta 2006 dalje.  
 
 

3.4.2. KARIERNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ ŠTUDENTOV  

 
Tutorstvo 
 
Na VF  deluje tutorski sitem učiteljev (tutorji učitelji letnika) in študentov (tutorji - predstavniki 
letnikov, predmetni tutorji za nekatere predmete, kjer so študenti ocenili, da so potrebni, tutorji za 
tuje študente). Tutorji sodelujejo pri svetovanju študentom, usklajevanju pedagoških dejavnosti, 
urnika, reševanju splošne problematike. Tutorji opravijo razgovore s študenti na začetku 
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študijskega leta in jih povprašajo o delovanju v predhodnem letu, na začetku letnega semestra jim 
predstavijo rezultate študentskih anket in možne ukrepe. 
 
Tutorstvo študenti zelo dobro ocenjujejo; od leta 2018/19 do 2020/21 se je v splošni anketi najbolj 
zvišala ocena za tutorstvo in sicer s 3,5 na 4,2, v letu 2021/2022 je bila ocena 4,0. 
 
Delovanje Kariernega centra v okviru služb UL se tedensko sestaja s študenti in organizira 
delavnice s področja splošnih kompetenc, pomembnih za karierni razvoj. 
 
 

3.4.3. KREPITEV DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM 

 

Za študente s posebnimi potrebami so omogočena določena prilagajanja, ki jih na prošnjo študenta 

odobri Komisija za študentske zadeve. Prilagoditve študent predstavi pedagogom, ki jih upoštevajo. 

Na VF je imenovana oseba za pomoč študentom, če so v stiski.  Za študente v stiski je na VF v 

skladu s 'Pravili o notranji organiziranosti in delu VF' ustanovljena delovna skupina, ki jo sestavljajo 

trije profesorji in dva študenta ter imenovano osebo za pomoč študentom s posebnimi potrebami. 

V letu 2021/22 je bilo opravljenih več razgovorov s študenti s posebnimi potrebami – predvsem 

na pobudo osebja referata ali učiteljev VF. Opravili smo tudi nekaj razgovorov s kandidati za vpis 

oziroma študenti na VF iz Ukrajine. Dostop do predavalnic je omogočen s posebnim goseničnim 

vozičkom, ki omogoča vzpenjanje po stopnicah in se nahaja v pritličju glavne stavbe. 

 
 

3.4.4. IZVAJANJE IN RAZVOJ OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 

Krepitev obštudijske dejavnosti 

 

Predstavniki študentov delujejo v okviru Študentskega sveta, ki je pomemben tudi za podajanje mnenj 

študentov v organih in komisijah VF. Družabno življenje študentov VF je dobro organizirano v okviru 

Študentske organizacije VF in tudi mednarodnega združenja študentov veterine - IVSA (International 

Veterinary Students' Association), ki so se v letu 2022 pripravljali na izvedbo svetovnega simpozija IVSA, 

ko so pričakovali približno 120 študentov veterine in drugih gostov v Ljubljani v januarju 2023. Študenti VF 

izdajajo svojo revijo Ructus, kjer objavljajo strokovne članke, potopise, opise dogodkov ipd. Na veterinarski 

fakulteti deluje mešani pevski zbor  Phrenicus, ki je pričel z delovanjem leta 2014 (https://www.vf.uni-

lj.si/izobrazevanje/obstudijske-dejavnosti). V njem sodeluje študenti in študentke Veterinarske fakultete. 

Nastopajo predvsem na raznih dogodkih na Veterinarski fakulteti, ki jih kulturno obogatijo (npr. na podelitvi 

diplom, priznanj VF), organizirajo tudi koncerte za javnost. Vsak torek je organiziran Juornal club, kjer 

osebje KMŽ in študenti predstavijo zanimivosti s področja zdravstvenega varstva malih živali. Predavanja 

so snemana in so dostopna preko podkasta.  

 

 

UČINKI COVIDa 
 
V letu 2020/2021 je druženje študentov in osebja VF ponovno potekalo v živo.  
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Cilji iz predhodnega 

poročila 

vsak cilj zapišite v novo 

vrstico 

Ukrepi iz predhodnega 

poročila 

vsak ukrep zapišite v novo 

vrstico 

Status ukrepa 

izberite enega od navedenih 

statusov 

Dodatna obrazložitev 

realizacije 

 

Zagotavljanje dostopa do 

čim večjega števila 

znanstvenih informacij 

ter objav v znanstvenih 

revijah z vseh strokovnih 

področij znanosti. 

 

 V okviru UL s 

sodelovanjem v skupnem 

javnem naročilu 

znanstvene periodike 

vseh 14 članic UL in s 

sodelovanjem v  

konzorcijih za nabavo 

elektronskih revij in 

tiskanih revij za 

posamezne članice UL 

bomo znižali cene za 

naročnine in zmanjšali 

stroške za javni razpis.  

realizirano Veterinarska fakulteta kot 

članica Univerze v 

Ljubljani sodeluje pri 

skupnem javnem naročilu 

tuje periodike, kjer se 

izbere najugodnejšega 

ponudnika. 

Pospeševanje razvoja 

odprte znanosti v skladu 

z Načrtom za odprti 

dostop do recenziranih 

člankov, ki so rezultat 

javno financiranih 

raziskav in so prosto 

dostopni vsem 

porabnikom. 

Zagotavljanje podpore 

raziskovalcem z 

izpolnjevanjem določil 

Evropske komisije 

(nacionalni financerji, 

raziskovalne organizacije).  

Sprotni vnos zapisov 

avtorjev z VF v COBISS 

in RUL ter v 

specializirano zbirko s 

polnimi besedili: 

Bibliografija 

raziskovalcev VF 

realizirano Vodenje bibliografije 

raziskovalcev in 

dopolnjevanje lastne 

podatkovne zbirke je naše 

vsakdanje delo. 

Dopolnjevanje e-zbirke 

učbenikov za 

zagotavljanje gradiva 

večjemu številu 

uporabnikov hkrati za 

pedagoško in 

raziskovalno delo 

 

 

Nakup čim več gradiva v 

elektronski obliki in 

posodobitev spletne 

strani knjižnice 

realizirano Elektronska zbirka 

učbenikov se vsako leto 

dopolnjuje z novimi 

izdajami naših pedagoških 

delavcev, prav tako smo 

digitalizirali kar nekaj 

starejših učbenikov, ki so 

dostopni na spletni strani 

knjižnice. 

Vpeljava elektronskih 

kartotek za paciente 

klinik, ki bi omogočale 

lažji pregled nad pacienti, 

študentom bi omogočile 

sledenjem pacienta pred 

in po njihovih rotacijah in 

Nakup in vpeljava 

aplikacije, ki omogoča 

elektronske kartoteke za 

paciente 

delno realizirano Elektronska kartoteka je v 

fazi vključitve v sistem 

dela na klinikah in v 

podpornih službah. 

Izobraževanje osebja in 

popolna integracija 

elektronske kartoteke 
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celostno obravnavo 

pacienta  

bosta končana do konca 

maja 2023. 

Izboljšanje razmer v 

nočnem času 

Ureditev prostorov za 

počitek v nočnem času v 

obdobju dežurstev za 

osebje klinik in študente  

realizirano Študentom, ki opravljajo 

klinične rotacije v 

urgentni 24 urni 

veterinarski službi so na 

voljo prostori za počitek 

in spanje.  

Oprema za avtomatsko 

dezinfekcijo obutve po 

kliničnem delu in delu v 

secirnicah 

Nabava opreme za 

avtomatsko čiščenje 

obutve po opravljenem 

delu na klinikah in v 

secirnicah na več 

lokacijah 

ostaja na ravni 

predloga 

/ 

Izboljšava navodil za 

biovarnost. 

Vključitev infografike in 

angleškega besedila v 

navodila za biovarnost za 

lažje/hitrejše 

razumevanje navodil  

ostaja na ravni 

predloga 

Aktivnosti se bodo 

izvajale v letu 2023. 

Delovanje Društva 

podiplomskih študentov 

VF in podpornikov 

Podpiranje delovanja 

Društva podiplomskih 

študentov VF in 

podpornikov, ki se 

osredotoča na različno 

problematiko 

podiplomskih študentov 

realizirano Aktivnosti se nadaljujejo. 

Krepitev obštudijske 

dejavnosti  

Krepitev sodelovanja s 

študentskimi združenji in 

Kariernim centrom UL  

delno realizirano Aktivnosti se nadaljujejo 

tudi v letu 2023. 

Krepitev podpore 

študentom, tudi 

študentom s posebnim 

statusom  

Nadaljevali bomo z 

aktivnostmi za 

povezovanje tutorjev 

učiteljev in predstavnikov 

študentov letnikov in 

skupine za delo s 

študenti s posebnim 

statusom  

realizirano Imenovana je bila oseba 

za pomoč študentom s 

posebnim statusom, ki 

opravlja razgovore s 

študenti in jim svetuje. 

Ozaveščanje pedagogov o 

problematiki študentov s 

posebnimi potrebami. 

zagotoviti prostor za 

predklinično učenje 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev  

ostaja na ravni 

predloga 

Priprave na novogradnjo 

in zaključno načrtovanje 

prostorov v novi stavbi. 

zagotoviti prostor, kjer se 

bodo lahko pripravljali 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev  

opuščeno / 
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novogradnja VF nadaljevanje aktivnosti delno realizirano Izvedena so bila zaključna 

načrtovanja za novo 

stavbo. 

vzpostavitev takšne 

povezave med študenti in 

Alumni, ki bo uspešna 

Študentski svet UL VF 

načrtuje predstavitve 

poklicev z video 

vsebinami in srečanji v 

živo. Seznanitev s portali, 

kjer del informacij že 

obstaja. 

delno realizirano V okviru ukrepa RSF se 

je izvajalo povezovanje 

Alumnov VF in 

študentov. Interes 

študentov je bil večji, kot 

je bilo Alumnov, ki bi bili 

pripravljeni predstaviti 

svoje delovno mesto. 
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4 UPRAVLJANJE IN RAZVOJ SISTEMA 
KAKOVOSTI 

 
 
Podaljšanje institucionalne akreditacije 

 

V letu 2021 je NAKVIS izvedel oceno ustreznosti Univerze v Ljubljani, ocenjevalci so pregledali 

tudi ustreznost izvajanja študijskega programa na VF, kjer niso opazili večjih neskladnosti. V letu 

2022 je bila izvedena vzorčna evalvacija doktorskega študija Biomedicina, pri izvajanju doktorskega 

študija na VF niso bile opažene večje pomanjkljivosti, so pa opažene nekatere možnosti za 

izboljšavo: ni razvidno, da se učni načrti redno posodabljajo, ni jasno vidno zbiranje povratnih 

informacij zaposlovalcev doktorandov ŠP Biomedicina. 

 

Krepitev celovite zanke kakovosti in sistema kakovosti 

 
Sistem kakovosti na VF je namenjen nenehnemu izboljševanju kakovosti delovanja zlasti na dveh 

področjih: na področju izobraževalne dejavnosti in na področju strokovne dejavnosti, ki poteka v 

okviru fakultete, pomembna je predvsem za delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki 

izvaja delo imenovanih in referenčnih laboratorijev. 

 

Na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti VF sledi priporočilom UL in njenih organov, 

dejavnosti potekajo v skladu s Pravili o sistemu kakovosti Univerze v Ljubljani (2020, 2021) in 

Pravili o notranji organizaciji VF in internih dokumentov kakovosti na VF (2017 in spremembe do 

2021. V teh pravilih je opredeljeno, da je organ, odgovoren za spremljanje kakovosti izobraževalne 

dejavnosti na VF Komisija za kakovost študija (KKŠ) in Komisija za študentske zadeve (KŠZ).  

 

Poenoten sistem vodenja skladno z zahtevami ISO 17025 ureja tudi številna področja, ki so 

pomembna pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega procesa, kot 

so npr. strateško vodenje, zagotavljanje neodvisnosti in nepristranosti, obvladovanje dokumentov, 

naročanje, beleženje in obravnava pritožb, zagotavljanja in vzdrževanja kompetentnosti zaposlenih 

in podobno. Zaradi zaveze neprestanemu izboljševanju imamo vpeljane naslednje mehanizme 

kakovosti:   

 

- Vodstveni pregled 

 

Vodstvo Veterinarske fakultete (dekan, predstojnik NVI ter predstojniki enot in vodje regionalnih 

enot) po vnaprej določenem programu in postopku pregledajo sistem vodenja. Načrtovan je tako, 

da je vsak del delovanja organizacije pregledan najmanj enkrat letno. Ob tem se preverja, da je 

sistem vodenja, vključno s politikami in cilji, še vedno ustrezen, primeren in uspešen. V letu 2021 

je bil postopek vodstvenega pregleda dopolnjen z elementi spremljanja izvajanja pedagoškega 

procesa, kar se je drugič izvajalo v letu 2022. 

 

- Notranje presoje 
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Na vseh enotah VF, se planirano in v rednih časovnih intervalih izvajajo notranje presoje sistema 

vodenja. Z njimi se preverja, ali je pregledani sistem vodenja na vseh ravneh skladen z ISO 17025, 

zakonodajo, poslovnikom kakovosti VF, drugimi dokumenti sistema vodenja in zastavljenimi cilji, 

ter ali se uspešno izvaja, vzdržuje in izboljšuje. 

 

- Redne zunanje presoje sistema vodenja  

 

Zaradi vzdrževanja in prilagajanja obsega akreditacije potrebam naših odjemalcev je naš sistem 

vodenja in delovanja redno pregledan s strani nacionalne akreditacijske službe Slovenske 

akreditacije (SA). Intervali med presojami so praviloma dolgi do 15 mesecev, v letu 2022 ni bilo 

izvedene zunanje presoje organiziranosti in delovanja s strani SA, so se pa izvajale priprav ne 

presojo v januarju 2023. 

 

- Zbiranje in obravnava povratnih informacij odjemalcev in zaposlenih  

 

Na Veterinarski fakulteti zbiramo tako pozitivne kot negativne povratne informacije odjemalcev 

naših storitev. Skladno s tem po predpisanem postopku zapisujemo in obravnavamo pritožbe in 

izvajamo ankete o zadovoljstvu. V letu 2022 so bili opravljeni razgovori učiteljev tutorjev s študenti, 

izvedene so bile ankete študentov, razgovori prodekanje za izobraževalno dejavnost z izvajalci 

pedagoškega procesa.  

 

- Ocena tveganj in priložnosti 

 

Neskladnosti, tveganja in priložnosti za izboljšanje, ki jih identificiramo pri rednem delu, 

vodstvenem pregledu, notranjih presojah, pritožbah in anketah obravnavamo in dokumentiramo 

po predpisanem postopku. Na podlagi izvedene ocene tveganja in priložnosti določimo ukrepe, ter 

spremljamo njihovo izvedbo in učinkovitost.    

 

Dokumenti, pomembni za pedagoško področje, opredeljujejo standardne postopke in obrazce, 

povezane s pedagoškim procesom (npr. postopki za spremljanje izvajanja študijskega programa in 

doseganja učnih ciljev, spremljanje ustreznosti porazdelitve ECTS, postopek za pripravo 

samoevalvacijskega poročila, postopek opravljanja komisijskega izpita, postopek priznavanja 

obveznosti, opravljenih v okviru mednarodnih izmenjav, postopek priznavanja znanj in spretnosti, 

pridobljenih izven študijskega programa, postopek sodelovanja študentov pri izvajanju  

raziskovalnih nalog). V letu 2021 je bilo pripravljeno Vodilo o pedagoškem procesu, ki natančno 

opredeljuje interno dogovorjene postopke pedagoškega procesa. Evalvacijo izvajanja teh 

postopkov vključujemo v vsakoletno Poročilo o kakovosti oziroma Letno poročilo.  

 

 

4.1. DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI 
 
Sistem kakovosti na UL je opredeljen s Pravilnikom o sistemu zagotavljanja in spremljanja 

kakovosti na UL (2020, 2021). Politika, strategija in dejavnosti VF za zagotavljanje kakovosti pa so 
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opisane v Poslovniku kakovosti VF in pravilih, vodilih in standardnih operativnih postopkih, ki so 

skladni s standardom, Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem 

visokošolskem prostoru (ESG 2015) ter evropsko in nacionalno zakonodajo glede dejavnosti, ki 

jih izvajamo na VF. Do konca februarja se vsako leto pripravi letno poročilo o opravljenih 

aktivnostih in o izpolnjenem načrtu. Poročilo o dejavnostih VF je predstavljeno Upravnemu 

odboru, članom Senata VF in Akademskemu zboru. Tekoče dejavnosti VF se osebju VF 

predstavljajo po elektronski pošti, na voljo pa so tudi na spletnih straneh VF in na intranetu, kjer 

so objavljeni interni dokumenti, tudi dokumenti kakovosti, navodila za delovanje, nekatere 

povezave za usposabljanja. 

 

 

Sistem, povratne zanke na ravni študijskega programa oz. procesa  

 

Uspešnost vseh enot VF se vsako leto oceni na vodstvenem pregledu, ki vključuje oceno tveganja 

in prepoznavanje priložnosti na različnih področjih delovanja. Pridobljene podatke analizira in 

ovrednoti vodstvo VF (dekanja, prodekani, predstojnik NVI in vodja zagotavljanja kakovosti VF), 

ukrepi za izboljšave delovanja pa se upoštevajo pri pripravi plana delovanja. Pomemben del 

evalvacij so ankete študentov, ki jih oseba, zadolžena za kakovost študija in prodekanja za 

izobraževalno dejavnost analizirata in predstavita učiteljskemu osebju na letni konferenci za učitelje 

in asistente. Osebje VF vsako leto pripravi letni plan pedagoških, raziskovalnih in strokovnih 

dejavnosti, ki vsebuje načrt usposabljanja, zaposlitve, napredovanja, financiranja, vzdrževanja in 

nabave nove opreme ter družabnih dejavnosti študentov. Priprava plana dela upošteva ugotovljena 

tveganja in priložnosti. Plan dela odobrijo organi VF in nazadnje dekanja VF. Poleg anket 

študentov, katerih rezultati so znani, ko generacija študentov že zapusti letnik, nekateri učitelji 

izvajajo anketiranje študentov s 3 x 3 anketo, ki se izvaja med semestrom. To omogoča učitelju 

ukrepanje pri generaciji študentov, ki je podala odgovore na vprašanja. Ob začetku študijskega leta 

se izvajajo razgovori med študenti in učitelji tutorji, za pridobivanje informacij o dobrih in slabih 

vidikih izvajanja pedagoškega procesa v predhodnem letu. V letu 2022 je bila izvedena tudi anketa 

med učitelji in asistenti ter med študenti o ustreznosti urnika. Pridobljena mnenja so bila 

upoštevana, kjer je to bilo mogoče, pri pripravi urnika za obdobje 2022/2023. 

 

 

Delovanje komisije oz. drugega organa za kakovost 

 

Komisija za kakovost Veterinarske fakultete (KZK) je delovno telo senata in je bila ustanovljena 

leta 2001, deluje na osnovi standarda ISO 17025. VF namreč po pogodbi z UVHVVR v okviru 

Nacionalnega veterinarskega inštituta v svojih laboratorijih opravlja 145 metod akreditiranih pri 

Slovenski akreditaciji. KZK tako sestavljajo »kakovostniki« vseh organizacijskih enot VF. Njena 

naloga je implementacija standarda ISO 17025 in pridobivanje, oziroma ohranjanje akreditacije 

Slovenske akreditacije za izbrane metode preskušanja. KZK je odgovorna za pripravo, uvedbo in 

izvajanje standardnih operativnih postopkov za različne dejavnosti. Ta komisija vključuje vodje 

kakovosti iz vseh enot VF, kar omogoča boljšo diseminacijo dogovorjenih postopkov. 

 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/1240
http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/GetFile/1240
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Leta 2019 je bila ustanovljena posebna delovna skupina, imenovana Komisija za kakovost študija. 

Člani Komisije za kakovost so predstavniki vsakega inštituta/klinike iz vrst visokošolskih učiteljev 

ter dva študenta, vodi pa jo odgovorna oseba za kakovost študija na VF. Predstavniki 

inštitutov/klinik skrbijo za prenos informacij do osebja na inštitutih/klinikah in usklajevanje 

postopkov. Komisija je odgovorna za zagotavljanje kakovosti dejavnosti na področju študija in je 

delovno telo senata. Komisija sodeluje pri pripravi samoevalvacijskega poročila, pripravlja analize 

anket in skrbi za pedagoško usposabljanje učiteljskega osebja. 

 

Za področje raziskovanja je odgovorna Komisija za raziskovalno dejavnost (KRD). 

Najučinkovitejše evalvacije raziskovalnega dela potekajo na nivoju programskih skupin.  

 

 

Strokovna podpora sistemu in kulturi kakovosti 

 

Referat za študijske in študentske zadeve, Enota za zagotavljanje kakovosti, Komisija za 

zagotavljanje kakovosti, Komisija za kakovost študija in Komisija za raziskovalno dejavnost skrbijo 

za strokovno podporo osebju VF glede sistema delovanja in kulture kakovosti na VF. Osebje se 

glede nejasnosti posvetuje tudi z ustreznimi službami UL. 

 

 

Sodelovanje med članico in univerzitetnimi službami na tem področju 

 

Na ravni UL Komisija za zagotavljanje kakovosti pripravi in primerja rezultate anket študentov 

med različnimi članicami UL in pripravlja usmeritve glede zagotavljanja kakovosti posameznih 

članic.  

 

 

4.2. RAZVIJANJE SISTEMA KAKOVOSTI 
 
Poenoten sistem vodenja in kakovosti imamo dobro vpeljan za delo v preskuševalnih laboratorijih. 
Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo 
neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate 
preskušanja. Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije 
LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). 
 
Obstoječi sistem nadgrajujemo in dopolnjujemo s pripravo postopkov za zagotavljanje standardov 
ESG 2015. 
 
 

Izvajanje dogodkov – posvetov, delavnic, usposabljanj za izboljšanje 

kakovosti študija in drugih dejavnosti 

 

V letu 2022 smo organizirali usposabljanja za pedagoške delavce na VF kot pomoč in izmenjavo 

dobrih praks pri poučevanju na daljavo v obliki večkratnih ponovitev. Na VF j ebil tudi organiziran 
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tečaj Osnov visokošolske didaktike za mlade pedagoške delavce in asistente. Izvedeni sta bili dve 

delavnici multiplikatorjev za prenos dobrih praks, opazovanih v tujih inštitucijah (problemsko e-

učenje, laboratoriji za pridobivanje praktičnih veščin). Več usposabljanj za osebje VF je izvedel 

Center Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu. Usposabljanja so bila dobro 

ocenjena s strani osebja VF.  

 

Povezava sistema kakovosti s strateškim vodenjem in upravljanjem članice in 

UL 

 

Prodekanja za izobraževalno dejavnost koordinira delo Kurikularne komisije. Je prisotna na sejah 

Komisije za kakovost študija in je članica kolegija dekana, kjer ima neposreden dostop do dekanje 

VF. Vodja zagotavljanja kakovosti VF vodi delo Enote za zagotavljanje kakovosti, koordinira delo 

Komisije za zagotavljanje kakovosti. Kot članica posvetovalnega telesa - kolegija dekanje -  ima 

neposreden dostop do dekanje VF.  

 

 

Spremljanje zaposljivosti diplomantov  

 

V evidenci brezposelnih je prijavljenih 19 oseb z izobraževalnim nazivom doktor veterinarske 

medicine, enoviti magistrski študij 2. stopnje.  

 

 

4.3. MEHANIZMI ZA SPREMLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE 
KAKOVOSTI 
 

Ankete študentov 
 
Analiza študentskih anket na VF 

 

1. Predmeti  – ocene pred izpitom 

 

Pred izpitom je bilo ocenjenih 46 obveznih in 33 izbirnih predmetov, 3 izbirni pa so ostali 

neocenjeni zaradi premajhnega števila odgovorov. 

Skupne ocene se od leta 2018/19 do 2021/22 ne razlikujejo bistveno (Graf 1a in 1b). Skupna ocena 

obveznih predmetov v letu 2021/22 ostaja enaka kot v letu 2020/21 (4,43), povprečna ocena 

izbirnih predmetov pa se je znižala s 4,53 na 4,46. (Tabela 1).  

 

parameter /leto 
  

  
študijsko leto 

  

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

Obvezni predmeti 
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N 46 44 44 42 

povprečje 4,43 4,43 4,41 4,32 

SD 0,27 0,32 0,34 0,40 

Izbirni predmeti 

N 33 37 31 30 

povprečje 4,46 4,53 4,67 4,51 

SD 0,51 0,30 0,19 0,33 

Tabela 1: Skupne ocene obveznih in izbirnih predmetov pred izpitom med leti 2018/19 do 2021/22 
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Med obveznimi predmeti je v letu 2021/22 le eden prejel oceno nižjo od 4,0 in sicer 3,9, medtem 

ko je bila ocena pri 6 izbirnih predmetih nižja od 4,0 (najnižja ocena je 3,0, ostale pa med 3,4 in 

3,9) (Graf 1c). 

 

 

 

45,65% obveznih predmetov je prejelo skupno oceno 4,5 in več, lani pa 56,82 %, medtem ko je 

bila v letu 2021/22 le pri enem predmetu (2,17%) ocena nižja od 4,0 in sicer 3,9. Ocen, nižjih od 

3,0, v letu 2021/22 nismo zasledili niti pri obveznih niti pri izbirnih predmetih (Graf 1d in Graf 

1e). 
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Zasledili smo nekaj posameznih ocen nižjih od 4,0. Pri obveznih predmetih so po 4 ocene pod 4,0  

pri informiranosti in samostojnosti, pri izbirnih predmetih pa pri 7 predmetih za obveščenost in 

pri 4 do 6 predmetih za ostale komponente.  

Pri 69,70 % izbirnih predmetih je bila skupna ocena enaka ali višja od 4,5 (lani pri 59,46 %), 

medtem ko je bila ocena nižja od 4,0 pri 6 predmetih (18,18%), lani pa le pri enem predmetu (2,7 

%).  

 

 

 

2. Predmeti – ocene po izpitu 

 

V letu 2021/22 je bilo po izpitu ocenjenih 45 obveznih in 35 izbirnih predmetov, 2 izbirna 
predmeta pa zaradi premajhnega števila odgovorov nista bila vrednotena v anketi po izpitu. 
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Ocene za obvezne predmete so v letu 2021/22 v primerjavi z lanskim letom malenkostno nižje (za 
0,04 točke), pri izbirnih predmetih pa je ocena padla za 0,11 točke na 4,65. Primerjava ocen med 
leti kaže na najvišje ocene v letu 2020/21, medtem ko so v letu 2021/22 primerljive z letom 
2019/20 in višje od leta 2018/2019 (Tabela 2). V vseh letih so izbirni predmeti v povprečju ocenjeni 
nekoliko višje od obveznih. 
 

parameter / leto 
  

  
študijsko leto 

  

2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

Obvezni predmeti 

N 45 43 38 42 

Skupna ocena  (SD)  4,51 (0,27) 4,55 (0,24) 4,47 (0,36) 4,36 (0,41) 

Kompetence (SD) 4,19 (0,32) 4,17 (0,29) 4,10 (0,35) 4,05 (0,41) 

Ustreznost KT (SD) 3,30 (0,44) 3,28 (0,36) 3,19 (0,37) 3,13 (0,40) 

Izbirni predmeti 

N 35 36 27 30 

Skupna ocena (SD) 4,65 (0,39) 4,76 (0,28) 4,67 (0,28) 4,56 (0,29) 

Kompetence (SD) 4,14 (0,62) 4,26 (0,36) 4,27 (0,39) 4,15 (0,41) 

Ustreznost KT (SD) 3,01 (0,30) 3,06 (0,32) 2,92 (0,38) 2,99 (0,33) 

Tabela 2: Povprečne ocene (SD) obveznih in izbirnih predmetov v letih 2018/19 do 2021/22 – anketa po 

izpitu 

 

Z oceno 5,0 sta bila ocenjena 2, lani pa 10 izbirnih predmetov. En obvezni predmet je bil ocenjen 
z manj kot 4,0 po izpitu (skupna ocena 3,9) in en izbirni predmet s skupno oceno 3,3 (Graf 2). 
 
62,22 % (lani 74,4 %) obveznih predmetov je prejelo skupno oceno 4,5 in več, pri enem predmetu 
(2,22 %) pa je bila skupna ocena nižja od 4,0 (lani enako pri enem). 
 
74,29 % (lani 86,1 %) izbirnih predmetov je prejelo skupno oceno 4,5 in več, 20,0 % izbirnih 
predmetov pa je bilo ocenjenih z najvišjo oceno 5,0 (lani 25%). Pri enem predmetu je bila skupna 
ocena nižja od 4,0  in sicer 3,3 (tudi lani pri enem). 
 
Ocen nižjih od 3,0 nismo zasledili niti pri obveznih niti pri izbirnih predmetih. 
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Dodatno je bila pri dveh obveznih predmetih posamezna ocena za parameter naloge nižja od 4,0 
in sicer obakrat 3,8, pri enem predmetu pa je bil kriterij ocenjevanja ocenjen z oceno 3,5. 
 
Pri izbirnih predmetih so bile dodatno pri treh različnih predmetih po ena posamezna ocena nižje 
od 4,0 in sicer pri vsebini (3,8), nalogah (3,9) in kriteriju ocenjevanja (3,8). 
 
Pri primerjavi skupnih ocen v anketah pred in po izpitu opažamo, da je pri nekaterih predmetih 
precejšen razkorak med ocenama.  
 
Pri treh obveznih predmetih je bila ocena po izpitu opazno višja od ocene pred izpitom in sicer 
pri dveh za 0,4 točke in pri enem za 0,5 točke. Pri enem obveznem predmetu pa je bila ocena v 
anketi po izpitu precej nižja od ocene pred izpitom in sicer za 0,4 točke. 
 
Pri izbirnih predmetih je razkorak med ocenami pred in po izpitu še večji od obveznih 
predmetov. En predmet je bil ocenjen celo z 1,5 točke višje po izpitu kot pred izpitom, dva za 0,7 
točke, po en predmet pa za 0,5 in 0,4 točke.  Na drugi strani pa je bil en izbirni predmet ocenjen z 
0,5 točke manj in dva z 0,4 točke manj po izpitu kot pred izpitom. 
 
Ocenjene kompetence so se od leta 2018/19 do 2021/22 pri obveznih predmetih zvišale (Tabela 
2). V letu 2018/19 in 2019/20 so bile ocene na podobni ravni; 95,24 oz. 94,74% ocen kompetenc 
3,5 in več ter 4,76 oz. 7,89% ocen 4,5 in več.  V letih 2020/21 in 2021/21 so bile vse ocene 
minimalno 3,5, delež višjih ocen pa se povečuje – v letu 2020/21 je imelo 16,28% predmetov oceno 
4,5 in več, v letu 2021/22 pa že 24,44%. 
 
Pri izbirnih predmetih se je delež ocenjenih kompetenc s 4,5 in več povišal od leta 2018/19 s 
17,24% na 37,70% v letu 2021/22. Na drugi strani pa se je delež kompetenc z oceno 3,5 in več s 
100% v letu 2019/20 znižal na 94,44% v letu 2020/21 in 88,57% v letu 2021/22. V zadnjem letu 
prvič opazimo pri dveh izbirnih predmetih kompetence ocenjene z oceno nižjo od 3,0 in sicer z 
ocenama 2,7 in 2,3. Pri izbirnih predmetih so torej precejšnje razlike v ocenah glede na kompetence. 
Primerjava med ocenami kompetenc obveznih in izbirnih predmetov za leto 2021/22 je razvidna 
z Grafa 3c. 
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Med analiziranimi leti obstaja nihanje v oceni ustreznosti KT, je pa v letu 2021/22 manj 
predmetov podcenjenih kot v letu 2020/21 (78,38%). 
 
Primerjava med ocenami ustreznosti KT obveznih in izbirnih predmetov za leto 2021/22 je 
razvidna z Grafa 4. 
 
Pri ocenah ustreznosti KT so po ocenah študentov obvezni predmeti podcenjeni v 61,52% v letu 
2021/22, medtem ko jih je 30,77% malenkostno precenjenih (prejeli so ocene 2,8 ali 2,9).  
 
Izbirni predmeti so ocenjeni večkrat s preveč KT kot obvezni predmeti in to v 48,56%, medtem 
ko je podcenjenih predmetov po ocenah študentov 37,24% v letu 2021/22. Podobno razmerje med 
podcenjenimi in precenjenimi izbirnimi predmeti opazimo tudi v ostalih analiziranih letih. 
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Strokovna in klinična praksa v nekaterih letih nista ocenjeni zaradi premajhnega števila odgovorov. 
Opazimo pa padec skupne ocene klinične prakse I in II pri primerjavi študijskih let 2020/21 in 
2021/22 (padec pri obeh s 3,5 oz. 3,7 na 3,3), čeprav so ocene še vedno višje kot v letu 2018/19, 
ko so bile 3,2 oziroma 3,1.  
 
Izvajalci 
 
V anketo za študijsko leto 2021/22 je bilo uvrščenih 105 izvajalcev, 99 pa jih je bilo ocenjenih. 
Upoštevana je ocena vseh predmetov pri posameznem izvajalcu. 
 
Skupne povprečne ocene se v zadnjih treh letih le malenkostno spreminjajo (Tabela 3, Graf 5a); 
povprečna splošna ocena v študijskem letu 2021/22 je 4,63. V letu 2018/2019 je imelo 71,6% 
izvajalcev oceno 4,5 ali višjo, v letu 2020/21 86,7%, letu 2021/22 pa 78,8%. Število izvajalcev z 
oceno nižjo od 4,0 se je znižalo, od 7 (7,4 %) v letu 2018/2019 na enega v letu 2021/22  (1 %). Z 
oceno nižjo od 3,0 ni bil ocenjen noben izvajalec na VF (Graf 5b). 

 

parameter 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

N-skupni 99 98 95 95 

N (delež, %) - ocena 4,5 in več 78 (78,8%) 85(86,7%) 80 (84,2%) 68 (71,6%) 

N (delež, %) - ocena 3,9 in nižje 1 (1%) 2 (2,0%) 4 (4,2%) 7 (7,4%) 

ocena - povprečje 4,63 4,68 4,63 4,54 

ocena - SD 0,24 0,24 0,30 0,35 

Tabela 3: Osnovni parametri skupnih ocen glede na izvajalce 

 

Vse najvišje ocene 5 so bile prejete pri 4 izvajalcih (4%) , ki so bili ocenjeni s 5 do 13 odgovori in 

to pri enem predmetu. Pri večjem številu odgovoru ni prejel noben izvajalec ocene 5 (razpon števila 

odgovorov med 4 in 149). 

 

Pri več izvajalcih opažamo posamezne ocene, nižje od 4,0 in sicer največkrat, pri 12, je nižja od 4,0  

ocena za ‘’zanimivost’’. Pri 5 je nižja od 4,0 ocena za ‘’kritičnost’’, pri po dveh pa za ‘’razumljivost’’ 

in ‘’kakovost’’. 
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3. Izvajalci pri predmetih 
 

Pri analizi izvajalcev pri predmetih ugotavljamo, da je od leta 2018/2019 vse manj izvajalcev pri posameznih 
predmetih, kjer so ocenjeni s skupno oceno manj kot 4,0. Vendar pa pada število nižje ocenjenih izvajalcev 
obveznih predmetov in rahlo narašča število nižje ocenjenih izvajalcev izbirnih predmetov. 
 

4. Splošna anketa 

V letu 2020/21 je v splošni anketi sodelovalo 58 študentov, 45 pa jih je podalo odgovor (Tabela 4). 
Število sodelujočih študentov pri sodelovanju v splošni anketi je nizek. 
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letnik N (sodelujoči) Delež (%) - odgovorili 

1. 13 92 

2. 11 64 

3. 7 86 

4. 7 100 

5. 12 58 

6. 8 75 

SKUPAJ 58 78 

 

Tabela 4: Deleži sodelujočih študentov v splošni anketi po letnikih 
 
Zelo dobro je ocenjen naslednji sklop (mediana dejavnikov je v intervalu 4.0 - 4.5): 
 
• Knjižnica: ’Osebje knjižnice ima ustrezen odnos do uporabnika.’ (4.5), ’Osebje knjižnice mi zna 
ustrezno svetovati pri iskanju literature.’ (4.3), ’Dostopnost literature je ustrezna.’ (4.0) in ’Obseg 
literature je ustrezen.’ (3.8). 
 
V celoti gledano so pozitivno ocenjeni naslednji sklopi, ki pa imajo še precej prostora za izboljšave 
(mediana dejavnikov je v intervalu 3.5 - 4.0): 
 
• Zadovoljstvo s študijem: ’V splošnem sem s študijem zadovoljen.’ (3.9). 
 
• Svetovalna pomoč študentom: ˇ ’Ce potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem.’ ˇ (4.0), 
’Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov.’ (3.7), ’Osebje študentskega 
referata je odzivno in učinkovito.’ (3.6), ’Uradne ure študentskega referata so primerne.’ (3.4) in 
’Vem, na koga se lahko obrnem za karierno svetovanje.’ (3.3). 
 
• Drugi dejavniki študijskega procesa: ’Med študijem sem spoznal ustrezno število zunanjih 
inštitucij (z ekskurzijami, vabljenjem zunanjih izvajalcev na seminarje itd.).’ (3.7) in ’Ponujeni so mi 
bili primerni izbirni predmeti z drugih fakultet/akademij UL.’ (3.6). 
 
• Študentski svet in obštudijske dejavnosti: ’Z delovanjem študentskega sveta sem zadovoljen.’ (3.9) 
in ’V okviru študija mi je omogočena dobra izbira športnih aktivnosti.’ (3.4).  
 
Veliko prostora za izboljšave je pri naslednjih sklopih, kjer je pozitivno oceno (4 ali 5) podala manj 
kot polovica študentov (mediana dejavnikov je v intervalu 3.0 - 3.5): 
 
• Obveščanje na fakulteti: ˇ ’Spletna stran vsebuje vse informacije, ki jih kot študent potrebujem.’ 
(3.7), ’Informacije o študijskem procesu sem dobil/a pravočasno.’ (3.4) in ’Z brezžičnim omrežjem 
sem zadovoljen/zadovoljna.’ (2.8). 
 
• Mednarodna mobilnost: ’Strokovna podpora mednarodni mobilnosti je ustrezna.’ (3.7), ’Na voljo 
je dovolj zanimivih možnosti za mednarodno izmenjavo.’ (3.5), ’Na voljo imamo dovolj informacij 
o možnih mednarodnih izmenjavah.’ (3.4), ’Spodbuja in podpira se izmenjavo.’ (3.4), ’Imam 
možnost opravljanja obveznih predmetov v tujini.’ (3.3) in ’Priznavanje v tujini opravljenih 
obveznosti (ECTS) je ustrezno.’ (3.0). 
 
• Prostori, oprema in urnik: ’Oprema za predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela je 
ustrezna.’ (3.6), ’Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela mi ustreza.’ (3.5), ’Prostori za 
predavanja, vaje in druge oblike pedagoškega dela so ustrezni.’ (3.2) in ’Dovolj je primernega 
prostora za individualno učenje (ˇčitalnice, učilnice, seminarji itd.).’ (2.3). 
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Opazimo tako pozitivne kot negativne trende pri ocenah posameznih dejavnikov, v povprečju pa 

so ocene splošne ankete približno enake v vseh analiziranih študijskih letih (Tabela 5). 

Splošna anketa 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 

Knjižnica        

Odnos do uporabnika 4,5 4,3 4,5 4,1 

Svetovanje pri iskanju literature 4,3 4,2 4,3 4,0 

Obseg literature 3,8 3,8 3,6 3,7 

Dostopnost literature 4,0 3,8 3,6 3,6 

Zadovoljstvo s študijem         

Splošno zadovoljstvo s študijem 3,9 4,0 4,0 4,0 

Študentski svet in obštudijske dejavnosti        

Zadovoljstvo s študentskim svetom 3,9 4,1 4,0 3,8 

Dobra izbira športnih aktivnosti 3,4 3,4 3,9 3,6 

Obveščanje na fakulteti        

Spletna stran 3,7 3,9 3,8 3,8 

Brezžično omrežje 2,8 3,7 3,7 3,6 

Pravočasnost informacij 3,4 3,3 3,9 3,9 

Mednarodna mobilnost        

Informacije o mednarodni izmenjavi 3,4 3,7 3,6 3,2 

Možnosti za mednarodne izmenjave 3,5 3,6 3,6 3,4 

Strokovna podpora mednarodni mobilnosti 3,7 3,6 3,4 3,4 

Fakulteta spodbuja izmenjave 3,4 3,5 3,4 3,0 

Opravljanje obveznih predmetov v tujini 3,3 3,3 3,3 3,0 

Ustreznost priznavanja ECTS 3,0 2,9 3,1 2,8 

Prostori, oprema, urnik        

Ustreznost opreme 3,6 3,8 3,8 4,1 

Ustreznost prostorov 3,2 3,6 3,4 3,9 

Razpored ur 3,5 3,4 3,6 3,4 

Prostor za individualno učenje 2,3 2,5 2,4 3,1 

Drugi dejavniki študijskega procesa        

Izbirni predmeti drugje na UL 3,6 3,5 3,5 3,5 

Spoznavanje zunanjih inštitucij 3,7 3,0 3,4 3,2 

Svetovalna pomoč študentom        

Tutorstvo 4,0 4,2 4,1 3,5 

Karierno svetovanje 3,3 3,3 3,4 3,2 

Ustrezen odnos osebja 3,7 3,3 3,4 3,8 

Odzivnost in učinkovitost referata 3,6 3,3 3,5 3,7 

Uradne ure študentskega referata 3,4 3,2 3,3 3,3 

povprečje 3,55 3,56 3,61 3,54 

SD 0,44 0,42 0,41 0,36 

 
Tabela 5: Opisne statistike za dejavnike, urejene po sklopih glede povprečja dejavnikov znotraj 
posameznega sklopa za študijska leta 2018/19 do 2021/22 
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Pozitivni trend opazimo tudi v sicer vedno dobro ocenjeni knjižnici in sicer pri odnosu do 

uporabnika, v svetovanju pri iskanju literature in njeni dostopnosti (ocene 4,5 oziroma 4,3 oziroma 

4,0 v letu 2020/21) . 

 

Zadovoljstvo s študijem je nekoliko padlo, z ocene 4,0 na 3,9 v zadnjem letu; enako pa zadovoljstvo 

študentov s študentskim svetom (z ocene 4,1 na 3,9). 

 

Ukrepe zahteva velik padec in nizka ocena za brezžično omrežje, pri katerem je ocena močno padla; 

s 3,7 v 2020/21 na 2,8 v 2021/22. Tudi spletna stran je prejela nižjo oceno kot lani (padec s 3,9 na 

3,7), medtem ko se je pravočasnost informacij nekoliko izboljšala (s 3,3 na 3,4). 

 

Pri mednarodni mobilnosti opazimo nižje ocene za možnosti, informacije in vzpodbude, medtem 

ko je strokovna pomoč in priznavanje ECTS ocenjena bolje kot prejšnje leto (vse ocene so med 

3,0 in 3,7). 

 

Nižje ocene kot v letu 2020/21 zasledimo pri ustreznosti opreme in prostorov, predvsem študenti 

pogrešajo prostor za individualno učenje (ocena 2,3) - ureditev je v planu nove stavbe VF. Razpored 

ur pa se je v 2020/21 po oceni študentov nekoliko izboljšal (s 3,4 na 3,5). 

 

Velik pozitivni preskok opazimo pri oceni za spoznavanje zunanjih institucij, saj se je ocena s 3,0 

v letu 2020/21 zvišala na 3,7 v letu 2021/22.  

 

Najboljšo oceno glede svetovalne pomoči študentom dosega tutorstvo (4,0), ki je sicer prejelo še 

višjo oceno v letu 2020/21 (4,2). Izboljšanje ocen opazimo pri uradnih urah in odzivnosti ter 

učinkovitosti referata (zvišanje s 3,2 na 3,4 oziroma s 3,3, na 3,6) ter predvsem pri ustreznem 

odnosu osebja (dvig ocene s 3,3 na 3,7). 

 
 

4.4. MEDNARODNE EVALVACIJE IN AKREDITACIJE 

 
V letu 2021 je bila opravljena vizitacija ocenjevalcev EAEVE, pridobili smo akreditacijo EAEVE, 
vendar pa so vizitatorji predlagali nekaj priporočil za izboljšave, ki jih upoštevamo pri svojem 
delovanju. 
 

Priložnosti za izboljšave  

• Študenti slabo ocenjujejo prostorske možnosti za študij in rekreacijo, v načrtih za novo 
fakulteto so zato predvideni prostori, kjer bodo študenti lahko vodeno in  samostojno 
študirali, omogočeni pa bodo tudi prostori za družabne aktivnosti študentov.  

• Študenti slabo ocenjujejo informiranje na Veterinarski fakulteti. Poti informiranja je 
potrebno poenotiti. 

• Opaženo je veliko nihanje pri študentskih ocenah izbirnih predmetov, vidna so tudi 
odstopanja pri kreditnem vrednotenju izbirnih predmetov. Nasprotno pa so nekateri 
obvezni predmeti podcenjeni pri kreditnem vrednotenju. 

• Študentske ankete kažejo na odstopanja pri obremenitvah pri predmetih in določenih KT. 
Potrebna je analiza in uravnoteženost KT z obremenitvami. 
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Cilji iz predhodnega 

poročila 

vsak cilj zapišite v novo vrstico 

Ukrepi iz predhodnega 

poročila 

vsak ukrep zapišite v novo 

vrstico 

Status ukrepa 

izberite enega od 

navedenih statusov 

Dodatna obrazložitev 

realizacije  

Nadgrajevanje sistema 

letnega poročanja 

učiteljev o opravljenem 

delu in o analizi anket 

študentov 

Dopolnitev vprašalnika 

za pripravo letnega 

poročila učiteljev in 

asistentov 

realizirano Sistem izpolnjevanja 

anket smo izpostavili na 

posvetovalnem obisku 

UL in je že nadgrajen s 

posamičnim 

izpolnejvanjem anket pri 

predmetih ob prijavi na 

izpit. 

Medpredmetno 

sodelovanje izvajalcev 

pedagoškega procesa 

Ovrednotenje 

pedagoških poročil med 

izvajalci predmetov na 

organizacijskih enotah 

realizirano Poleg ovrednotenja 

pedagoškh poročil, ki je 

navedeno v Vodilu o 

pedagoškem rpocesu, 

smo v letu 2022 pridobili 

projekt v okviru RSF, s 

katerim povezujemo 

predklinične in klinične 

predmete (projekt s 

področja spodbujanja na 

študenta osredinjenega 

učenja in  

poučevanja v študijskem 

procesu na 1. in 2. stopnji 

(aktivnost RSF A.I.1.h). 

Izobraževanje izvajalcev 

pedagoškega procesa na 

začetku pedagoške poti  

Organizacija 

izobraževanja 

Visokošolske didaktike 

na VF  

realizirano Na VF izvedba seminarja 

''Osnove visokošolske 

didaktike'' prilagojeno za 

VF 

Pedagoško izobraževanje 

vseh sodelavcev, 

vključenih v pedagoški 

proces  

Udeležba na seminarjih, 

delavnicah,….. v skladu z 

Vodilom o pedagoškem 

procesu   

realizirano Pedagoško izobraževanje 

vseh pedagoških 

sodelavcev poteka 

kontinuirno  

E-learning v pedagoškem 

procesu  

Delavnice IKT na nivoju 

VF  

realizirano Na VF smo septembra 

izvedli delavnice dobrih 

praks s podorčja uporabe 

IKT v pedagoškem 

procesu. 

Dodatno smo pri izvedbi 

pedagoškega procesa 

uvedli E-learning pri vseh 

predmetih - uvedba E-

learninga v urnik VF 
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Kontinuirno izboljševanje 

pedagoškega procesa  

Analiza in ovrednotenje 

študentskih anket 

realizirano Ankete smo analizirali in 

na podlagi analize sprejeli 

določene ukrepe. 

Izvajanje izboljšav 

skladno s priporočili po 

EAEVE vizitaciji ob 

pridobitvi EAEVE-

akreditacije 

Sledenje priporočilom za 

izboljšave  

delno realizirano priporočilom za 

izboljšave sledimo 

kontinuirno 

Izvajanje sistema vodenja 

in laboratorijskega 

preskušanja v skladu 

standardom ISO/IEC 

17025. 

Vzdrževanje in širjenje 

akreditiranega obsega v 

skladu s predpisi in 

zahtevami odjemalcev. 

realizirano VF že vrsto let vzdržuje 

in širi akreditacijo v 

skladu z ISO/IEC/SIST 

17025 za zagotavljanje 

zanesljivosti rezultatov 

laboratorijskega 

preskušanja, tako bomo 

delovali tudi v prihodnje.  
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5 POSLOVANJE 
 

5.1  KADROVSKI RAZVOJ IN KADROVSKI NAČRT 
 

Stanje zaposlenih: 31. 12. 2022 je bilo na Veterinarski fakulteti zaposlenih 368 delavcev. 
 
V letu 2022 je bilo: 

• 44 prenehanj pogodb o zaposlitvi, in sicer: 

- 8 zaradi upokojitve 

- 4 zaradi izteka pogodbe za določen čas 

- 30 prekinitev delovnega razmerja  

- 2 suspenza pogodbe, skupno na datum 31.12.2022 skupno štiri suspendirana delovna 
mesta 

 

• 40 novih zaposlitev: 

- 12  novih sistemizacij  

- 4 mladi raziskovalci 

- 6 nadomeščanj dolgoročno odsotnih 

- Ostalo zaposlitve zaradi prekinjenih delovnih razmerij 
 
 

NAPREDOVANJA v letu 2022 
 
Delavci, ki so pridobili pravico do napredovanja v prvi in drugi polovici leta 2022, so pridobili 
pravico do izplačila za višji  plačni razred z decembrsko plačo 2022 (to je 10. 1. 2023).  Skupaj je 
bilo obravnavanih 144 zaposlenih, od tega je napredovalo v prvi polovici 21 od 33 zaposlenih in v 
drugi polovici 87 od 111 zaposlenih. 
 
 
HABILITACIJSKI POSTOPKI v letu 2022 
 
V letu 2022 smo obravnavali 33 vlog, od tega je bilo izvoljenih v naziv: 

• asistenta je bilo izvoljenih 21 delavcev 

• docenta so bili izvoljeni 3 delavci 

• izrednega profesorja je bil izvoljen 1 delavca 

• rednega profesorja je bilo izvoljenih 5 delavcev 

• znanstvenega sodelavca so bili izvoljeni 3 delavci 
 
 

Realizacija ukrepov 

 

V spodnji tabeli so zapisani ukrepi za vašo članico, ki ste jih načrtovali v preteklem obdobju 
poslovnega poročanja (2021) ter ukrepi, ki ste jih pri opredelitvi realizacije označili s statusi "delno 
realiziran", "ostaja na ravni predloga", "vključen v priporočilo senata" (označeni z rumeno barvo). 
 
Preverite zapisane ukrepe za PODROČJE KADROV in pripišite status ukrepa oz. predloga. 
Realizacijo predlogov ukrepov je potrebno priložiti k poslovnemu poročilu vaše članice. 
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Na koncu zapišite še ključne izboljšave, ki so vidno pripomogle k dvigu kakovosti na tem področju. 
 

Cilji iz predhodnega 

poročila 

vsak cilj zapišite v novo vrstico 

Ukrepi iz predhodnega 

poročila 

vsak ukrep zapišite v novo 

vrstico 

Status ukrepa 

izberite enega od navedenih 

statusov 

Dodatna obrazložitev 

realizacije 

 

Večja skrb za 

profesionalni razvoj 

kadrov in njihovo 

strokovno 

izpopolnjevanje. 

Spodbujanje udeleževanja 

izobraževanj, organizacija 

izobraževanj in 

izpopolnjevanj v okviru 

fakultete (npr. deljenje 

dobrih praks, 

povezovanje z RC). 

že vključeno v nov 

Letni program dela 

/ 

Ureditev sistemizacije 

delovnih mest in ocen 

tveganj za vsa delovna 

mesta. 

Pregled nad trenutnim 

stanjem ter priprava 

načrta in navodil za 

pripravo sistemizacije 

delovnih mest in 

vzporedno ocen tveganj 

za vsa delovna mesta na 

UL VF.  

delno realizirano Ob kadrovski menjavi se 

ureja tekom uvajanja 

APIS 

Zagotoviti kompetentne in 

strokovne kadre na vseh 

DM. 

Spodbujanje več 

medsebojnega 

sodelovanja, prenos 

znanja, nalog, obveznosti 

na mlajše generacije (npr. 

pred upokojitvijo, ob 

prenehanju delovnega 

razmerja itd.) 

delno realizirano / 

Vzpostavitev ključnih 

deležnikov za uspešno 

implementacijo 

informacijskega sistema 

SAP v okviru projekta 

APIS.  

Spodbujanje 

medsebojnega 

sodelovanja znotraj 

organizacijskih enot v 

tajništvu VF, še posebej v 

organizacijskih enotah 

FRS, KS, RC in pisarni 

NVI.  

realizirano / 

Vzpostavitev kadrovsko 

plačnega protokola 

komuniciranja za NVI 

Povezave plačnih 

bremenitev s planom 

delovanja NVI po urnih 

postavkah, z namenom 

transparentne 

komunikacije vezane na 

finančne učinke. 

realizirano / 



 
56 

ustrezno poznavanje 

področij 

izvedba potrebnih 

izobraževanj 

delno realizirano / 

 

Predlogi novih ukrepov 

 

Spodaj so navedeni ukrepi, ki ste jih zapisali v letni program dela za leto 2023. Seznam preglejte 

in po potrebi dopišite dodatne ukrepe. 

Ključne slabosti 

slabosti so dejavniki 

znotraj organizacije, ki 

negativno vplivajo na 

izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

organizacije 

Ključne nevarnosti 

nevarnosti so dejavniki 

zunaj organizacije, ki 

negativno vplivajo na 

izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

organizacije 

Cilji 

članice/univerze 

cilji so končni rezultati, ki 

jih želimo doseči z 

načrtovanimi ukrepi; cilje 

kvantificirajte z dveh 

vidikov, in sicer tako, da 

poveste (1) kaj/koliko in 

(2) do kdaj je treba doseči; 

cilj lahko zapišete tudi za 

ključne izzive na področjih, 

ki so že dobro urejena, a 

jih izboljšujete (npr. cilji ne 

izhajajo neposredno iz 

nevarnosti ali slabosti) 

Načrtovani ukrepi 

ukrepe zapišite kot 

konkretne aktivnosti, ki 

jih je treba izvesti, da se 

premaknemo iz sedanjega 

stanja, opisanega v stolpcu 

slabosti /nevarnosti, proti 

želenemu stanju, 

opisanemu v stolpcu Cilji 

Odgovornost 

primarno odgovornost 

za izvedbo pripišite 

konkretni osebi; 

zapišite ime in priimek 

oziroma funkcijo 

(dekan, prodekan, 

ipd.); če je smiselno, na 

enak način določite tudi 

morebitno sekundarno 

odgovornost drugih oseb 

/ / Večja skrb za 

profesionalni razvoj 

kadrov in njihovo 

strokovno 

izpopolnjevanje. 

Spodbujanje 

udeleževanja 

izobraževanj, 

organizacija 

izobraževanj in 

izpopolnjevanj v 

okviru fakultete 

(npr. deljenje dobrih 

praks, povezovanje 

z RC). 

dekanja izr. prof. 

dr. Breda Jakovac 

Strajn, 

predstojniki enot, 

kadrovska služba 

Nepričakovane 

odpovedi 

zaposlenih na 

določenem 

delovnem področju 

/ Zagotoviti 

kompetentne in 

strokovne kadre na 

vseh DM 

Spodbujanje več 

medsebojnega 

sodelovanja ter 

priprava načrta 

znanja, nalog, 

obveznosti za 

mlajše generacije 

(npr. pred 

upokojitvijo, ob 

prenehanju 

delovnega razmerja 

dekanja izr. prof. 

dr. Breda Jakovac 

Strajn, 

predstojniki enot, 

kadrovska služba 

Neustrezna 

organizacija dela 

/ Vzdrževanje ključnih 

deležnikov za 

uspešno 

Spodbujanje 

sodelovanja znotraj 

prodekan prof. dr. 

Andrej Kirbiš 
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implementacijo 

informacijskega 

sistema  SAP v 

okviru projekta APIS 

delovnih enot 

tajništva in fakultete 

Mojca Perušek, 

tajnik članice 

/ / Ureditev 

sistemizacije 

delovnih mest in 

ocen tveganj za vsa 

delovna mesta. 

Pregled nad 

trenutnim stanjem 

ter priprava načrta 

in navodil za 

pripravo 

sistemizacije 

delovnih mest in 

vzporedno ocen 

tveganj za vsa 

delovna mesta na 

UL VF. 

/ 

slaba organizacija 

dela, ob znatno 

povečanem obsegu 

dela 

nezadostno 

financiranje 

optimalnih 

informacijskih 

rešitev in 

dodatnega kadra 

optimizacija dela 

kadrovske službe in 

poslovnih procesov 

dosega večje 

učinkovitosti 

delovanja kadrovske 

službe z vpeljavo 

akademskega 

poslovnega 

informacijskega 

sistema 

dekanja izr. prof. 

dr. Breda Jakovac 

Strajn, prodekan 

prof. dr. Andrej 

Kirbiš 

Mojca Perušek, 

tajnik članice 

 

UČINKI COVIDa 

Ocenjujemo, da smo kljub izrednim razmeram vsem predpisanim standardom kakovosti in opravili 

vse letne evalvacije. 

 
 

5.2  INFORMACIJSKI SISTEM 
 

Nemoteno delovanje informacijskih sistemov je na Veterinarski fakulteti ključno za izvajanje 
pedagoškega, raziskovalnega in predvsem strokovno-operativnega dela. Predvsem je to pomembno 
iz vidika izvrševanja nalog po koncesijski pogodbi z UVHVVR. Pri svojem delu zaposleni 
vsakodnevno uporabljajo tudi skupne sistem UL, predvsem gre tu za študentski informacijski 
sistem VIS VF (pri pedagoškem delu), SharePoint (pomemben je za delovanje VF intranet ter ločen 
portal za vodenja dokumentacije kakovosti na VF), dokumentni sistem GovermentConnect (v 
procesih naročanja, likvidacije računov ter priprave in odobravanja potnih nalogov zaposlenih), 
storitve DiUL (gostovanje strežnika Moodle - spletna učilnica VF) in druge sisteme skupne 
infrastrukture UL (gostovanje strežnikov). 
 
Pri realizaciji ciljev v letu 2022 je treba izpostaviti predvsem izvedene ukrepe na področjih: 
 

• Infrastruktura 
o Zamenjava aktivne opreme hrbteničnega omrežja VF – lokacija Ljubljana in dvig 

hitrosti na 10GB/s. 
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o Zamenjava aktivne opreme dostopovnega omrežja v stack konfiguraciji, kjer je 
potrebno na lokaciji Ljubljana z zagotovitvijo hitrosti 1GB/s na vseh priključkih. 

o Nabava in začetek zamenjave zastarelih brezžičnih dostopnih točk s takimi, ki so 
centralno upravljane. 

o Prehod vseh večjih regionalnih enot na optično omrežje z zagotovljeno hitrostjo 
50 MB/s /50 MB/s. 

o Prehod manjših regionalnih oddelkov (3 VHS) na internetni dostop po mobilnem 
omrežju in s tem dvig hitrosti dostopa.  

o Zamenjava najemnih, zastarelih robnih stikal in opreme regionalnih enot v 
upravljanju zunanjega pogodbenega ponudnika interneta z moderno opremo v 
upravljanju VF. 

o Prehod vseh regionalnih enot in oddelkov iz L2 MPLS, upravljan s strani zunanjega 
ponudnika internetnih storitev na Site-Site VPN, v upravljanju VF. 

o Vzpostavitev enotnega internega brezžičnega omrežja in omrežja Eduroam na vseh 
regionalnih enotah.  

 

• Skupne storitve UL 
o Vzpostavljeno okolje za »oblačne« strežniške storitve. 
o Migracija strežnikov na skupno strežniško infrastrukturo UL. 
o Sodelovanje pri integraciji izmenjave podatkov Moodle- VIS VF. 
o Nadgradnja določenih modulov VIS VF. 
o Prehod na elektronsko oddajo obrazcev kadrovski službi preko sistema GC. 
o Prehod na skupno storitev SharePoint UL in ukinitev lasnega SP strežnika VF.  
o Vzpostavitev intranetnega portala za zaposlene VF (dostopne informacije za zaposlene). 
o Na skupni infrastrukturi smo začeli uporabljati OTRS za lažje spremljanje prijave napak ter 

odziv in reševanje le teh. 
 

• Informacijski sistemi 
o Orbita® 

▪ Razvoj izmenjave finančnih podatkov s FRS sistemom (izdelava in izvozi izdanih 
računov). 

▪ Razvoj izmenjave podatkov z UVHVVR –področje EFSA mikrobiologija. 
▪ Poenotenje šifrantov poslovnih partnerjev med posameznimi shemami baze (še ni 

zaključeno, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2023). 
▪ Poenotenje cen in metod med posameznimi laboratoriji znotraj sistema (še ni zaključeno, 

aktivnosti se nadaljujejo v letu 2023). 
▪ Poenotenje in skupna terminologija med laboratorij. 
▪ Izvedenih je bilo več šolanj uporabnikov Orbita® Lims s strani zaposlenega v RC 

o FRS 
▪ Koordiniranje razvoja izmenjav FI podatkov iz zalednih aplikacij v trenutni FRS 
▪ Pomoč pri izmenjavi podatkov 
▪ Pomoč pri uporabi FRS aplikacije 

o APIS 
▪ Intenzivna vključitev vseh zaposlenih RC na vseh področjih uvajanja SAP sistema na UL 

VF, predvsem pa HCM, BP in AA 
o Klinični informacijski sistem EasyVet 

▪ Sodelovanje v procesu odločanja nabave 
▪ Priprava virtualnega strežniškega okolja in virtualnega odjemalskega okolja 

 
V letu 2022 so bila izvedena še vlaganja v posodobitev računalniške opreme tako na regionalnih 
enotah NVI, kot tudi na ostalih enotah članice VF. Nadaljevala so se tudi dela povezana z 
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zahtevami akreditacije po SIST EN ISO/IEC 27001:2017 pri Slovenski akreditaciji 
(http://www.slo-akreditacija.si/). Večinoma v programu dela načrtovanih ukrepov s tega področja 
so v statusu »Vključeni v plan dela« ali »izvršeni«. 
 
Kritične točke IT področja, ki bodo potrebovale posebno pozornost v letu 2023 so: 

• sodelovanje pri razvoju in testiranju vmesnikov zalednih aplikaciji do APIS (Orbita®, 
EasyVet), 

• vpeljava SAP sistema projekta APIS v produkcijo, 

• informatizacija TimeManagement – Špica, 

• informatizacija AA – Špica, 

• realizacija kartotečnega sistema EasyVet v produkcijo, 

• pripravljalna dela pri prehodu na novo generacijo Orbita® Lims: 
o Virtualizacija fizičnih strežnikov Oracle v okviru Skupne strežniške 

infrastrukture UL (!) z vpeljavo produkcijskega in testnega okolja ter arhivskega 
okolja in sistemska ureditev varnostnega kopiranja produkcije. 

o Poenotenje terminologije, uporabniških vmesnikov, šifrantov BP, cen, metod, 
parametrov. 

o Prehod vseh laboratorijev na finančno poslovanje preko Orbita®. 
o Vpeljava Orbita® na področji »Patologija« in »Kontrola mleka«. 
o Popis in definiranje trenutnih poslovnih procesov, priprava posodobljenih 

standardiziranih procesov. 
o Enotni skupni posodobljen Cenik VF. 
o Razvoj vmesnikov za izmenjavo podatkov Orbita® z EasyVet. 

• Ohraniti in nadgraditi trend zamenjave stare računalniške opreme, ter določiti proces 
redne menjave ter sprejemljivo življenjsko dobo posamezne IT opreme. 

• Potreben bo skrben premislek vodstva VF o načrtovanju IT HCM virov v prihodnjih 
letih (2023-2024 in naprej )zaradi pospešene digitalizacije procesov VF. 

 
 

5.3 NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
 

 KLJUČNE IZBOLJŠAVE IN DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA 
KAKOVOST 

 
Začetek gradnje prve faze (globoko temeljenje) 
gradnje nove stavbe Veterinarske fakultete. Izdelava 
projektne dokumentacije za izvedbo druge faze 

Zagotovitev varnih in sodobnih 
delovnih prostorov za študente in 
zaposlene. Možnost kvalitetnejšega  
izobraževanja študentov in zdravljenja 
živali z uvedbo novih sodobnih 
tehnologij, ki jih obstoječa 
infrastruktura ne dopušča. 

 
Večja in manjša vzdrževalna dela na vseh objektih v 
upravljanju Veterinarske fakultete (v okviru 
finančnih zmožnosti). 

Kvalitetnejše izvajanje pedagoškega in 
raziskovalnega programa ter izvajanja 
tržne dejavnosti.  

 
Nadaljevanje postopkov za  urejanje lastništva 
nepremičnin in podatkov v Zemljiški knjigi za 
lokacije Murska sobota in Nova Gorica.  

Pravilna evidenca nepremičnin 
Univerze v Ljubljani. Urejeno stanje v 
zemljiški knjigi zagotavlja pravno 
zaščito in zvišuje vrednost 
nepremičnine.  

 Prodaja  parcel v k.o. Trnovsko predmestje par. št. 
329/24, 329/25 in 329/40  (Murgle) 

Zmanjšanje stroškov, zagotovitev 
sredstev za  vzdrževalna dela na vseh 
objektih v upravljanju Veterinarske 
fakultete. 

http://www.slo-akreditacija.si/
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Prodaja prostorov VHS enote Maribor na Ptuju, ki 
so ostali prazni po selitvi na novo lokacijo v 
Mariboru. 

Zmanjšanje stroškov, zagotovitev 
sredstev za  vzdrževalna dela na vseh 
objektih v upravljanju Veterinarske 
fakultete. 

 
Zmanjšanje porabe plina za ogrevanje na lokacijah 
Gerbičeva 60 in Cesta v Mestni log 

Zmanjšanje stroškov 

  KLJUČNE SLABOSTI CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

 Dotrajanost vseh objektov 
Veterinarske fakultete. 

Zdravo in varno 
delovno okolje za 
študente in zaposlene 
na VF. 

Zagotavljanje dodatnih sredstev za 
redno vzdrževanje starih, močno 
dotrajanih objektov in pripadajoče 
komunalne infrastrukture v 
upravljanju Veterinarske fakultete, ki 
so potrebni za izvajanje dejavnosti 
izobraževanja, zdravljenja pacientov 
in zagotavljanja veterinarsko higienske 
službe. 

 
Energetska nevzdržnost 
objektov - visoke cene 
ogrevanja. 

Prihranki pri 
ogrevanju. 

Zamenjava zastarelih (neustreznih) 
peči centralne kurjave, termoizolacija 
objektov, zamenjava oken. 

 
Neprimerna komunalna 
infrastruktura na območju 
Ceste v Mestni log. 

Obnovitev 
komunalne 
infrastrukture. 

Postopno obnavljanje vodovodnega 
in kanalizacijskega omrežja v okviru 
finančnih zmožnosti. 

 

Neurejena lastniška razmerja 
nepremičnin z več lastniki, 
katerih del je  v upravljanju 
Veterinarske fakultete. 

Urejene evidence 
nepremičnin. 

Nadaljevanje urejanja evidenc 
nepremičnin. 

 KLJUČNE 
NEVARNOSTI 

CILJ(I) PREDLOGI UKREPOV 

 

Upravna stavba na Gerbičevi 
ulici 60 je POTRESNO 
NEVARNA! (rezultati 13 
letnega monitoringa in 
mnenje strokovnjakov z 
Gradbene fakultete o stanju 
knostrukcije Upravne stavbe 
na Gerbičevi ulici 60). 

Zagotovitev varnih 
delovnih pogojev 
študentom in 
zaposlenim. 

Začetek gradnje nove stavbe 
Veterinarske fakultete. 

 

Ostrešje prečne stavbe na 
lokaciji Cesta v mestni log 47 
je nevarno dotrajano. 
Nosilna konstrukcija je 
statično neustrezna ( 
poročilo o oceni stanja 
ostrešja objekta 
strokovnjakov z Gradbene 
fakultete 5/2020). 

Zagotovitev varnih 
delovnih pogojev 
študentom in 
zaposlenim. 

Začetek gradnje nove stavbe 
Veterinarske fakultete. 

 

Spomeniško zaščitene stavbe 
v upravljanju Veterinarske 
fakultete na lokaciji Cesta v 
mestni log 47 so 
POTRESNO NEVARNE 
(Ocena potresne 
ogroženosti, ZRMK junij 
2019) 

Zagotovitev varnih 
delovnih pogojev 
študentom in 
zaposlenim. 

Objekti bojo tudi po dokončani novi 
stavbi Veterinarske fakultete ostali v 
uporabi, z novimi vsebinami, zato je 
potrebni stare stavbe protipotresno 
sanirati. 
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V letu 2022smo na stavbah Veterinarske fakultete izvajali večja in manjša vzdrževalna dela v okviru 
finančnih zmožnosti.  
 
Nadaljevali smo postopke za urejanje lastništva nepremičnin za NVI enote Murska sobota in Nova 
Gorica.  
 
Začeli smo z gradnjo nove stavbe Veterinarske fakultete. Gradbena dela prve faze (globoko 
temeljenje)v so v teku. 
 
Prodali smo zemljišča v k.o. Trnovsko predmestje par. št. 329/24, 329/25 in 329/40 (Murgle). 
 
Prodali smo prostore VHS enote Maribor na Ptuju, ki so ostali prazni po selitvi na novo lokacijo v 
Mariboru. 
 
Zmanjšali smo porabo energentov. 
 
Na Veterinarski fakulteti ocenjujemo, da smo v letu 2022 gospodarno upravljali s stvarnim 
premoženjem.  
 
V letu 2023 se bomo trudili zagotoviti sredstva za nadaljevanje začetih aktivnosti in še naprej 
gospodarno upravljali z nepremičninami ki jih uporabljamo. 
 
 
 
  



 
62 

6 KLINIČNO OPERATIVNA DEJAVNOST 
 
Veterinarska fakulteta izvaja klinično operativno in javno sanitarno/inšpekcijsko dejavnost kot 
podporo rednemu študijskemu procesu. Pomen teh dejavnosti je neposreden stik študenta z živaljo 
in njenim okoljem, in zajema ljubiteljske in proizvodne živali. 
 
Študenti od 3. do konca 6. letnika rotirajo na klinikah Veterinarske fakultete v intramuralnem 
okolju, in pri zunanjih sodelavcih v ekstramuralnem okolju. Klinike morajo delovati po standardih, 
ki diplomantom Veterinarske fakultete zagotavljajo kompetence prvega dne v klinični dejavnosti in 
znotraj platforme enega zdravja. 
 
 

1) Kazalniki kliničnega učenja ali učenja povezanega z živimi živalmi ali trupli/materiali 

živalskega izvora: 

Vrsta 2022 

Govedo 184 

Mali prežvekovalci / 

Prašiči / 

Družne živali 30 

Konji / 

Perutnina in logomorfi / 

Eksotične živali / 

Vodne živali / 

 

2) Zdrave žive živali, ki se uporabljajo za predklinično usposabljanje (ravnanje z živalmi, 

fiziologija, živalska reja, propedevtika,... 

Vrsta 2022 

Govedo 2 

Mali prežvekovalci 6 

Prašiči 7 

Družne živali (lastniške) 24 

Konji 3 

 

3) Število pacientov, obravnavanih intramuralno (v veterinarski bolnici) 

Vrsta 2022 

Govedo 886 

Mali prežvekovalci 161 

Prašiči 21 

Družne živali 13777 

Konji 753 

Perutnina in logomorfi* 22 

Eksotične živali 3000 

 

ESEVT Indikatorji 
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Komentar: ESEVT indikatorji glede na izhodne vrednosti za obdobje zadnje akreditacije so 
pozitivne. 
 

4) Število pacientov*, ki so jih študenti obravnavali ekstramuralno 

Vrsta 2022 

Govedo 2321 

Mali prežvekovalci 285 

Prašiči 337 

Družne živali 3878 

Konji 302 

Perutnina in logomorfi / 

Eksotične živali 271 

 

ESEVT Indikatorji 

 

 
Komentar: ESEVT indikatorji glede na izhodne vrednosti za obdobje zadnje akreditacije so 
pozitivne. 
 

5) Trupla, uporabljena za obdukcijo 

Vrsta 2022 

Govedo 66 

Mali prežvekovalci  

Prašiči  

Družne živali 109 

Konji 15 

Perutnina in logomorfi 421 

Eksotične živali  

 

ESEVT indikatorji 

 

Komentar: ESEVT indikatorji glede na izhodne vrednosti za obdobje zadnje akreditacije so enake 
nič. Te indikatorje smo v letu 2022 iz negativne vrednosti prestavili na vrednost = 0. Čeprav je to 

Establishment Median Minimal Balance3

values values1 values2 

n° of companion animal patients seen intra-murally / n° of students graduating annually221.67 62.31 43.58 178.09

n° of ruminant and pig patients seen intra-murally / n° of students graduating annually 25.00 2.49 0.89 24.11

n° of equine patients seen intra-murally / n° of students graduating annually 13.28 4.16 1.53 11.75

n° of rabbit, rodent, bird and exotic seen intra-murally / n° of students graduating annually11.03 3.11 1.16 9.87

Establishment Median Minimal Balance3

values values1 values2 

n° of companion animal patients seen extra-murally / n° of students graduating annually80.74 5.06 0.43 80.31

n° of individual ruminants and pig patients seen extra-murally / n° of students graduating annually45.23 16.26 8.85 36.38

n° of equine patients seen extra-murally / n° of students graduating annually 7.66 1.80 0.62 7.04

Establishment Median Minimal Balance3

values values1 values2 

n° of companion animal necropsies / n° of students graduating annually 1.40 2.11 1.40 0.00

n° of ruminant and pig necropsies / n° of students graduating annually 0.90 1.36 0.90 0.00

n° of equine necropsies / n° of students graduating annually 0.10 0.18 0.10 0.00
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pozitiven napredek, bo vsaka negativna sprememba v obravnavi števila trupel zmanjšala vrednost 
indikatorja pod akreditacijsko zadovoljivo vrednost. Isti negativen trend se lahko zgodi, če se 
srednja vrednost števila trupel pri ostalih članicah EAEVE dvigne. Zato je potrebno dvigniti število 
obravnav iz te postavke v letu 2023. 
 

6) Število obiskov čred/jat/drugih enot za usposabljanje v okviru zdravja črede 

Vrsta 2022 

Govedo 96 

Mali prežvekovalci 5 

Prasici 15 

Perutnina 6 

Logomorfi  

 

ESEVT indikatorji 

 

Komentar: ESEVT indikatorji glede na izhodne vrednosti za obdobje zadnje akreditacije so 

pozitivne. Vendar, vrednosti pri teh indikatorjih so blizu vrednosti nič (0), zato so indikatorji pod 

to točko kritični pri negativnih spremembah pri obravnavi znotraj pedagoškega procesa VF ali pri 

pozitivnih trendih srednjih vrednosti pri članicah EAEVE. 

 

7) V letu 2022 je bila kupljena elektronska kartoteka EasyVet, ki se bo inštalirala in dokončno 

implementirala za uporabo v prvi polovici 2023.  

  

Establishment Median Minimal Balance3

values values1 values2 

n° of visits to ruminant and pig herds / n° of students graduating annually 2.00 1.29 0.54 1.46

n° of visits of poultry and farmed rabbit units / n° of students graduating annually 0.14 0.11 0.04 0.10
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7 DELOVANJE NVI 
 

NVI se je v letu 2022, intenzivno prilagajal novi evropski zakonodaji in predpisom/zahtevam glede 
uradnega nadzora nad zdravjem živali, varno krmo in hrano. Tako smo vpeljali, validirali in za 
akreditacijo pripravili veliko število metod. Zaostrile so se tudi zahteve na področju kakovosti, zato 
je bil ves postopek še zahtevnejši in velik izziv za strokovnjake NVI. V letu 2022 smo tako imeli 
inšpekcijski obisk FVO za živalske stranske proizvode, ki niso primerni za prehrano ljudi, ki smo 
ga zelo uspešno prestali kakor tudi zunanjo presojo v januarju 2023.  
 
Nadaljevali smo z obnovo regionalnih enot NVI, tokrat s poudarkom na Enoti Nova Gorica, ki je 
več let čakala na temeljitejšo prenovo, ki smo jo kljub obilici rednega dela na enoti (začasno je bilo 
potrebno tudi preusmeriti preiskave v druge laboratorije NVI) uspešno zaključili. Na, v letu 2022 
izgrajeni Enoti Maribor, smo vpeljali skupno pripravo gojišč za vse laboratorije NVI, kar nam bo 
olajšalo delo in optimiziralo porabo časa in sredstev za pomemben segment bakterioloških 
preiskav. Na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo smo postopek avtomatske (robotske) 
izolacije RNA vključili v akreditirano metodo, kar nam je odprlo možnost testiranja večjega števila 
vzorcev prašičev, slednje pa je izrednega pomena v primeru izbruha APK. V zvezi z APK bi 
izpostavili še uspešno simulacijsko vajo APK v Beli krajini, ki jo je s pomočjo NVI, predvsem 
službe VHS, organizirala Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Veterinarski 
službi je v letu 2022 uspelo umestiti program izkoreninjanja BVD v Strateški načrt kmetijske 
politike 2023-27 in s tem pristopiti in pričeti uresničevati dolgoletna prizadevanja VF k 
vsesplošnemu pristopu govedorejcev k izkoreninjenju BVD. V Laboratoriju za kužne bolezni 
perutnine in ptic Inštituta za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce smo veliko energije namenili 
obvladovanju pojavov aviarne influence pri domači perutnini, prostoživečih pticah in sesalcih. 
Skupaj z UVHVVR, veterinarji praktiki, inšpektorji in sodelavci regionalnih enot NVI smo uspešno 
obvladali prvi izbruh visoko patogene aviarne influence pri domači perutnini v Sloveniji. Kot 
rezultat večletnega dobrega sodelovanja tega laboratorija s kolegi iz Klinike za ptice, male sesalce 
in plazilce nam je kot prvim v svetu uspelo diagnosticirati virus visoko patogene aviarne influence 
podtip-a H5N1 pri belem dihurju, kot družni živali. 
 
V okviru prizadevanj za boljši nadzor nad hudo gnilobo čebelje zalege, ki čebelarjem po vsem svetu, 
kjer čebelarijo s podvrstami t.i. zahodne medonosne čebele (Apis mellifera), povzroča velike 
ekonomske izgube, smo v letu 2022 izvajali ukrep‚ Uporaba presejalnih laboratorijskih metod za 
ugotavljanje žarišč hude gnilobe čebelje zalege v naključno izbranih čebelnjakih za učinkovitejšo 
sanacijo bolezni‘ v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v 
Republiki Sloveniji. Obstoječi način ugotavljanja, zatiranja, obveščanja in preprečevanja hude 
gnilobe čebelje zalege, želimo nadgraditi s sistemom, ki bi slonel na preventivnem pristopu s 
pomočjo vzorčenja drobirja (ali drugega materiala) iz panjev. Na podlagi rezultatov izvedenega 
ukrepa in ostalih aktivnosti (predhodni projekti) bo mogoče v zelo bližnji prihodnosti prilagoditi 
zakonodajo k učinkovitejšemu pristopu obvladovanja ekonomsko najpomembnejše bakterijske 
bolezni čebel. 
 
Proti koncu leta je NVI v sodelovanju z UVHVVR sodeloval pri preiskavi nacionalnega izbruha, 
povzročenega z  bakterijo Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis. Na NVI VF smo 
s sekvenciranjem naslednje generacije (WGS) tipizirali tri izolate iz mesa race in tri izolate iz 
tatarskega biftka. S primerjavo izolatov iz ljudi smo v sodelovanju z zaposlenimi na NLZOH in 
NIJZ ugotovili, da je tatarski biftek najverjetnejši vir za okužbo večine ljudi. 
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8 RAZVOJNI CILJI 
 

Na področju laboratorijskega preskušanja osebje VF deluje v skladu s standardom ISO/EN/SIST 
17 253, na pedagoškem področju deluje skladno s standardi EAEVE. 
 
V letu 2021 je VF pridobila EAEVE akreditacijo, ob tem pa nam je vizitacijska komisija podala 
tudi nekaj priporočil, ki smo jim sledili pri našem delovanju.  
 
Ob tem ugotavljamo, da je potreben večji poudarek na nadzorovanem samostojnem učenju 
študentov. V letu 2022 smo se vključili v pilotni projekt ULTRA (financiranje v okviru NOO), v 
okviru katerega bomo pripravili  učne postaje z gradivom in modeli za samostojno učenje 
pridobivanje praktičnih veščin študentov, kar nam bo omogočilo razvoj laboratorija kliničnih 
veščin (skills lab), ki je kadarkoli na voljo študentom za samostojno učenje.  
 
Potrebno bolje določiti, katere vsebine so del osnovnega kurikuluma in katere v izbirnih predmetih. 
Vsi študenti morajo pridobiti osnovne kompetence pri temeljnih predmetih in samo napredne teme 
so lahko vključene v izbirne predmete, ki jih ne obiskujejo vsi študenti.  
 
Zgodnejše oblike ekstramuralne prakse bi študentom omogočile odkrivanje različnih področij dela, 
vključevanje v ukrep RSF – mentorski pari alumni – študenti, ki omogočajo študentom predstavitev 
delovnega mesta izbranega alumna VF iz različnih področij veterinarstva omogočajo vsaj delno 
vključitev študentov v ekstramuralno prakso v nižjih letnikih. 
 
Pri usposabljanju in prenosu strokovnega znanja se je potrebno bolj osredotočiti na komunikacijske 
in druge življenjske veščine. V letu 2022 smo izvedli več aktivnosti znotraj ukrepov RSF za 
izboljšanje komunikacijskih kompetenc študentov, na tem področju bomo delovali tudi v prihodnje 
in se vključevali v ukrepe znotraj RSF za pridobivanje komunikacijskih in digitalnih kompetenc.  
 
V letu 2022 smo nabavili e-kartoteke za digitalno beleženje pacientov in vseh pripadajočih 
rezultatov, kar bo omogočilo osebju in študentom enostavno iskanje specifičnih kliničnih primerov 
in spremljanje pacienta od začetka do konca obravnave z vsemi vmesnimi rezultati preiskav. V 
naslednjih letih so potrebna usposabljanja, vpeljava in uporaba te e-kartoteke. 
 
Pomemben element delovanja na VF je pridobivanje, usposabljanje in ohranjanje veterinarjev – 
specialistov kliničnih področij.  
 
Eden izmed pomembnih ciljev VF je, da smo institucija, ki postavlja standarde dobrega počutja in 
etični kodeks za ravnanje z živalmi. V letu 2022 je bil na Veterinarski fakulteti ustanovljen 
Nacionalni center za dobrobit živali, ki spremlja in sooblikuje znanstvena dognanja na področju 
dobrobiti živali, usposablja in izobražuje, pripravlja znanstvene strokovne podlage in mnenja za 
predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni (OIE).  
 
Pomemben delež dela je bil opravljen na načrtih za novo fakulteto. V dejavnosti pregledovanja 
načrtov in zbiranja predlogov je bilo vključeno celotno osebje VF. Nekatere enote so se zaradi 
rušitvenih del preselile na druge lokacije na VF, konec leta so se pričela rušitvena dela in začeli smo 
z gradnjo nove stavbe Veterinarske fakultete. Gradbena dela prve faze (globoko temeljenje) so v 
teku. 
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9 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV in PREGLED URESNIČEVANJA 
UKREPOV IZ POROČILA 2021 

 

9.1. Pregled uresničevanja ukrepov 
Področje Stopnja področja Cilji iz predhodnega 

poročila 

vsak cilj zapišite v novo vrstico 

Ukrepi iz predhodnega 

poročila 

vsak ukrep zapišite v novo 

vrstico 

Status ukrepa 

izberite enega od navedenih 

statusov 

Dodatna obrazložitev 

realizacije 

 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Posodabljanje učnega 

okolja 

Posodobitev 

opremljenosti učilnic z 

orodji, ki omogočajo hiter 

prehod iz poučevanja v 

živo v poučevanje na 

daljavo in izvajanje 

kombiniranega učenja  

delno realizirano Izvedena je bila 

posodobitev e-učilnice. 

Pripravili smo popis 

potreb za izboljšanje 

vključevanja IKT vsebin v 

pedagoški proces - za 

oddajo vloge za projekt 

Nakup opreme v 

podporo digitalizaciji 

visokošolskega 

študijskega procesa na 

javnih zavodih in 

vzpostavitev 

informacijske podpore 

(NOO IKT). 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Opremljanje laboratorija 

za veščine z različnimi 

modeli, pripomočki, 

anatomskimi preparati 

Zagotovitev učnih 

pripomočkov, prostora in 

navodil za vodeno  

samostojno delo 

delno realizirano Za namene nabave in 

izdelave modelov in učnih 

postaj v laboratoriju za 

pridobivanje veščin smo v 
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študentov, ki omogoča 

samostojni vendar vodeni 

študij predkliničnih 

predmetov in pridobivanje 

nekaterih veščin pred 

izvajanjem kliničnega dela 

na živalih 

sodelovanju z 

Zdravstveno fakulteto in 

Pedagoško fakulteto 

pripravili dva projekta, s 

katerima sodelujemo pri 

projektu ULTRA 

(sredstva NOO).  

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Vpeljevanje mehkih veščin 

v predklinične in klinične 

predmete 

Predstavitev modela 

poučevanja mehkih veščin 

(komunikacije, digitalnih 

veščin in podjetništva), ki 

je bil razvit znotraj 

projekta SoftVets v okviru 

Erasmus+, predstavitev 

rezultatov projekta 

učiteljem in asistentom in 

vpeljava elementov 

mehkih veščin v 

predklinične in klinične 

predmete 

delno realizirano Izvedli smo projekt z 

naslovom "Spopadanje z 

različnimi (konfliktnimi) 

situacijami in sogovorniki 

v veterinarski praksi ter 

osvajanje kompetenc 

strukturiranega 

veterinarskega posveta", 

kjer so študenti ob 

sodelovanju z mentorji 

obdelovali določene 

situacije v veterinarski 

praksi, posneli video 

vsebine in situacije 

prediskutirali. Projekt se 

je zaključil z dvema 

delavnicama (sredstva 

RSF). S podobnimi 

aktivnostmi bi nadaljevali 

v prihodnje.  

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Dodelati seznam 

kompetenc kliničnih 

predmetov 

Natančna opredelitev 

osnovnih znanj, ki jih 

študenti pridobijo znotraj 

osnovnih kliničnih 

delno realizirano Kompetence kliničnih 

znanj se usklajujejo na 

evropskem nivoju preko 

EAEVE/ECOVE. Naš 
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predmetov in razmejitev 

od nadgrajenih znanj, ki 

jih študenti dobijo pri 

izbirnih predmetih 

model poučevanja bo 

vpet v osnovno predlogo 

za sinhronizacijo 

kliničnega učenja v EU.  

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Zgodnje srečanje 

študentov s prakso 

Seznanjanje študentov v 

nižjih letnikih z veterinarji 

na terenu,  na različnih 

delovnih mestih 

delno realizirano Ta del učenja je trenutno 

zelo omejen zaradi 

logističnih težav, ki so 

nastale iz naslova rušenja 

in novogradnje. Študente 

veterine (tudi nižjih 

letnikov) smo pozvali k 

sodelovanju v projektu iz 

RSF - mentorski pari 

(Alumni VF - študent) za 

osvetlitev delovnega 

mesta. Interes študentov 

je bil dober, manj pa je 

bilo pripravljenosti 

delodajalcev. S projektom 

bomo nadaljevali. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Beleženje posameznih 

elementov klinične prakse, 

ki jih študent opravi med 

prakso 

Izboljšanje načina 

beleženja posameznih 

elementov klinične prakse, 

ki jih opravi študent 

delno realizirano Veterinarska fakulteta 

vpeljuje nov sistem 

vodenja kliničnega dela s 

pacienti z napredno 

elektronsko kartoteko. Ta 

sistem omogoča boljše 

dokumentiranje 

postopkov, boljšo 

povezljivost in sledenje.  
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Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Razgovori z izvajalci 

pedagoškega procesa na 

vseh nivojih 

Izvedba pedagoške 

konference za učitelje na 

dodiplomskem študiju, 

izvedba pedagoške 

konference za asistente, 

izvedba pedagoške 

konference za izvajalce 

doktorskega študija 

realizirano Razgovori z izvajalci in 

pedagoška konferenca je 

ustrezen ukrep za pregled 

rezultatov študentskih 

pregled, rezultatov 

vodstvenega pregleda in 

poročil o pedagoškem 

delu učiteljev. Z razgovori 

in pedagoškimi 

konferencami bomo 

nadaljevali tudi v 

prihodnje. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Povečanje mednarodne 

mobilnosti naših 

študentov 

Vključitev Komisije za 

študente za vrednotenje 

učnih programov 

veterinarskih šol, kamor 

gredo naši študenti na 

izmenjavo, za namene 

priznavanja izpitov, 

opravljenih v tujini. 

delno realizirano Postopek priznavanja se 

je izvajal, ugotovljena je 

bila potreba po 

izboljšavah postopka, kar 

se bo nadaljevalo v 

naslednjem letu. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Sodelovanje s srednjimi 

šolami/gimnazijami 

Vključevanje dijakov v 

raziskovalno delo  

realizirano Učitelji in asistenti na VF 

so kot mentorji vključeni 

v izobraževanje dijakov 

srednjih šol na področju 

raziskovalnega dela (ukrep 

RSF). Dijaki na VF pod 

mentorstvom osebja VF 

izdelajo raziskovalno 

nalogo, jo predstavijo in 

jo predstavijo na svoji 

šoli. Tudi v naslednjem 
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letu bomo nadaljevali z 

vključevanjem dijakov v 

raziskovalno delo. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Oblikovanje programa 

strokovnega 

izpopolnjevanja po 

potrebah diplomantov 

Oblikovanje novega 

programa strokovnega 

izpopolnjevanja patologija  

delno realizirano Program strokovnega 

izpopolnjevanja patologija 

je v postopku 

pridobivanja akreditacije. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost posodobitev učnih vsebin 

in obsega izbirnih 

predmetov 

Analiza izvajanja 

obstoječih izbirnih 

predmetov ter priprava in 

posodobitev učnih vsebin 

izbirnih predmetov. 

delno realizirano Učitelji so letno pozvani k 

pregledu učnih vsebin in 

podajanju sprememb po 

potrebi, te aktivnosti se 

nadaljujejo. Opravljen je 

bil pregled vpisa 

študentov na posamezne 

izbirne predmete.  

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost izpolnjevati zahteve za 

evropsko akreditacijo 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev 

delno realizirano Sledenje standardom 

EAEVE je kontinuiran 

proces za ohranjanje 

evropske akreditacije.  

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost razviti omenjena področja določiti deležnike za 

razvoj področij 

delno realizirano Kontinuirano delovanje 

razvoja področij in 

določanja nosilcev. 

Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost Olajšati postopek 

priznavanja študijskih 

obveznosti. 

dogovor s fakultetami o 

"oknih" mobilnosti 

delno realizirano / 
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Izobraževalna dejavnost Izobraževalna dejavnost boljša obveščenost o 

delovanju KC 

povezava s ŠS, dogovori o 

načinih obveščanja 

delno realizirano / 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Izboljšanje promocije in 

popularizacije znanosti 

Izvedba dogodkov z 

namenom predstavitve 

raziskovalne dejavnosti na 

VF ter predstavitve dela 

preko delavnic za osnovne 

in srednje šole, študente 

različnih smeri in širšo 

javnost. 

Svojo dejavnost bomo 

redno promovirali tudi 

prek različnih medijev. 

že delno vključeno v 

nov Letni program dela 

V preteklem letu smo 

izvedli več projektov "po 

kreativni poti do znanja", 

sodelovali v projektu 

Evropska noč 

raziskovalcev ter v okviru 

projekta ReNatura 

pripravili predstavitev in 

razstavo prenove 

infrastrukturnega centra 

Vremščica, namenjen širši 

javnosti.  

Rezultate projektov smo 

predstavljali v okviru 

strokovnih srečanj, 

predstavitev ter na 

nacionalnih medijih v 

obliki intervjujev in 

poljudnih člankov). 

raziskovalno delo redno 

predstavljamo tudi na  

spletnih straneh (VF, 

KMŽ) in socialnih 

omrežjih.  

V preteklem letu smo tudi 

veliko delali na promociji 

Centra za dobrobit živali. 
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Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Izboljšanje  kakovosti 

raziskovalnega dela 

kakovost raziskovalnega 

dela je povezana z 

izboljšanjem celotne 

raziskovalne "platforme" 

(v smislu zagotavljanja 

ustrezne raziskovane 

opreme in kadra). 

Obstoječi plan 

povezovanja raziskovalnih 

skupin bomo nadgradili. 

Kakovost raziskovalnega 

dela bomo izboljšali tudi z 

vzpodbujanjem 

sodelovanja s sorodnimi 

raziskovalnimi centri 

doma in v tujini 

delno realizirano V letu 2022 smo v 

sodelovanju z Univerzo v 

Novi Gorici in 

Onkološkim inštitutom 

uspešno kandidirali na 

razpisu in pridobili 

sredstva za novo 

programsko skupino  

 P3-0428 - 

Primerjalna onkologija za 

obravnavo redkih vrst 

raka  (1.1.2022 - 

31.12.2027).  

Težave pri realizaciji 

izboljšanja kakovosti 

raziskovalnega dela  nam 

povzročajo kadrovske 

težave, saj je nekaj 

raziskovalcev zapustilo 

delovno mesto, interesa 

za zaposlovanje na 

področju raziskovanja pa 

je izjemno malo. 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Pospešitev 

internacionalizacije  

Internacionalizacijo 

želimo doseči z 

dogovorom o sodelovanju 

z Veterinarsko fakulteto v 

Utrechtu, Nizozemska in 

VF Amrillo, ZDA, ki sta v 

zaključni fazi priprave. 

že delno vključeno v 

nov Letni program dela 

dogovori o pripravi 

raziskovalnega projekta z 

navedenimi inštitucijami 

še vedno potekajo, tudi v 

tem primeru je največja 

težava pomanjkanje 

raziskovalnih kadrov. 

Trenutno smo v postopku 

prijave manjšega 
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raziskovalnega projekta, 

ki ga razpisu Europa 

Dona. 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Več prijav na mednarodne 

raziskovalne projekte 

Udeležba na 

izobraževanjih s področja 

priprave tovrstnih prijav 

in  uporaba ustreznega 

znanja, ki ga omogoča UL. 

Izboljšali bomo podporo 

pri iskanju  ciljnih 

razpisov, povezanih z 

našimi raziskovalnimi 

področji, z namenom 

pridobivanja dodatnih 

raziskovalnih sredstev, ki 

nam bodo omogočili tudi 

zaposlovanje novih 

kadrov. 

že delno vključeno v 

nov Letni program dela 

Na projektu ReNatura 

smo zaposlili 

koordinatorko projekta, 

strokovno sodelavko, ki 

se primarno ukvarja z 

omenjenim projektom, 

hkrati pa aktivno sodeluje 

pri iskanju projektnih 

možnosti, predvsem v 

povezavi z 

Infrastrukturnim centrom 

Vremščica in Centrom za 

dobrobit živali, ki sta eni 

od naših prioritet. 

Poleg tega smo v 

novembru smo sprejeli 

novo zaposleno 

strokovno sodelavko za 

pomoč pri iskanju ciljnih 

raziskovalnih razpisov, 

kar nam je omočilo prve 

korake v želeno smer. 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Več nacionalnih 

raziskovalnih projektov 

Pridobivanje  sredstev za 

aplikativne projekte, zato 

načrtujemo aktivno 

iskanje potencialnih 

partnerjev iz gospodarstva 

ostaja na ravni predloga Zaradi objektivnih 

razlogov so bile aktivnosti 

na področju pridobivanja 

partnerjev iz gospodarstva 

z namenom pridobivanja 

sredstev za aplikativne 
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raziskovalne projekte, 

preložene v leto 2023 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Zagotavljanje stabilnega 

financiranja raziskovalne 

dejavnosti 

Ohranjanje obstoječih 

programskih skupin  in 

sodelovanje v novih 

interdisciplinarnih 

programskih skupinah 

realizirano Pridobili smo sredstva za 

financiranje nove 

programske skupin v 

sodelovanju z Univerzo v 

Novi Gorici in 

Onkološkim inštitutom 

ter uspešno kandidirali na 

razpisu Norveškega 

denarnega sklada z 

vodilnim partnerjem 

Javnim zavodom Park 

Škocjanske jame ter 

sodelujočimi partnerji:  

Občino Pivka, Univerzo 

na Primorskem, 

FAMNIT in Norveški 

inštitut za raziskovanje 

narave, pridobili sredstva 

za financiranje projekta 

ReNatura - "Obnova 

mreže mokrišč in travišč, 

pomembnih za Natura 

2000 in druge zavarovane 

vrste in habitatne tipe v 

Biosfernem območju 

Kras in porečje Reke ter 

Krajinskem parku Pivška 

presihajoča jezera" 
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Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Povečati učinkovitost in 

uspešnost pri prijavah na 

velike EU projekte 

Udeležba na 

izobraževanjih s področja 

priprave tovrstnih prijav 

in  uporaba ustreznega 

znanja, ki ga omogoča UL 

Vzpodbujanje prijav na 

različne projektne razpise 

in udeležba na 

izobraževanjih za prijavo 

projektov  

vključeno v priporočilo 

senata 

Pričakujemo, da bomo 

lahko z novimi 

kadrovskimi okrepitvami 

uspeli pridobiti nova 

znanja in v sodelovanju z  

raziskovalci sorodnih 

inštitucij uspeli pripraviti 

izhodišča za prijavo na 

EU razpise, saj se 

zavedamo, da nam 

dolgoročno le 

mednarodno sodelovanja 

prinaša stabilno 

raziskovalno platformo, 

tako na nivoju 

zagotavljanja sredstev ter 

ustreznih kadrov. 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost 

Raziskovalna dejavnost Vključevanje študentov v 

raziskovalno delo 

prenovljen program 

študija predvideva tudi 

strokovno-raziskovalne 

naloge vsakega študenta, 

zato je njihovo boljše 

vključevanje nujno. 

Pripravili bomo plan 

vključevanja študentov. 

vključeno v priporočilo 

senata 

nov študijski program, ki 

kot del študijskega 

procesa pripravo 

raziskovalne naloge, 

zahteva čimprejšnjo 

vključitev študentov v 

raziskovalno delo. V letu 

2022, v katerem se je VF 

srečala z aplikacijo 

številnih sprememb v 

procesu digitalizacije in 

delne reorganizacije, je 

bila tovrstna aktivnost 

delno okrnjena. Kljub 

temu so bile v letu 2022 
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oddane 4 študentske 

raziskovalne naloge,  vse 

4 so bile nagrajene s 

fakultetno Prešernovo 

nagrado 

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja Letni razgovor s 

potencialnimi delodajalci 

diplomantov Veterinarske 

fakultete UL 

Organizacija letnega 

razgovora z različnimi 

predstavniki zaposlovalcev 

doktorjev veterinarske 

medicine 

delno realizirano Izvedeni so bili 

neformalni razgovori z 

zaposlovalci diplomantov 

Veterinarske fakultete.  

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja Prenos znanja in 

sodelovanje z uporabniki 

Izvedba delavnic za 

vseživljenjsko učenje 

doktorjev veterinarske 

medicine in drugih v 

okviru Centra za 

permanentno 

podiplomsko 

izobraževanje 

realizirano / 

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja Izvajanje razvojnih nalog 

za naročnike 

Izvajanje razvojnih nalog 

za Upravo za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo 

rastlin 

realizirano / 

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja Raziskovalne naloge 

študentov 

Vključevanje študentov va 

raziskovalne naloge za 

Prešernovo nagrado 

realizirano Vsako leto se nekaj 

študentov odloči za 

sodelovanje v 

raziskovalnem delu na 

VF. 
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Prenos in uporaba znanja Prenos znanja Krepitev delovanja kluba 

Alumnov 

Propagiranje delovanja 

kluba Alumnov 

delno realizirano / 

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja kontinuiran stik z živalmi 

v vseh letnikih 

delna prilagoditev 

izvajanja predmetov 

realizirano Prenovljen enoviti 

magistrski študijski 

program veterinarstva 

vključuje srečanje z živimi 

živalmi že v nižjih 

letnikih. 

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja boljša povezanost članov identifikacija povezovalnih 

tem 

delno realizirano Pri predmetu Biokemija je 

bilo pripravljeno učno 

gradivo za problemsko 

učenje, ki vključuje teme 

različnih kliničnih in 

predkliničnih predmetov, 

priprava gradiva je 

omogočila sodelovanje 

učiteljev.  

Prenos in uporaba znanja Prenos znanja kontinuiran stik z živalmi 

v vseh letnikih 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev 

delno realizirano Nadaljujemo z 

aktivnostmi. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

 

Zagotavljanje dostopa do 

čim večjega števila 

znanstvenih informacij ter 

objav v znanstvenih 

revijah z vseh strokovnih 

področij znanosti. 

 

 

 V okviru UL s 

sodelovanjem v skupnem 

javnem naročilu 

znanstvene periodike vseh 

14 članic UL in s 

sodelovanjem v  

konzorcijih za nabavo 

elektronskih revij in 

realizirano Veterinarska fakulteta kot 

članica Univerze v 

Ljubljani sodeluje pri 

skupnem javnem naročilu 

tuje periodike, kjer se 

izbere najugodnejšega 

ponudnika. 
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tiskanih revij za 

posamezne članice UL 

bomo znižali cene za 

naročnine in zmanjšali 

stroške za javni razpis.  

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Pospeševanje razvoja 

odprte znanosti v skladu z 

Načrtom za odprti dostop 

do recenziranih člankov, 

ki so rezultat javno 

financiranih raziskav in so 

prosto dostopni vsem 

porabnikom. 

Zagotavljanje podpore 

raziskovalcem z 

izpolnjevanjem določil 

Evropske komisije 

(nacionalni financerji, 

raziskovalne organizacije).  

Sprotni vnos zapisov 

avtorjev z VF v COBISS 

in RUL ter v 

specializirano zbirko s 

polnimi besedili: 

Bibliografija raziskovalcev 

VF 

realizirano Vodenje bibliografije 

raziskovalcev in 

dopolnjevanje lastne 

podatkovne zbirke je naše 

vsakdanje delo. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Dopolnjevanje e-zbirke 

učbenikov za zagotavljanje 

gradiva večjemu številu 

uporabnikov hkrati za 

pedagoško in raziskovalno 

delo 

 

 

Nakup čim več gradiva v 

elektronski obliki in 

posodobitev spletne strani 

knjižnice 

realizirano Elektronska zbirka 

učbenikov se vsako leto 

dopolnjuje z novimi 

izdajami naših pedagoških 

delavcev, prav tako smo 

digitalizirali kar nekaj 

starejših učbenikov, ki so 

dostopni na spletni strani 

knjižnice. 
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Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Vpeljava elektronskih 

kartotek za paciente klinik, 

ki bi omogočale lažji 

pregled nad pacienti, 

študentom bi omogočile 

sledenjem pacienta pred in 

po njihovih rotacijah in 

celostno obravnavo 

pacienta  

Nakup in vpeljava 

aplikacije, ki omogoča 

elektronske kartoteke za 

paciente 

delno realizirano Elektronska kartoteka je v 

fazi vključitve v sistem 

dela na klinikah in v 

podpornih službah. 

Izobraževanje osebja in 

popolna integracija 

elektronske kartoteke 

bosta končana do konca 

maja 2023. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Izboljšanje razmer v 

nočnem času 

Ureditev prostorov za 

počitek v nočnem času v 

obdobju dežurstev za 

osebje klinik in študente  

realizirano Študentom, ki opravljajo 

klinične rotacije v 

urgentni 24 urni 

veterinarski službi so na 

voljo prostori za počitek 

in spanje.  

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Oprema za avtomatsko 

dezinfekcijo obutve po 

kliničnem delu in delu v 

secirnicah 

Nabava opreme za 

avtomatsko čiščenje 

obutve po opravljenem 

delu na klinikah in v 

secirnicah na več lokacijah 

ostaja na ravni predloga / 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Izboljšava navodil za 

biovarnost. 

Vključitev infografike in 

angleškega besedila v 

navodila za biovarnost za 

lažje/hitrejše razumevanje 

navodil  

ostaja na ravni predloga Aktivnosti se bodo 

izvajale v letu 2023. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Delovanje Društva 

podiplomskih študentov 

VF in podpornikov 

Podpiranje delovanja 

Društva podiplomskih 

študentov VF in 

podpornikov, ki se 

realizirano Aktivnosti se nadaljujejo. 
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osredotoča na različno 

problematiko 

podiplomskih študentov 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Krepitev obštudijske 

dejavnosti   

Krepitev sodelovanja s 

študentskimi združenji in 

Kariernim centrom UL  

delno realizirano Aktivnosti se nadaljujejo 

tudi v letu 2023. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

Krepitev podpore 

študentom, tudi 

študentom s posebnim 

statusom   

Nadaljevali bomo z 

aktivnostmi za 

povezovanje tutorjev 

učiteljev in predstavnikov 

študentov letnikov in 

skupine za delo s študenti 

s posebnim statusom  

realizirano Imenovana je bila oseba 

za pomoč študentom s 

posebnim statusom, ki 

opravlja razgovore s 

študenti in jim svetuje. 

Ozaveščanje pedagogov o 

problematiki študentov s 

posebnimi potrebami. 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

zagotoviti prostor za 

predklinično učenje 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev  

ostaja na ravni predloga zaključno načrtovanje 

prostorov v novi stavbi 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

zagotoviti prostor, kjer se 

bodo lahko pripravljali 

aktivno vključevanje v 

pridobivanje finančnih 

sredstev  

opuščeno / 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

novogradnja VF nadaljevanje aktivnosti delno realizirano zaključna načrtovanja za 

novo stavbo 

Ustvarjalne razmere za 

delo in študij 

Knjižnična dejavnost in 

karierni razvoj 

vzpostavitev takšne 

povezave med študenti in 

alumni, ki bo uspešna 

Študentski svet UL VF 

načrtuje predstavitve 

poklicev z video 

vsebinami in srečanji v 

živo. Seznanitev s portali, 

delno realizirano V okviru ukrepa RSF se je 

izvajalo povezovanje 

Alumnov VF in 

študentov. Interes 

študentov je bil večji, kot 
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kjer del informacij že 

obstaja. 

je bilo Alumnov, ki bi bili 

pripravljeni predstaviti 

svoje delovno mesto. 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Nadgrajevanje sistema 

letnega poročanja učiteljev 

o opravljenem delu in o 

analizi anket študentov 

Dopolnitev vprašalnika za 

pripravo letnega poročila 

učiteljev in asistentov 

realizirano Sistem izpolnjevanja 

anket smo izpostavili na 

posvetovalnem obisku 

UL in je že nadgrajen s 

posamičnim 

izpolnjevanjem anket pri 

predmetih ob prijavi na 

izpit. 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Medpredmetno 

sodelovanje izvajalcev 

pedagoškega procesa 

Ovrednotenje pedagoških 

poročil med izvajalci 

predmetov na 

organizacijskih enotah 

realizirano Poleg ovrednotenja 

pedagoških poročil, ki je 

navedeno v Vodilu o 

pedagoškem procesu, 

smo v letu 2022 pridobili 

projekt v okviru RSF, s 

katerim povezujemo 

predklinične in klinične 

predmete (projekt s 

področja spodbujanja na 

študenta osredinjenega 

učenja in  

poučevanja v študijskem 

procesu na 1. in 2. stopnji 

(aktivnost RSF A.I.1.h). 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Izobraževanje izvajalcev 

pedagoškega procesa na 

začetku pedagoške poti  

Organizacija 

izobraževanja 

realizirano Na VF izvedba seminarja 

''Osnove visokošolske 
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Visokošolske didaktike na 

VF  

didaktike'' prilagojeno za 

VF 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Pedagoško izobraževanje 

vseh sodelavcev, 

vključenih v pedagoški 

proces  

Udeležba na seminarjih, 

delavnicah,….. v skladu z 

Vodilom o pedagoškem 

procesu  

 

realizirano Pedagoško izobraževanje 

vseh pedagoških 

sodelavcev poteka 

kontinuirno  

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti E-learning v pedagoškem 

procesu  

Delavnice IKT na nivoju 

VF  

realizirano Na VF smo septembra 

izvedli delavnice dobrih 

praks s področja uporabe 

IKT v pedagoškem 

procesu. 

Dodatno smo pri izvedbi 

pedagoškega procesa 

uvedli E-learning pri vseh 

predmetih - uvedba E-

learninga v urnik VF 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Kontinuirno izboljševanje 

pedagoškega procesa  

Analiza in ovrednotenje 

študentskih anket 

realizirano Ankete smo analizirali in 

na podlagi analize sprejeli 

določene ukrepe. 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Izvajanje izboljšav skladno 

s priporočili po EAEVE 

vizitaciji ob pridobitvi 

EAEVE-akreditacije 

Sledenje priporočilom za 

izboljšave  

delno realizirano priporočilom za 

izboljšave sledimo 

kontinuirno 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti Izvajanje sistema vodenja 

in laboratorijskega 

preskušanja v skladu 

Vzdrževanje in širjenje 

akreditiranega obsega v 

realizirano VF že vrsto let vzdržuje 

in širi akreditacijo v 

skladu z ISO/IEC/SIST 

17025 za zagotavljanje 
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standardom ISO/IEC 

17025. 

skladu s predpisi in 

zahtevami odjemalcev. 

zanesljivosti rezultatov 

laboratorijskega 

preskušanja, tako bomo 

delovali tudi v prihodnje.  

Poslovanje Vodenje in upravljanje Obvladovanje procesov 

ob številnih novih 

projektih in zahtevah kot. 

npr. uvedba APIS-a 

prilagoditev organizacijske 

strukture in kadrovske 

zasedbe 

delno realizirano / 

Poslovanje Vodenje in upravljanje Povečati prihodke in 

zmanjšati odhodke pri 

poslovanju NVI 

Prihodkovno plat povečati 

z nastopom na trgu, 

odhodkovno s pogajanji z 

dobavitelji, ob ohranitvi 

enake kakovosti. 

Posodobitev uradnega 

cenika VF. 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Vodenje in upravljanje Optimizacija delovanja 

Veterinarsko higienske 

službe 

Sodelovanje z UVHVVR 

pri morebitnem novem 

pravilniku ravnanja s 

kadavri, pri čemer 

računamo na optimizacijo 

količine pobranih 

kadavrov, 50kg+. 

Izboljšanje uporabe 

podporne programske 

opreme za potrebe 

optimizacije delovanja 

službe VHS. 

Usposabljanje zaposlenih 

rokovanja z novo 

pridobljeno opremo za 

ostaja na ravni predloga / 
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namene APK. 

Vzpostavitev mobilne 

programske opreme za 

VHS. 

Poslovanje Vodenje in upravljanje 5. Zagotavljanje 

vrhunskih diagnostičnih 

storitev za potrebe države 

Sodelovanje z evropskimi 

referenčnimi laboratoriji, 

skrb za vrhunsko 

usposobljenost kadrov 

NVI, delovanje v skladu z 

ISO 17025. 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Področje kadrov Večja skrb za 

profesionalni razvoj 

kadrov in njihovo 

strokovno 

izpopolnjevanje. 

Spodbujanje udeleževanja 

izobraževanj, organizacija 

izobraževanj in 

izpopolnjevanj v okviru 

fakultete (npr. deljenje 

dobrih praks, povezovanje 

z RC). 

že vključeno v nov Letni 

program dela 

/ 

Poslovanje Področje kadrov Ureditev sistemizacije 

delovnih mest in ocen 

tveganj za vsa delovna 

mesta. 

Pregled nad trenutnim 

stanjem ter priprava načrta 

in navodil za pripravo 

sistemizacije delovnih 

mest in vzporedno ocen 

tveganj za vsa delovna 

mesta na UL VF.  

delno realizirano Ob kadrovski menjavi se 

ureja tekom uvajanja 

APIS 

Poslovanje Področje kadrov Zagotoviti kompetentne 

in strokovne kadre na 

vseh DM. 

Spodbujanje več 

medsebojnega 

sodelovanja, prenos 

znanja, nalog, obveznosti 

na mlajše generacije (npr. 

delno realizirano / 
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pred upokojitvijo, ob 

prenehanju delovnega 

razmerja itd.) 

Poslovanje Področje kadrov Vzpostavitev ključnih 

deležnikov za uspešno 

implementacijo 

informacijskega sistema 

SAP v okviru projekta 

APIS.  

Spodbujanje 

medsebojnega sodelovanja 

znotraj organizacijskih 

enot v tajništvu VF, še 

posebej v organizacijskih 

enotah FRS, KS, RC in 

pisarni NVI.  

realizirano / 

Poslovanje Področje kadrov Vzpostavitev kadrovsko 

plačnega protokola 

komuniciranja za NVI 

Povezave plačnih 

bremenitev s planom 

delovanja NVI po urnih 

postavkah, z namenom 

transparentne 

komunikacije vezane na 

finančne učinke. 

realizirano / 

Poslovanje Področje kadrov ustrezno poznavanje 

področij 

izvedba potrebnih 

izobraževanj 

delno realizirano / 

Poslovanje Informacijski sistem Izboljšanje delovanja in 

stabilnosti omrežja VF. 

Regionalne enote - 

zamenjava požarnih 

preprek in vzpostavitev 

IPSEC povezav do 

lokacije Ljubljana. 

Razširitev omrežja 

Eduroam. 

Dokončanje prenove 

realizirano / 
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omrežja VF. 

Preštevilčenje omrežja. 

Poslovanje Informacijski sistem Prenova kadrovskega in 

računovodskega sistema 

ter sistema za spremljanje 

poslovanja 

Uvedba APIS; uvedba 

Kadrovskih map GC. 

Izvedba povezave Obrita - 

Apis in Kartotečni sistem 

-  Apis 

delno realizirano / 

Poslovanje Informacijski sistem Prenova sistema za 

vodenje dokumentov 

kakovosti. 

Uvedba Modula ISO - GC ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Informacijski sistem Izboljšanje strokovno 

operativnega dela na 

področju laboratorijskih 

preiskav. 

Prenova programa Orbita; 

izgradnja povezave z 

APIS (računi) in GC 

(izvidi) 

že delno vključeno v 

nov Letni program dela 

/ 

Poslovanje Informacijski sistem Izboljšanje strokovno 

operativnega dela na 

področju kliničnega dela. 

Nadaljevanje postopkov 

za uvedbo Kartotečnega 

sistema VF. 

delno realizirano / 

Poslovanje Informacijski sistem Prenova računalniške 

opreme za študente in 

predavalnice 

zamenjava računalnikov v 

računalniški učilnici, 

skupnih prostorov VF ter 

predavalnic; zamenjava 

iztrošenih 

videoprojektorjev; nabava 

prenosne avdio opreme za 

predavalnice. 

delno realizirano / 
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Poslovanje Informacijski sistem Postavitev/prenova 

infrastrukture za 

varnostno kopiranje. 

Vzpostavitev sistema. ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Informacijski sistem komunikacija med stikali 

VF LJ 10G; uporabniški 

dostop 1G; povezava v 

internet 2x10G; 

zamenjava hrbteničnih 

stikal z dvigom na 10G; 

zamenjava dostopovnih 

stikal z stikali 1G; 

nadgradnja požarne 

prepreke z zmoglivejšo 

(uplink 2x10G) 

delno realizirano / 

Poslovanje Informacijski sistem fizične omrežne povezave 

morajo zagotavljati 

nemoteno delovanje 

omrežja 

izvesti meritve vseh 

omrežnih priključkov; 

nova kablaža pri 

neustreznih priključkih 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

Nadaljevali z začetim 

delom na področju 

izboljšanja komunikacije z 

odjemalci storitev 

Izboljšati postopek 

pregleda in nadzora nad 

pogodbami in dogovori z 

odjemalci. Izobraževanje 

skrbnikov pogodb. 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

Večja skrb za 

komunikacijo z  zunanjimi 

deležniki.  

Z zunanjimi deležniki 

bomo izboljšali 

obveščenost o delovanju 

fakultete, kar bo 

pripomoglo k boljšemu 

medsebojnemu 

sodelovanju. Nadaljevali 

bomo s sestanki, ki smo 

jih uvedli že v letu 2021. 

ostaja na ravni predloga / 
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Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

Obveščanje javnosti o 

ponudbi storitev iz 

naslova strokovno-

operativnega dela.  

Delitev preglednega 

seznam storitev s kontakti, 

kjer bo mogoče pridobiti 

dodatne informacije preko 

spletne strani in socialnih 

omrežij. 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Zmanjšanje stroškov 

upravljanja in pridobitev 

sredstev za tekoče 

vzdrževanje nepremičnin 

s prodajo nepremičnin, ki 

jih VF za izvajanje 

dejavnosti ne potrebuje  

Prodaja prostorov v 

Postojni (70/100 del 

stavbe na naslovu 

Gregorčičev drevored 21, 

Postojna, prodaja 

prostorov na lokaciji 

Ormoška c. 28, Ptuj  

delno realizirano / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Urejanje lastništva in 

zemljiškoknjižnega stanja 

za prostore na lokaciji  

Šentiljska c. 109, Maribor 

s ciljem za odprodajo 

nepremičnine 

V teku dolgotrajen sodni 

postopek z Veterinarsko 

bolnico Maribor 

delno realizirano / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Začetek gradnje nove 

Veterinarske fakultete na 

lokaciji Cesta v Mestni log 

Sodelovanje z 

univerzitetno investicijsko 

službo za začetek vodenja 

projekta, priprava 

dokumentacije 

že vključeno v nov Letni 

program dela 

/ 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Zemljiškoknjižno urejanje 

do sedaj še neurejenih 

nepremičnin v upravljanju 

VF 

Postopki za ureditev 

zemljiškoknjižnega stanja 

za nepremičnin v Novem 

že vključeno v nov Letni 

program dela 

/ 
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mestu, Murski Sobote in 

Novi Gorici 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Vzdrževanje dotrajanih 

objektov na lokacijah 

Gerbičeva 60 in Cesta v 

Mestni log ter povečanje 

energetske učinkovitosti 

Vzdrževanje in povečanje 

energetske učinkovitosti 

skladno s planom in 

finančnimi možnostmi 

delno realizirano / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Zdravo in varno delovno 

okolje za študente in 

zaposlene na VF 

Zagotavljanje dodatnih 

sredstev za redno 

vzdrževanje starih, močno 

dotrajanih objektov in 

pripadajoče komunalne 

infrastrukture v 

upravljanju Veterinarske 

fakultete, ki so potrebni za 

izvajanje dejavnosti 

izobraževanja, zdravljenja 

pacientov in zagotavljanja 

veterinarsko higienske 

službe 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Prihranki pri ogrevanju. Zamenjava zastarelih 

(neustreznih) peči 

centralne kurjave, 

termoizolacija objektov, 

zamenjava oken. 

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Obnovitev komunalne 

infrastrukture. 

Postopno obnavljanje 

vodovodnega in 

kanalizacijskega omrežja v 

ostaja na ravni predloga / 
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okviru finančnih 

zmožnosti. 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Zagotavljanje dodatnega  

prostora za zaposlene na 

kliniki za male živali.  

Zagotovitev prostorov za  

študente (garderoba in 

prostori za študij) 

Postavitev kontejnerjev  

na lokaciji cesta v mestni 

log. (projektna 

dokumentacija za 

pridobitev gradbenega 

dovoljenja je izdelana. Za 

gradbeno dovoljenje je 

potrebno plačati 

komunalni prispevek). 

realizirano / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Urejene evidence 

nepremičnin. 

Nadaljevanje urejanja 

evidenc nepremičnin. 

že delno vključeno v 

nov Letni program dela 

/ 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Pridobitev sredstev za 

nujna vzdrževalna dela 

Odprodaja nepremičnin, 

tako pridobljena sredstva 

pa porabiti za nujna 

vzdrževalna dela na 

obstoječih objektih in 

komunalni infrastrukturi.  

ostaja na ravni predloga / 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Posodobljen vozni park. Nabava novih vozil 

(nakup ali operativni 

lizing). 

ostaja na ravni predloga / 

Razvojni cilji Razvojni cilji / / opuščeno / 

 

 

Ključne izboljšave 
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Izobraževalna dejavnost (Izobraževalna dejavnost) 

V letu 2022 smo ogromno časa in energije vključili v zaključno planiranje nove stavbe Veterinarske fakultete. Načrtovanje prostorov za pedagoško, raziskovalno 

in strokovno delo je potekalo med celotnim osebjem VF, koordiniralo ga je vodstvo fakultete.  

Pri načrtovanju izboljšav na področju pedagoškega dela smo sledili priporočilom EAEVE ob vizitacijskem obisku. Pri usposabljanju in prenosu strokovnega 

znanja smo se osredotočili tudi na komunikacijske in druge življenjske veščine. Izvedli smo projekt, kjer so študenti pod vodstvom mentorjev - strokovnjakov s 

področja komunikacije in strokovnjakov s področja veterine - predvideli nekatere konfliktne situacije in jih obdelali ter posneli. Projekt se je zaključil z dvema 

delavnicama za študente in osebje, ki sta bili zelo dobro sprejeti. Delamo na modernizaciji beleženja kliničnih pacientov - nabavili smo elektronsko kartoteko, ki jo 

vpeljujemo v delovanje in je namenjena sledenju pacientov veterinarjem in študentom pri kliničnem delu. Na Veterinarski fakulteti potrebujemo strukturiran 

laboratorij za veščine (skills lab), ki bi moral biti enostavno dostopen in stalno na voljo študentom. Za namene nabave in izdelave modelov in učnih postaj v 

laboratoriju za veščine smo v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto in Pedagoško fakulteto pridobili sredstva iz NOO za dva projekta za nabavo in izdelavo učnih 

postaj.  

Iz poročil o pedagoškem delu učiteljev in asistentov VF je razvidno, da se večina osebja udeležuje usposabljanj na pedagoškem področju. Nekaj usposabljanj - 

predstavitev dobrih praks - je bilo organiziranih tudi na VF. V prejšnjem letu je bil na VF tudi izveden tečaj Osnove visokošolske didaktike za učitelje in asistente, 

ki se na novo vključujejo v pedagoško delo.  

V prvem in drugem letniku enovitega magistrakega študija veterinarstva se je že izvajal prenovljen študijski program.  

 

 

 

 

Raziskovalna in razvojna dejavnost (Raziskovalna dejavnost) 

- razširitev stabilnega stebra financiranja - nova programska skupina P3-0428 - Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka  (1.1.2022 - 31.12.2027) v 

sodelovanju z Univerzo v  

  Novi Gorici in Onkološkim inštitutom kar predstavlja širšo izmenjavo izkušenj s sorodnih, pa vendar različnih področij translacijskih študij v onkologiji   

- premik na področju interdisciplinarnosti: projekt ReNatura - "Obnova mreže mokrišč in travišč, pomembnih za Natura 2000 in druge zavarovane vrste in 

habitatne tipe v Biosfernem  

  območju Kras in porečje Reke ter Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera" 

- ustanovitev in promocija Centra za dobrobit 

 

Umetniška dejavnost (Umetniška dejavnost) 
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/ 

 

Prenos in uporaba znanja (Prenos znanja) 

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru ukrepov RSF, vključujejo tudi primere dobrih praks in priprave primerov problemskega učenja, kar se je pokazalo kot dober 

povezovalni element za sodelovanje učiteljev predkliničnih in kliničnih predmetov in s tem tudi povezovanja vsebin različnih predmetov na VF. 

Na UL je organiziranih mnogo različnih usposabljanj za izboljšanje pedagoškega procesa, osebje VF se ga pogosto udeležuje. Iz poporil o pedagoškem delu je 

razvidno, da učitelji in asistenti nova pridobljena znanja uporabijo za vnašanje novosti v izvajanje študijskega procesa. 

 

Ustvarjalne razmere za delo in študij (Knjižnična dejavnost in karierni razvoj) 

Leto 2022 je v veliki meri zaznamovalo zaključno načrtovanje nove stavbe Veterinarske fakultete, v te  aktivnosti se s koordinacijo vodstva vključevala večina 

osebja VF.  

Pomembna izboljšava je nabava in vpeljava elektronske kartoteke, ki je v fazi vključitve v sistem dela na klinikah in v podpornih službah. Izobraževanje osebja in 

popolna integracija elektronske kartoteke bosta končana do konca maja 2023. 

 

Upravljanje in razvoj sistema kakovosti (Sistem kakovosti) 

Pedagoško izobraževanje vseh pedagoških sodelavcev poteka kontinuirno. 

Razgovori o izvajanju in rezultatih študentskih anket med tutorji, učitelji in študenti, z namenom pridobivanja relevantnih informacij in možnostih ukrepanja. 

Sledenje priporočilom vizitacijske komisije EAEVE in ocenjevalcev Slovenske akreditacije za izboljšanje delovanja na področju pedagoškega dela in 

laboratorijskega preskušanja.  

 

 

Poslovanje (Vodenje in upravljanje) 
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Ob uvajanju APIS je pomembna stabilna kadrovska zasedba v skupnih službah, ki jo še potrebujemo zagotoviti. 

 

Poslovanje (Področje kadrov) 

 

 

Poslovanje (Informacijski sistem) 

Izboljšanje povezav omrežja za prehod na nove informacijske sisteme in povezovanje. 

 

Poslovanje (Komuniciranje z javnostmi) 

Skrb za obveščanje zaposlenih in javnosti preko spletnih strani VF, ki se redno in kvalitetno posodablja. 

 

Poslovanje (Ravnanje s stvarnim premoženjem) 

Končne priprave na pričetek novogradnje  VF. 

 

Razvojni cilji (Razvojni cilji) 
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VF na pedagoškem področju deluje skladno s standardi EAEVE, na področju laboratorijskega preskušanja pa v skladu s standardom ISO/EN/SIST 17 253. V 

letu 2021 je VF pridobila EAEVE akreditacijo, ob tem pa nam je vizitacijska komisija podala tudi nekaj priporočil, ki smo jim sledili pri našem delovanju 

(povezovanje vsebin, oblikovanje laboratorija za veščine, povečano število živali pri praktičnem delu ...)  

Eden izmed pomembnih ciljev VF je, da smo institucija, ki postavlja standarde dobrega počutja in etični kodeks za ravnanje z živalmi. V letu 2022 je bil na 

Veterinarski fakulteti ustanovljen Nacionalni center za dobrobit živali, ki spremlja in sooblikuje znanstvena dognanja na področju dobrobiti živali, usposablja in 

izobražuje, pripravlja znanstvene strokovne podlage in mnenja za predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni (OIE).  

Pomemben delež dela je bil opravljen na načrtih za novo fakulteto. V dejavnosti pregledovanja načrtov in zbiranja predlogov je bilo vključeno celotno osebje VF. 

Nekatere enote so se zaradi rušitvenih del preselile na druge lokacije na VF, konec leta so se pričela rušitvena dela in priprave na gradnjo. 
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9.2. Predlogi novih ukrepov 
 

Področje Stopnja področja Ključne slabosti 

slabosti so dejavniki 

znotraj organizacije, ki 

negativno vplivajo na 

izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

organizacije 

Ključne nevarnosti 

nevarnosti so dejavniki 

zunaj organizacije, ki 

negativno vplivajo na 

izvajanje nalog oz. 

doseganje ciljev 

organizacije 

Cilji 

članice/univerze 

cilji so končni rezultati, ki 

jih želimo doseči z 

načrtovanimi ukrepi; cilje 

kvantificirajte z dveh 

vidikov, in sicer tako, da 

poveste (1) kaj/koliko in 

(2) do kdaj je treba doseči; 

cilj lahko zapišete tudi za 

ključne izzive na 

področjih, ki so že dobro 

urejena, a jih izboljšujete 

(npr. cilji ne izhajajo 

neposredno iz nevarnosti 

ali slabosti) 

Načrtovani ukrepi 

ukrepe zapišite kot 

konkretne aktivnosti, ki 

jih je treba izvesti, da se 

premaknemo iz sedanjega 

stanja, opisanega v stolpcu 

slabosti /nevarnosti, proti 

želenemu stanju, 

opisanemu v stolpcu Cilji 

Odgovornost 

primarno odgovornost za 

izvedbo pripišite 

konkretni osebi; zapišite 

ime in priimek oziroma 

funkcijo (dekan, 

prodekan, ipd.); če je 

smiselno, na enak način 

določite tudi morebitno 

sekundarno odgovornost 

drugih oseb 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

/ / Povezovanje vsebin in 

nosilcev ter izvajalcev 

kliničnih in 

predkliničnih 

predmetov. 

Sodelovanje izvajalcev 

različnih predmetov v 

skupnih projektih (npr. 

RSF, NOO). 

prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Slaba opremljenost 

predavalnic in vajalnic 

/ Posodobitve 

opremljenosti 

prostorov, kjer se 

izvaja pedagoško delo. 

Z vključitvijo v 

pripravo javnega 

razpisa za nabavo 

Sodelovanje z UL za 

izvedbo javnega 

naročila za nabavo 

opreme, usposabljanje 

osebja in študentov za 

implementacijo 

vodstvo VF 
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opreme za IKT v 

okviru sredstev NOO, 

pričakujemo v 

naslednjih letih 

izboljšanje 

digitalizacije 

študijskega programa. 

uporabe digitalnih 

orodij. 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

/ Zelo visoke cene 

komercialno 

dostopnih modelov za 

pridobivanje kliničnih 

in laboratorijskih 

veščin. 

Vključevanje večje 

količine modelov za 

pridobivanje 

laboratorijskih in 

kliničnih veščin pred 

izvedbo dela na 

živalih.  

Nabava in priprava 

modelov za 

pridobivanje veščin. 

Priprava video vsebin 

in pisnega gradiva s 

sodelovanjem različnih 

učiteljev in asistentov. 

Vodja pilotnega 

projekta v okviru 

NOO. 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

/ / Zaradi vpeljave 

različnih inovativnih 

metod v procese 

poučevanja in učenja 

in  predvidene nabave 

novih digitalnih orodij, 

se mora izvajati tudi 

usposabljanje osebja 

VF za uporabo le-teh. 

Nadaljevanje prakse 

priprave delavnic za 

učitelje in 

posredovanja dobrih 

praks s kratkimi 

predstavitvami, 

dostopnimi osebju VF. 

Oseba zadolžena za 

kakovost študija. 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Neinformiranost 

osebja o možnostih 

sodelovanja, 

usposabljanja, 

izboljšav na področju 

pedagoškega dela. 

/ Dober pretok 

informacij o novostih 

in možnostih za 

izboljšanje 

pedagoškega procesa. 

Izvedba razgovorov 

po letnikih in izvedba 

pedagoške konference 

za učitelje in asistente 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost. 
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Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Potrebno je slediti 

spremembam stroke 

in načinom 

poučevanja in učenja. 

/ Ažurirani učni načrti. Pregled učnih načrtov 

in priprava sprememb 

(predvsem 

neobveznih) vsebin 

učnih načrtov. 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost. 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

/ / Pridobitev akreditacije 

novega študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje s 

področja" 

Veterinarska 

patologija" v prvi 

polovici leta 2024. 

Različne dejavnosti za 

pridobitev akreditacije 

novega študijskega 

programa za 

izpopolnjevanje s 

področja" Veterinarska 

patologija" v prvi 

polovici leta 2024. 

osebje Centra za 

permanentno in 

podiplomsko 

izobraževanje 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Zaradi potreb širokih 

strokovnih znanj s 

področja je potrebna 

habilitacija zunanjih 

nosilcev in izvajalcev 

študijskega programa 

za izpopolnjevanje. 

Izvedba študijskega 

procesa za študijski 

program za 

izpopolnjevanje pri 

zunanjih 

organizacijah. 

Posodobitev učnih 

načrtov, habilitacije 

nosilcev pri 

akreditiranemu 

študijskem programu 

za izpopolnjevanje 

"Veterinarska 

medicina malih živali " 

Po prenovi učnih 

načrtov in pridobljenih 

nosilcev z ustrezno 

habilitacijo se izvede 

razpis za vpis 

programa za 

izpopolnjevanje do 

konca leta 2024. 

osebje Centra za 

permanentno in 

podiplomsko 

izobraževanje 

Izobraževalna 

dejavnost 

Izobraževalna 

dejavnost 

Digitalno sledenje 

izvajanja praktičnega 

učenja. 

Vključitev zunanjih 

izvajalcev v digitalne 

procese je vezana na 

deljenje-omogočanje 

dostopov v plačljive 

digitalne sisteme, ki 

jih podpira UL. 

Postopna priprava in 

implementacija 

korakov od 

elektronskega vodenja 

kartotek pacientov, na 

katerih delajo študenti, 

do popolnega vodenja 

vseh oblik izvedbe 

praktičnega 

Vzpostavitev 

elektronske kartoteke 

v 2023, in nemoteno 

delovanje sistem v 

2024. 

Vodstvo VF, 

prodekan za klinično 

dejavnost-

koordinator 

kliničnega 

usposabljanja 
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usposabljanja, 

vključno s potrdili 

mentorjev. 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Promocija in 

popularizacija 

znanosti se postopno 

izboljšuje, tudi zaradi 

vzpodbujanja na 

nivoju UL 

Pogrešamo predvsem 

interese medijev za 

promocijo znanosti, 

znotraj VF pa se delo 

na področju znanosti 

redko ustrezno 

vrednoti, zato je 

potrebna širša 

vzpodbuda in 

podpora pri 

organizaciji 

promocijski 

dejavnosti. 

Cilj VF je še izboljšati 

promocijo in 

popularizacijo 

znanosti, predvsem 

preko projektov 

izobraževanja ciljnih 

skupin, kot so 

pedagoški delavci 

osnovnih in srednjih 

šol ter učenci in dijaki. 

Poleg tega 

nameravamo v 

prihodnjem letu 

organizirati tudi "dan 

raziskovalcev VF", 

namenjen širši 

javnosti. Raziskovalce 

spodbujamo k pripravi 

in objavi poljudnih 

prispevkov za različne 

medije. 

v letu 2023 

načrtujemo: 

- "dan raziskovalcev" z 

ustrezno promocijo 

dogodka 

- promoviranje 

potekajočih projektov 

preko različnih 

medijskih platform: 

prenova in obogatitev 

spletne strani VF za 

področje raziskovanja, 

poljudne predstavitve 

v pisnih medijih in 

sodelovanje v drugih 

medijih, kot sta 

televizija, redijo  

- vodenje in 

sodelovanje v 

projektih, ki znanost 

popularizirajo prek 

ciljnih skupin (učenci, 

dijaki, pedagoški 

delavci) 

 

prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost, dekanja 

raziskovalci 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

kakovost 

raziskovalnega dela 

nameravamo še 

največjo težavo 

predstavlja slaba 

podpora in 

V prihodnjem letu se 

obetajo spremembe in 

nekoliko izboljšane 

Na VF računamo, da 

bomo z dodatno 

zaposlitvijo strokovnih 

prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost, dekanja 
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povečati prek novih 

zaposlitev in 

usmerjanja mladih 

raziskovalcev v 

nadaljevanje 

raziskovalnega dela ter 

povezovanje z 

drugimi domačimi in 

tujimi raziskovalnimi 

organizacijami 

nagrajevanje mladim 

raziskovalcem 

(finančno zelo slabo 

ovrednoteno delo 

MR, slabe možnosti 

pridobivanja štipendij 

in projektov mladih 

doktorjev, še posebej 

na področjih, ki so 

tržno in aplikativno 

manj zanimiva.  

možnosti tudi 

finančnega 

nagrajevanja mlajših 

raziskovalcev. Upamo 

tudi na večjo 

uspešnost pri prijavi 

post-doktorskih 

projektov in čim večjo 

vključenost mladih v 

potekajoče 

raziskovalne projekte. 

podpornih služb za 

raziskovalno pisarno, 

lahko bolje poskrbeli 

za raziskovalce v 

smislu podore pri 

iskanju ciljnih 

projektov, nudili 

podporo pri pripravi 

projektov in s tem 

izboljšali 

konkurenčnost naših 

raziskovalcev, 

predvsem mladih na 

različnih razpisih. 

Še naprej bomo 

podpirali tudi njihovo 

izobraževanje v tujini 

ter njihovo vrnitev in 

nadaljnje ohranjanje 

mednarodnih povezav. 

vodje programskih 

skupin 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Internacionalizacija 

raziskovane 

dejavnosti. 

Povezovanje z 

drugimi inštitucijami 

predstavlja 

dolgotrajen, hkrati pa 

tudi kontinuiran 

proces, ki zahteva 

nenehno ohranjanje 

sodelovanja, za kar je 

potrebno osveževanje 

raziskovanih 

kapacitet, tako v 

smislu kadrovskega 

Internacionalizacijo 

želimo doseči z 

dogovorom o 

sodelovanju z 

Veterinarsko fakulteto 

v Utrechtu, 

Nizozemska in VF 

Amrillo, ZDA, ki sta v 

zaključni fazi priprave. 

Poleg tega posamezni 

raziskovalci sodelujejo 

z različnimi 

Internacionalizacijo 

želimo doseči z 

dogovorom o 

sodelovanju z 

Veterinarsko fakulteto 

v Utrechtu, 

Nizozemska in VF 

Amrillo, ZDA, ki sta v 

zaključni fazi priprave. 

Pričakujemo tudi nove 

predloge v procesu 

iskanja partnerstev za 

prodekanja za 

raziskovalno delo, 

dekanja 
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dopolnjevanja, kot 

tudi finančne 

podpore. 

inštitucijami in 

raziskovalnimi 

skupinami 

prijave na različne, 

predvsem EU projekte 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Mednarodni 

raziskovalni projekti.  

ključnega pomena je 

poleg odličnega 

raziskovalnega 

renomeja, iskanje 

ustreznih razpisov in 

pomanjkanje znanja 

pri pripravi vlog, pa 

tudi zahtevnem 

vodenju mednarodnih 

projektov 

pridobitev vsaj enega 

večjega mednarodnega 

projekta, samostojno 

ali v sodelovanju s 

partnerji 

Okrepitev pisarne za 

raziskovanje. 

Udeležba na 

izobraževanjih s 

področja priprave 

tovrstnih prijav in 

uporaba ustreznega 

znanja, ki ga omogoča 

UL. Izboljšali bomo 

podporo pri iskanju 

ciljnih razpisov, 

povezanih z našimi 

raziskovalnimi 

področji, z namenom 

pridobivanja dodatnih 

raziskovalnih sredstev, 

ki nam bodo 

omogočili tudi 

zaposlovanje novih 

kadrov. 

prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost, 

dekanja 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Nacionalni 

raziskovalni projekti, 

programi in 

raziskovalna 

infrastruktura.  

pomanjkanje 

raziskovalcev, 

predvsem čistih 

raziskovalcev 

Pridobitev novih 

projektov in 

izboljšanje kakovosti 

obstoječih. 

Pridobivanje sredstev 

za aplikativne projekte, 

zato načrtujemo 

aktivno iskanje 

potencialnih partnerjev 

iz gospodarstva 

Udeležba na 

izobraževanjih s 

prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost, 

dekanja 
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področja priprave 

tovrstnih prijav in 

uporaba ustreznega 

znanja, ki ga omogoča 

UL Vzpodbujanje 

prijav na različne 

projektne razpise in 

udeležba na 

izobraževanjih za 

prijavo projektov 

Raziskovalna in 

razvojna dejavnost 

Raziskovalna 

dejavnost 

Etika v raziskavah. področje raziskovanja, 

ki vključuje tudi 

postopke na živalih je 

trenutno ustrezno 

regulirana 

ohranjanje dosedanjih 

pogojev  za delo z 

živalmi, ki jih 

predvideva 

zakonodaja (obvezna 

izobraževanja in 

obnavljanje dovoljenj) 

spremljanje in 

ohranjanje ustreznega 

izobraževanja  

prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

dekanja 

Umetniška dejavnost Umetniška dejavnost / / / / / 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja / / Vključevanje v 

projekte, ki vključujejo 

sodelovanje z 

uporabniki 

RSF, CRP in druge 

oblike projektov. 

prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost, 

,prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja Nepoznavanje potreb 

delodajalcev. 

/ Nadaljevanje izvajanja 

razgovorov s 

potencialnimi 

delodajalci 

diplomantov 

Različne oblike 

neformalnih 

razgovorov za zbiranje 

informacij (na 

srečanjih, kongresih, 

vodstvo VF 
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Veterinarske fakultete 

UL  

slavnostih ipd), letni 

razgovor vodstva s 

potencialnimi 

delodajalci 

diplomantov VF. 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja Nekateri študenti 

idealizirano dojemajo 

poklic veterinarja. 

/ Nadaljevanje 

povezovanja 

mentorskih parov 

Alumni VF - študent 

VF, če se bo projekt v 

okviru RSF še izvajal v 

prihodnjem letu. 

Sodelovanje v projektu 

mentorski pari (ukrep 

RSF). 

prodekanja za 

izobraževano 

dejavnost 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja / / Usposabljanje 

doktorjev veterinarske 

medicine in drugih na 

področjih 

veterinarstva. 

Izvedba delavnic za 

vseživljenjsko učenje 

doktorjev veterinarske 

medicine in drugih v 

okviru Centra za 

permanentno in 

podiplomsko 

izobraževanje. 

vodja CPPI 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja / / Vključevanje 

študentov v 

raziskovalne naloge za 

Prešernovo nagrado. 

Priprava tem 

raziskovalnih nalog, 

mentorstvo, izvedba, 

recenzija raziskovalnih 

nalog. 

Komisija za študijske 

in študentske zadeve 

Prenos in uporaba 

znanja 

Prenos znanja / / Izvajanje razvojnih 

nalog za Upravo za 

varno hrano, 

priprava predlogov in 

izvedba nalog po 

odobritvi. 

Predstojnik NVI 
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veterinarstvo in 

varstvo rastlin  

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Več sodelovanja 

knjižničnih delavcev s 

pedagoškim osebjem 

pri naročanju učnih 

gradiv 

Zadolžitev delavke v 

Knjižnici VF za 

spodbujanje 

sodelovanja osebja. 

Vodja Knjižnice VF 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

Omejena finančna 

sredstva. 

/ Prirast knjižničnega 

gradiva glede na 

finančna sredstva. 

Sodelovanje v 

konzorcijih za nabavo 

elektronskih virov. 

Vodja Knjižnice VF 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Poznavanje potreb 

zaposlovalcev 

diplomantov 

Veterinarske fakultete 

UL. 

Izvajanje formalnih in 

neformalnih 

razgovorov z 

različnimi delodajalci 

in beleženje in 

distribucija ugotovitev 

na sestankih osebja 

VF. 

Vodstvo VF 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Pospeševanje razvoja 

odprte znanosti. 

Individualno 

usmerjanje osebja VF 

in študentov k uporabi 

informacijskih virov in 

izvajanje delavnic in 

izobraževanj. 

Vodja Knjižnice VF 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Ozaveščanje zunanjih 

uporabnikov o 

Individualno 

usmerjanje in izvajanje 

Vodja Knjižnice VF 
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informacijski 

pismenosti. 

delavnic in 

izobraževanj. 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Nadgradnja spletne 

strani 

Sprotno dodajanje 

vsebin na spletno stran 

in sledenje 

uporabnosti. 

Vodstvo VF in vodje 

enot 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Funkcionalni APIS, 

povezanost z Založbo 

UL. 

Uvedba APIS-a in 

usposabljanje osebja. 

Vodstvo VF in vodje 

enot 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

Študenti ne poznajo 

vseh možnosti 

zaposlovanja na 

različnih področjih 

veterinarstva. 

Pri predstavitvi 

delavnih mest za 

diplomante veterine je 

potrebna 

pripravljenost 

alumnov VF za 

sodelovanje. 

Predstavitev različnih 

delovnih mest 

študentom veterine 

Sodelovanje v projektu 

mentorski pari v 

okviru ukrepa RSF. 

Koordinator RSF 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

Tutorski sistem 

učiteljev in študentov 

dobro deluje, je pa 

potrebna večja 

koordinacija med 

tutorji. 

/ Koordinirano 

delovanje tutorjev 

študentov, predmetnih 

tutorjev in tutorjev 

učiteljev. 

Razgovori s tutorji in 

priprava pisnih vodil o 

njihovem delovanju. 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost. 

Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ / Stimuliranje 

organiziranih 

izvenštudijskih 

dejavnostih študentov. 

Podpora študentom 

pri njihovih 

organiziranih 

izvenštudijskih 

dejavnostih. 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost. 
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Ustvarjalne razmere 

za delo in študij 

Knjižnična dejavnost 

in karierni razvoj 

/ Nezainteresiranost 

izvajalcev 

ekstramuralne prakse 

za verodostojno 

ocenjevanje študentov 

preko elektronskih 

anket. 

Prilagajanje potrebam 

trga delovne sile, večja 

pozornost na 

potrebah slovenskega 

trga. 

Konstantno in 

verodostojno 

ocenjevanje znanja in 

veščin študentov, ki 

opravljajo 

ekstramuralno prakso 

s strani mentorjev. 

Prodekan za klinično 

dejavnost 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti slaba odzivnost 

nekaterih učiteljev 

/ Nadgrajevanje sistema 

letnega poročanja 

učiteljev o 

opravljenem delu in o 

analizi anket 

študentov  

Dopolnitev 

vprašalnika za 

pripravo letnega 

poročila učiteljev in 

asistentov - 

kontinuirno delo 

prodekanja za 

pedagoško dejavnost 

izr. prof. dr. Jelka 

Zabavnik Piano 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti motivacija učiteljev preobremenjenost 

učiteljev 

Medpredmetno 

sodelovanje izvajalcev 

pedagoškega procesa  

Ovrednotenje 

pedagoških poročil 

med izvajalci 

predmetov na 

organizacijskih enotah 

- kontinuirno delo 

Izvajanje projekta v 

okviru NOO 

prodekanja za 

pedagoško 

dejavnost, nosilec 

projekta  

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti / / Izobraževanje 

izvajalcev pedagoškega 

procesa na začetku 

pedagoške poti  

Vključevanje 

zaposlenih VF v 

izobraževanja 

Visokošolske didaktike 

na FF 

Oseba odgovorna za 

kakovost študija -  

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti / / Pedagoško 

izobraževanje vseh 

Udeležba na 

seminarjih, 

delavnicah,….. v 

individualno vsi 

pedagoški delavci 
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sodelavcev, vključenih 

v pedagoški proces  

skladu z Vodilom o 

pedagoškem procesu  

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti nenaklonjenost 

nekaterih učiteljev 

/ E-learning v 

pedagoškem procesu  

Uvedba E-learninga v 

urnik VF 

Komisija za 

kakovost študija, 

Komisija za 

študentske zadeve 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti / / Kontinuirno 

izboljševanje 

pedagoškega procesa  

Analiza in 

ovrednotenje 

študentskih anket  

prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost,  Komisija 

za kakovost študija, - 

odgovorna oseba za 

kakovost študija  

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti / / Izvajanje izboljšav 

skladno s priporočili 

po EAEVE vizitaciji 

ob pridobitvi 

EAEVE-akreditacije  

Sledenje priporočilom 

za izboljšave  

dekanja in prodekani 

Upravljanje in razvoj 

sistema kakovosti 

Sistem kakovosti / / Uvajanje projektnega 

dela 

Vključitev v projekte 

NOO 

sodelujoči na 

projektu 

Poslovanje Vodenje in 

upravljanje 

/ / Obvladovanje 

delovnih procesov  

Prilagoditev 

organizacijske 

strukture in kadrovske 

zasedbe, uvedba 

sistema Apis 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve, 
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Poslovanje Vodenje in 

upravljanje 

Nepovezana 

komunikacija med 

posameznimi OE 

Podvajanje dela v 

nekaterih OE 

Optimizacija delovnih 

procesov 

Prenova 

informacijskih 

sistemov (Orbita, 

Apis, EasyVet) 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,   

Poslovanje Vodenje in 

upravljanje 

/ negativno mnenje 

investitorja 

finančna konsolidacija  konsolidacija izkazov 

poslovanja trga VF in 

NVI 

prodekan za 

gospodarske in 

finančne zadeve,, 

predstojnik NVI 

Poslovanje Vodenje in 

upravljanje 

/ pomanjkanje 

finančnih sredstev in 

kadra 

strokovno sledenje 

novim izzivom NVI 

razvoj novih 

laboratorijskih metod 

predstojnik NVI 

Poslovanje Področje kadrov / / Večja skrb za 

profesionalni razvoj 

kadrov in njihovo 

strokovno 

izpopolnjevanje. 

Spodbujanje 

udeleževanja 

izobraževanj, 

organizacija 

izobraževanj in 

izpopolnjevanj v 

okviru fakultete (npr. 

deljenje dobrih praks, 

povezovanje z RC). 

Dekanja, predstojniki 

enot, kadrovska 

služba 

Poslovanje Področje kadrov Nepričakovane 

odpovedi zaposlenih 

na določenem 

delovnem področju 

/ Zagotoviti 

kompetentne in 

strokovne kadre na 

vseh DM 

Spodbujanje več 

medsebojnega 

sodelovanja ter 

priprava načrta znanja, 

nalog, obveznosti za 

mlajše generacije (npr. 

pred upokojitvijo, ob 

dekanja, predstojniki 

enot, kadrovska 

služba 
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prenehanju delovnega 

razmerja 

Poslovanje Področje kadrov Neustrezna 

organizacija dela 

/ Vzdrževanje ključnih 

deležnikov za uspešno 

implementacijo 

informacijskega 

sistema  SAP v okviru 

projekta APIS 

Spodbujanje 

sodelovanja znotraj 

delovnih enot tajništva 

in fakultete 

prodekan za 

gospodarske in 

finančne zadeve,, 

Tajnik članice 

Poslovanje Področje kadrov / / Ureditev sistemizacije 

delovnih mest in ocen 

tveganj za vsa delovna 

mesta. 

Pregled nad trenutnim 

stanjem ter priprava 

načrta in navodil za 

pripravo sistemizacije 

delovnih mest in 

vzporedno ocen 

tveganj za vsa delovna 

mesta na UL VF. 

/ 

Poslovanje Področje kadrov slaba organizacija dela, 

ob znatno povečanem 

obsegu dela 

nezadostno 

financiranje 

optimalnih 

informacijskih rešitev 

in dodatnega kadra 

optimizacija dela 

kadrovske službe in 

poslovnih procesov 

dosega večje 

učinkovitosti delovanja 

kadrovske službe z 

vpeljavo akademskega 

poslovnega 

informacijskega 

sistema 

Dekanja prodekan za 

gospodarske in 

finančne zadeve, 

Tajnik članice 

Poslovanje Informacijski sistem Odpovedi zaposlenih, 

neustrezna 

organizacija dela 

/ Prenova kadrovskega 

in računovodskega 

sistema ter sistema za 

spremljanje poslovanja 

Uvedba APIS; uvedba 

Kadrovskih map GC. 

Izvedba povezave 

Orbita - Apis in 

dekanja , prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve, 

Tajnik članice 
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Kartotečni sistem - 

Apis 

Poslovanje Informacijski sistem / / Prenova sistema 

kakovosti 

Uvedba modula ISO-

GC 

Vodstvo, vodja 

Enote za kakovost 

dr. Tina Pirš  

Poslovanje Informacijski sistem Zahtevna organizacija 

uvedbe 

težavno 

vzpostavljanje 

povezav z drugimi 

sistemi 

Izboljšanje strokovno 

operativnega dela na 

področju kliničnega 

dela 

Uvedba kartotečnega 

sistema 

Vodstvo, 

koordinator 

prodekan  

Poslovanje Informacijski sistem Omejena finančna 

sredstva v ta namen. 

/ Prenova računalniške 

opreme za študente in 

predavalnice 

Postopna nabava 

manjkajoče opreme 

Vodstvo, vodja RC  

Poslovanje Informacijski sistem / / Postavitev/prenova za 

varnostno kopiranje 

Vzpostavitev sistema. Vodstvo, vodja RC  

Poslovanje Informacijski sistem / / Izboljšanje strokovno 

operativnega dela na 

področju 

laboratorijskih 

preiskav. 

Prenova programa 

Orbita; izgradnja 

povezave z APIS 

(računi) in GC (izvidi) 

Vodstvo, vodja RC  

Poslovanje Informacijski sistem / / Izboljšanje strokovno 

operativnega dela na 

področju kliničnega 

dela. 

Nadaljevanje 

postopkov za uvedbo 

Kartotečnega sistema 

VF. 

Vodstvo, vodja RC  

Poslovanje Informacijski sistem / / Prenova računalniške 

opreme za študente in 

predavalnice 

Zamenjava 

računalnikov v 

računalniški učilnici, 

Vodstvo, vodja RC  
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skupnih prostorov VF 

ter predavalnic; 

zamenjava iztrošenih 

video projektorjev; 

nabava prenosne avdio 

opreme za 

predavalnice. 

Poslovanje Informacijski sistem / / Postavitev/prenova 

infrastrukture za 

varnostno kopiranje. 

Vzpostavitev sistema. Vodstvo, vodja RC  

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

/ / Nadaljevali z začetim 

delom na področju 

izboljšanja 

komunikacije z 

odjemalci storitev 

Izboljšati postopek 

pregleda in nadzora 

nad pogodbami in 

dogovori z odjemalci. 

Izobraževanje 

skrbnikov pogodb. 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,   

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

/ / Več komunikacije in 

sodelovanje z 

zunanjimi deležniki 

Obveščanje zunanjih 

deležnikov 

Izvedba delovnega 

seminarja 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,, 

sodelovanje skupnih 

služb 

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

/ / Večja prepoznavnost 

strokovno 

operativnega dela 

Obveščanje javnosti o 

ponudbi storitev iz 

naslova strokovno 

operativnega dela 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve, 

,sodelovanje skupnih 

služb 
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Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

/ / Večja skrb za 

komunikacijo z 

zunanjimi deležniki. 

Z zunanjimi deležniki 

bomo izboljšali 

obveščenost o 

delovanju fakultete, 

kar bo pripomoglo k 

boljšemu 

medsebojnemu 

sodelovanju. 

Nadaljevali bomo s 

sestanki. 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve, 

Poslovanje Komuniciranje z 

javnostmi 

/ / Obveščanje javnosti o 

ponudbi storitev iz 

naslova strokovno-

operativnega dela. 

Delitev preglednega 

seznam storitev s 

kontakti, kjer bo 

mogoče pridobiti 

dodatne informacije 

preko spletne strani in 

socialnih omrežij. 

Dekanja prodekan za 

gospodarske in 

finančne zadeve, 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

Veliki stroški 

ogrevanja 

/ Zmanjšanje stroškov 

pri porabi energentov  

Zamenjava načina 

ogrevanja po enotah 

NVI po Sloveniji, tam 

kjer se ogrevajo na 

utekočinjen plin iz 

zalogovnika. 

Zamenjava dotrajanih 

peči za centralno 

kurjavo v objektih na 

lokaciji Cesta v Mestni 

log 

 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,, 

sodelovanje skupnih 

služb 
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Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

/ / Zmanjšanje stroškov 

upravljanja in 

pridobitev sredstev za 

tekoče vzdrževanje 

nepremičnin s prodajo 

nepremičnin, ki jih VF 

za izvajanje dejavnosti 

ne potrebuje 

Prodaja prostorov v 

Postojni (70/100 del 

stavbe na naslovu 

Gregorčičev drevored 

21, Postojna, prodaja 

prostorov na lokaciji 

Ormoška c. 28, Ptuj, 

prodaja parcel 329/40, 

329/1, 329/24 in 

329/25 k.o. Trnovsko 

predmestje (v Murglah 

ob malem grabnu). 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,, 

sodelovanje skupnih 

služb 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

/ / Urejanje lastništva in 

zemljiškoknjižnega 

stanja za prostore na 

lokaciji Šentiljska c. 

109, Maribor s ciljem 

za odprodajo 

nepremičnine 

V teku dolgotrajen 

sodni postopek z 

Veterinarsko bolnico 

Maribor 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve,, 

sodelovanje skupnih 

služb 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

/ / Nadaljevanje gradnje 

nove Veterinarske 

fakultete na lokaciji 

Cesta v Mestni log 

Nadaljevanje izvajanja 

gradbenih del 

globokega temeljenja, 

začetega v letu 2022. 

Sodelovanje z 

univerzitetno 

investicijsko službo. 

Priprava projekta za 

izvedbo. Izvedba 

javnega naročila za 

vodstvo UL, dekanja 

prodekan za 

gospodarske in 

finančne zadeve,, 

sodelovanje skupnih 

služb 
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gradnjo nove stavbe 

Veterinarske fakultete. 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

/ / Zemljiškoknjižno 

urejanje do sedaj še 

neurejenih 

nepremičnin v 

upravljanju VF 

Postopki za ureditev 

zemljiškoknjižnega 

stanja za nepremičnine 

v Novem mestu, 

Murski Sobote in Novi 

Gorici 

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne 

zadeve,,sodelovanje 

skupnih služb 

Poslovanje Ravnanje s stvarnim 

premoženjem 

/ / Vzdrževanje 

dotrajanih objektov na 

lokacijah Gerbičeva 60 

in Cesta v Mestni log 

ter povečanje 

energetske 

učinkovitosti 

 

 Vzdrževanje 

dotrajanih objektov na 

lokacijah Gerbičeva 60 

in Cesta v Mestni log 

ter povečanje 

energetske 

učinkovitosti

 Vzdrževanje 

in povečanje 

energetske 

učinkovitosti skladno s 

planom in finančnimi 

možnostmi  

Dekanja, prodekan 

za gospodarske in 

finančne zadeve, 

sodelovanje skupnih 

služb 

Razvojni cilji Razvojni cilji Za planiranje in 

izgradnjo ustreznih 

prostorov znotraj 

zastavljenih okvirov je 

potrebno je usklajeno 

delovanje celotnega 

osebja VF, kar 

Stabilnost financiranja 

in izvedbeni roki 

zunanjih izvajalcev 

Izgradnja nove stavbe 

Veterinarske fakultete 

z ustreznimi prostori 

za izvajanje 

pedagoškega, 

raziskovalnega in 

Sodelovanje z vsemi 

deležniki, zunanjimi in 

notranjimi, ki 

sodelujejo pri 

aktivnostih 

načrtovanja, nadzora 

in izvedbe gradnje. 

Dekanja VF 
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predstavlja dodatno 

delo za zaposlene. 

strokovno-

operativnega dela 

Razvojni cilji Razvojni cilji Podajanje nekaterih 

vsebin znotraj 

študijskega programa 

veterinarstva 

študentom ne 

omogoča povezovanja 

znanj, pridobljenih pri 

različnih predkliničnih 

in kliničnih predmetih. 

/ Širjenje sodelovanja 

med učitelji različnih 

predmetov in 

povezovanje vsebin. 

Vključevanje v 

izvajanje ukrepov 

znotraj nekaterih 

programov RSF in 

priprava gradiva za 

problemsko učenje, pri 

čemer sodelujejo 

učitelji različnih 

predkliničnih in 

kliničnih predmetov. 

Nosilci ukrepa RSF 

na VF in prodekanja 

za izobraževalno 

dejavnost 

Razvojni cilji Razvojni cilji Z napredkom na 

področju pedagoškega 

dela, se spreminja tudi 

način podajanja 

teoretičnih znanj in 

praktičnih veščin. 

Nekateri učitelji in 

asistenti se le v manjši 

meri prilagajajo na 

spremenjene razmere 

in potrebi po na 

študenta osredinjeno 

učenje. 

/ Uporaba različnih 

oblik podajanja 

teoretičnih in 

praktičnih vsebin, ki 

omogočajo na 

študenta osredinjeno 

učenje. 

Usposabljanje 

pedagoškega osebja, 

sodelovanje v skupnih 

pedagoških projektov, 

prenos dobrih praks 

med osebjem VF. 

Nosilci ukrepa RSF 

na VF in prodekanja 

za izobraževalno 

dejavnost 

Razvojni cilji Razvojni cilji Prešibko vključevanje 

vsebin, ki se izkazujejo 

s potrebami na trgu, v 

Pri nekaterih zunanjih 

deležnikih 

(potencialnih 

delodajalcih 

diplomantov VF) je 

Sodelovanje z 

zunanjimi domačimi 

in tujimi inštitucijami. 

Vključevanje domačih 

in tujih priznanih 

pedagogov, 

raziskovalcev in 

strokovnjakov v 

Dekanja in 

prodekani VF - vsak 

na svojem področju. 
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učne načrte nekaterih 

predmetov. 

odzivnost na želje po 

podajanju informacij 

omejena. 

izvajanje pedagoškega 

in raziskovalnega dela.  

Razvojni cilji Razvojni cilji Nekateri študenti se 

ne zavedajo pomena 

študentski anket in 

pavšalno ocenjujejo 

učitelje in asistente, ki 

zato rezultatov anket 

včasih ne upoštevajo. 

/ Študenti se zavedajo 

pomena študentskih 

anket in podajajo 

ustrezne informacije, 

pedagogi VF 

upoštevajo rezultate in 

ustrezno ukrepajo, 

kjer je to izvedljivo. 

Razgovor s študenti o 

pomenu študentskih 

anket, predstavitev 

anket na srečanjih 

pedagogov na VF in 

ustrezno ukrepanje za 

izboljšanje izvajanja. 

Odgovorna oseba za 

kakovost študija na 

VF 

Razvojni cilji Razvojni cilji Pridobivanje 

praktičnih veščin za 

študente veterinarske 

medicine na zdravih 

živalih je zaradi 

upoštevanja dobrobiti 

živali vedno bolj 

omejeno, pridobivanje 

osnovnih veščin na 

pacientih je etično 

vprašljivo, zato je 

potrebno pripraviti 

ustrezne modele, ki 

nadomestijo žive živali 

v študijskem procesu. 

/ Učne postaje z modeli 

in učnim gradivom, ki 

omogoča študentom 

postopno pridobivanje 

praktičnih veščin in 

samozavesti, preden se 

postopek izvede na 

živi živali. 

Priprava in nakup 

modelov za 

pridobivanje 

praktičnih veščin - 

izvedba projekta 

Problemsko e-učenje 

in pridobivanje 

praktičnih 

laboratorijskih in 

kliničnih veščin v 

laboratoriju za veščine 

v veterini in zdravstvu 

(NOO) 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost, 

odgovorna oseba za 

projekt NOO 

Razvojni cilji Razvojni cilji Študenti med študijem 

pridobijo znanje in 

praktične veščine, 

manj pa pridobijo 

/ Vključevanje 

življenjskih veščin v 

predmete na VF. 

Nadaljevanje s 

sodelovanjem 

pedagogov, ki se 

osredotočajo na 

Prodekanja za 

izobraževalno 

dejavnost 
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splošnih življenjskih 

veščin, ki so 

pomembne za 

izvajanje dela 

veterinarja. 

komunikacijske 

veščine in osebjem, 

kjer študenti v praksi 

spoznajo in 

uporabljajo različne 

pristope komunikacije 

s strankami, kolegi, 

zunanjimi deležniki. 
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10 PREDSTAVITEV UL VF 
 

UL Veterinarska fakulteta (UL VF) poleg izobraževalne in raziskovalne dejavnosti izvaja tudi 

strokovno-operativno dejavnost in dejavnost javne službe. To izvaja v okviru Nacionalnega 

veterinarskega inštituta, ki deluje kot samostojna notranja organizacijska enota. Veterinarska 

fakulteta tako na enem mestu združuje delo na področju izobraževanja, raziskovanja, diagnostike 

in razvojnih dejavnosti v veterinarstvu. 

Na Veterinarski fakulteti UL veljajo in se uporabljajo Pravila o notranji organiziranosti in delu 

Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 30.8.2017, 29.9.2017 in na korespondenčni seji 

od 3.10. do 6.10.2017, s spremembami in dopolnitvami.  

Izrednega pomena za Veterinarsko fakulteto je pridobitev akreditacije v okviru sistema 

zagotavljanja kakovosti laboratorijskih postopkov v letu 2002, ki jo letno obnavljamo. Na ta način 

si zagotavljamo nadaljnji uspešen razvoj na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni, zoonoz, 

krme in živil ter skladnost s standardi Evropske unije, zaradi česar se tudi lažje uveljavljamo v 

mednarodnem prostoru. Veterinarska fakulteta je tudi članica Evropskega združenja veterinarskih 

izobraževalnih inštitucij (EAEVE European Association of the Establishment on Veterinary 

Education). 

Fakulteta posluje preko transakcijskega računa VF 01100-6030707604 in podračuna št. 01100-

69502354 Nacionalnega Veterinarskega inštituta (NVI). 

Zaradi izrazite prepletenosti izobraževalne, raziskovalne, strokovno operativne in koncesijske 

dejavnosti NVI, zaposlene razporejamo glede na dejanske obremenitve po ustreznih virih 

financiranja. Pri tem dosledno pazimo, da upoštevamo krovno kolektivno pogodbo za 

izobraževalno dejavnost ter posamezne omejitve, ki veljajo za posredne proračunske uporabnike 

(npr. dovoljen obseg dela, nadurno delo iz ustreznih virov, itd.). Od leta 2006 je dejavnost 

Veterinarske fakultete razmejena na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.  
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11  ORGANIZACIJSKA SHEMA UL VF 
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12  ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, 
KI UREJAJO DELOVANJE UL VF 

 

Veterinarska fakulteta je pri opravljanju dejavnosti in pri organizaciji poslovanja zavezana k 

spoštovanju pravnih podlag, ki zadevajo določena področja dejavnosti, med katerimi naštevamo  

najpomembnejše: 

1. Področje izobraževanja in raziskovanja: 

• Ustava Republike Slovenije Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 
42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – 
UZ70a in 92/21 – UZ62a) 

• Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) 

• Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list 
RS, št. 35/17, 24/19 in 65/22)  

• Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 (Uradni list RS, št. 
49/22)  

• Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 
66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 
162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22 in 156/22) 

• Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 
36/06, 18/09, 83/10, 8/19 in 36/21)  

• Zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti in inovacijski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 
186/21 in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

• Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, 
št. 43/11)  
 

• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 

39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 

106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22 in 11/23)  

• Pravila o notranji organiziranosti in delu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani 

z dne 30.8.2017. 29.9.2017 in korespondenčni seji od 3.10. do 6.10.2017 s spremembami in 

dopolnitvami. 

 

2. Področje veterinarstva: 

• Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 

93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) 

• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 

ZNOrg, 92/20 in 159/21)  

• Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR)  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1162
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1186
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2512
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1924
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0984
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1941
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3172
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2316
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2939
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3109
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-21-3260
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0782
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1002
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3905
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-1353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3470
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0656
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0245
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2045
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-21-0070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-21-0091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2248
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3874
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3314
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0191
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-1959
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0948
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2993
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
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• Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 

90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15)  

• Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – 

ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)  

ter drugi zakoni. 

 
Zaposleni na Veterinarski fakulteti pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike 
posameznega področja, npr. kadrovskega, finančnega, veterinarskega, področja kulture ipd. ter vse 
predpise, ki urejajo poslovanje Univerze v Ljubljani kot celote in jih Univerza v Ljubljani objavlja na 
spletni strani: https://vfportal.uni-lj.si/PravilnikiObvestila/SitePages/Domov.aspx   
https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/ 

 

 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1853
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0848
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0949
https://vfportal.uni-lj.si/PravilnikiObvestila/SitePages/Domov.aspx
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
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13  POROČILO ŠTUDENTSKEGA SVETA UL VF 
 

Revija RUCTUS 

- Št. 42, januar 2022 (analiza sestave revije priložena spodaj), 68 strani, 450 izvodov + spletni 

dostop 

 

- Št. 43, predviden izid: februar 2023 

- Št. 44, predviden izid: december 2023 

 

Informativni dan (februar), Pozdrav brucem na Kongresnem trgu (oktober) 

Študijski proces 

- zbiranje informacij oziroma odziva s strani študentov – ocena stanja v posameznem letniku; 

- komunikacija in iskanje rešitev s študenti, tutorji letnikov, profesorji; 

 

Šahovski krožek 

Organizirali smo nekaj srečanj, kjer smo se sestali študentje (dobrodošli so tudi zaposleni 

Veterinarske fakultete) in se zabavali ob igranju šaha. V prihajajočem letu si bomo prizadevali, da 

z boljšo promocijo za to nadvse zanimivo igro, navdušimo še več študentov in zaposlenih, se skupaj 

družimo ter približamo igro tistim, ki jo morda še ne poznajo.  

Projekti, ki jih nameravamo izvesti v letu 2022: 

- Revija Ructus, št. 43 (izid  februar 2023); 
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- Revija Ructus, št. 44 (izid december 2023) 

- obuditev FB strani ŠSVF (informiranje študentov o različnih dogodkih in aktivnostih VF, 

kariernih centrov, itd.; obveščanje o študijskem procesu z informacijami, ki so pogosto spregledane; 

druge z veterinarstvom ter študijem povezane aktualne tematike); 

- ''Šahovski krožek''. 
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14  IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA 
JAVNIH FINANC 

 
 

PRILOGA 
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15 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

 

PRILOGA 
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1 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 

 

1.1 Računovodske usmeritve 

 

 

Načela sestavljanja računovodskih izkazov 

 

Veterinarska fakulteta je kot posredni proračunski uporabnik pri sestavljanju letnega poročila 

vezana na Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, in sicer na določila, ki veljajo za določene uporabnike proračuna. 

 

Prihodki in odhodki se v računovodstvu evidentirajo tako po obračunskem načelu, kot tudi po 

načelu denarnega toka, za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.  

 

Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki 

upoštevanja nastanka poslovnega dogodka in časovna neomejenost delovanja. 

 

Veterinarska fakulteta izkazuje prihodke in odhodke po posameznih vrstah dejavnosti, posebej 

za proračunsko ter za koncesijsko tržno in tržno dejavnost. 

 

 

Zakonska in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

 

Računovodska poročila pripravljamo na podlagi naslednjih pravnih aktov: 

 

- Zakon o javnih financah (ZJF; UL RS 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) 

- Zakon o računovodstvu (ZR; UL RS 23/99 in 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF; UL RS 40/12 s spremembami), 

- Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena 

Zakona za uravnoteženje javnih financ (UL RS 47/13) 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 

97/12, 100/15, 75/17 in 82/18 ), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 

100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09,  58/10, 

108/13 in 100/15), 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 

60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

- Slovenski računovodski standardi, če obravnavanje katere od računovodskih postavk ni 

določeno z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi akti. 
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Pri obravnavanju računovodskih postavk se upoštevajo tudi določila Pravilnika o 

računovodstvu Univerze v Ljubljani ter na tej osnovi sprejeta Računovodska pravila 

Veterinarske fakultete. 

 

 

Vrednotenje računovodskih kategorij 

 

Vse postavke vrednotimo v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in Slovenskimi računovodskimi 

standardi. 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih brez centov. Poslovni dogodki nominirani v tujih 

valutah, se preračunajo v evre na dan nastanka, po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavlja 

Banka Slovenije. Na bilančni presečni dan, se terjatve in obveznosti preračunajo na referenčni 

tečaj ECB. 

 

Davčni status 

 

Veterinarska fakulteta je pri Finančni upravi RS registrirana kot zavezanka za obračunavanje 

davka na dodano vrednost s pravico do delnega odbitka vstopnega DDV zaradi opravljanja 

obdavčene in oproščene dejavnosti. Začasni odbitni delež v letu 2022 je bil 23%,  prav tako 

dokončni. 

 

Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost 

prodaje blaga in storitev  

 

Za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev sta 

upoštevani naslednji sodili: 

- vir financiranja (proračunski, neproračunski) in 

- vrsta dejavnosti (koncesijska, nekoncesijska). 

 

Med prihodke iz dejavnosti javne službe na Veterinarski fakulteti umeščamo: 

- prihodke iz vseh proračunskih virov Veterinarske fakultete za izvajanje izobraževalne 

dejavnosti, raziskovalne dejavnosti in dejavnosti selekcijske službe - MKGP),  

- prihodke iz proračunskih virov koncesijske dejavnosti Nacionalnega veterinarskega 

inštituta, ki deluje kot organizacijska enota Veterinarske fakultete (vse proračunske 

postavke Veterinarske uprave RS), 

- prihodke za storitve, pridobljene na trgu, ki jih na podlagi koncesijske pogodbe 

opravljajo enote Nacionalnega veterinarskega inštituta (koncesijski trg NVI), 

- prihodke fakultetne dejavnosti, ki jih pridobimo na trgu za izvajane dodiplomskega 

študija, podiplomskega študija Biomedicine in prihodke na trgu Inštituta za rejo in 

zdravstveno varstvo kopitarjev na osnovi odločbe MKGP. 

 

Med prihodke iz tržne dejavnosti evidentiramo vse ostale prihodke, ki jih enote Veterinarske 

fakultete pridobivajo z opravljanjem dejavnosti, ki niso vezane na koncesijsko pogodbo 

(storitve na trgu VF). 
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Pri razmejevanju odhodkov na tiste, ki se nanašajo na javno službo in tiste, ki se nanašajo na 

prodajo blaga in storitev na trgu, se upošteva načelo, da je potrebno ob nastanku poslovnega 

dogodka določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre. Za stroške oziroma odhodke, za katere iz 

dokumentacije ni razvidno oziroma ni mogoče opredeliti, na katero vrsto dejavnosti se 

nanašajo, se uporabi ustrezno sodilo za razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost. 

Kot poglavitno sodilo se uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju 

posamezne vrste dejavnosti. 

 

1.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom se nanašajo na najpomembnejše spremembe in razkritja v 

letu 2022 glede na leto 2021. 

 

1.2.1 Bilanca stanja 

 

Tabela 1: Povzetek obrazca Bilanca stanja Veterinarske fakultete na dan 31.12.2022 
 

Zap. Naziv 2022 2021 Indeks 22/21 

št.         

          

  SREDSTVA       

          

A DOLGOROČNA SREDSTVA IN        

  SREDSTVA V UPRAVLJANJU 12.142.066 12.547.659 96,8 

B KRATKOROČNA SREDSTVA 4.209.370 3.375.320 124,7 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 467.620 387.097 120,8 

14 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 1.986.922 1.382.286 143,7 

19 Aktivne časovne razmejitve 27.345 92.649 29,5 

C ZALOGE 139.976 125.702 111,4 

  AKTIVA SKUPAJ 16.491.412 16.048.681 102,8 

  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 237.297 264.366 0,0 

          

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

          

D KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ. 3.100.269 2.694.068 115,1 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.124.702 836.613 134,4 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 241.679 251.494 96,1 

29 Pasivne časovne razmejitve 521.490 446.726 116,7 

E LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  13.391.143 13.354.613 100,3 

92 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 14.440 18.380 78,6 

93 Dolgoročne rezervacije 0 0 #DIV/0! 

9412 Presežek prihodkov nad odhodki 0 0 #DIV/0! 

9413 Presežek odhodkov nad prihodki 381.608 662.860   

   PASIVA SKUPAJ 16.491.412 16.048.681 102,8 

  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 237.297 264.366 0,0 
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Tabela 2: Kazalci bilance stanja 

 

Kazalci bilance stanja  Tekoče leto Predhodno leto 

Stopnja odpisanosti neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev AOP 003/002 75 98 

Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004 55 54 

Stopnja odpisanosti opreme AOP 007/006 84 81 

Delež nepremičnin v sredstvih 

AOP 004-

005/032 54 55 

Delež opreme v sredstvih 

AOP 006-

007/032 19 23 

Indeks kratk. obv. na kratk. sredstva 

AOP 

034/012*100 73,65 79,82 

Delež pasivnih časovnih razmejitev 

v kratkoročnih obveznostih AOP 043/034 17 17 

 

 

 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA 

 

Vrednost dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2022 znaša 12.142.066 EUR in se sestoji iz 

vrednosti opredmetenih, neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja (tabela 3). 

V letu 2022 se je vrednost teh sredstev glede na leto 2021 zmanjšala za 405.593 EUR oziroma 

3,23% (tabela 1). 

 

Tabela 3: Vrednosti opredmetenih, neopredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

po kontih na dan 31.12.2022 

 
Naziv konta Nabavna vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost 

003200  Računalniški programi 297.564,88 222.632,96 74.931,92 

020000  Stavbno zemljišče 784.501,69 0,00 784.501,69 

010100 Kmetijsko zemljišče 299.297,74 0,00 299.297,74 

021000  Upravne in poslovne zgradbe 17.517.333,72 10.413.727,92 7.103.605,80 

021100  Stanovanjske in počitniške zgradbe 137.020,90 94.821,84 42.199,06 

021900  Drugi gradbeni objekti 716.906,72 331.777,81 385.128,91 

023000  Zemljišča, ki se pridobivajo 260.900,24 0,00 260.900,24 

023100  Zgradbe, ki se pridobivajo 41.614,57 0,00 41.614,57 

0231008  Projektna dokumentacija, nadzor 1.901,57 0,00 1.901,57 

040000  Oprema - šolska učila 146.381,94 131.599,09 14.782,85 

040100  Oprema - pohištvo 2.201.127,17 1.937.336,59 263.790,58 

040101 Oprema - pisarniška 57.635,78 53.287,35 4.348,43 

040200  Laboratorijska oprema 10.049.968,88 8.761.860,51 1.288.108,37 

040300  Prevozna sredstva - tovornjaki 2.916.034,49 2.026.010,05 890.024,44 

040301 Prevozna sredstva - osebni avtomobili 142.613,14 134.940,04 7.673,10 

040400 Druga oprema za promet in zveze 203.578,00 203.578,00 0,00 

040500  Računalniška oprema 1.035.469,93 790.759,00 244.710,93 

040900  Druga oprema 1.221.909,27 834.537,47 387.371,80 

042100 Osnovna čreda 33.550,58 2.072,48 31.478,10 

045000 Umetnine 15.696,71 0,00 15.696,71 

Skupaj osnovna sredstva 38.081.007,92 25.938.941,11 12.142.066,81 

041600 Knjige v knjižnici DI 1.436.153,00 1.436.153,00 0,00 

Skupaj drobni inventar 1.436.153,00 1.436.153,00 0,00 

Skupaj 39.517.160,92 27.375.094,11 12.142.066,81 
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Vrednost novih nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2022 

znašala 1.261.943,58 EUR (tabela 5), kar je za 888.192,26 EUR manj kot v letu 2021 oziroma 

za 41,3% manj kot leta 2021. Iz sredstev za izvajanje javne službe je bilo nabavljeno za 

1.066.568,64 EUR, kar predstavlja 84,5 % celotnih nabav  in 195.374,94 EUR iz tržnih 

sredstev, kar predstavlja 15,5% celotnih nabav (tabela 4). 

 

Tabela 4: Nabave glede na vir od 2015 do 2022 

 

Nabava OS Javna služba Delež % Trg Delež % 

2015 522.694,05 428.310,43 81,9 94.383,62 18,1 

2016 1.507.642,05 1.144.831,37 75,9 362.810,68 24,1 

2017 1.346.799,50 908.732,46 67,5 438.067,04 32,5 

2018 1.004.928,56 822.097,60 81,8 182.830,96 18,2 

2019 920.007,84 755.454,17 82,1 164.553,67 17,9 

2020 1.431.909,54 1.218.014,71 85,1 213.894,83 14,9 

2021 2.150.135,84 1.938.387,15 90,2 211.748,69 9,8 

2022 1.261.943,58 1.066.568,64 84,5 195.374,94 15,5 

 

 

  

Graf 1: Nabave osnovnih sredstev od 2015 do 2022 

 

 
 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

nabava OS 522.694,0 1.507.642 1.346.799 1.004.928 920.007,8 1.431.909 2.150.135 1.261.943
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1.000.000,00
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2.500.000,00
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Tabela 5: Nove nabave osnovnih sredstev v letu 2022 po vrsti opreme 

 

Vrsta opreme JAVNA SLUŽBA TRG SKUPAJ 

  Proračun 
Koncesijski 

trg 

Skupaj javna 

služba  
Trg   

Neopredmetena OS 0,00 0,00 0,00 75.601,71 75.601,71 

Zemljišča 483.600,00 0,00 483.600,00 4.560,66 488.160,66 

Gradbeni objekti 11.543,24 1.831,28 13.374,52 1.326,10 14.700,62 

Šolska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohištvo 10.672,08 2.022,21 12.694,29 6.149,26 18.843,55 

Pisarniška oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laboratorijska oprema 275.771,28 67.138,55 342.909,83 54.229,48 397.139,31 

Prevozna sredstva 96.594,28 0,00 96.594,28 2.258,73 98.853,01 

Računalniška oprema 22.590,31 53.289,45 75.879,76 43.981,90 119.861,66 

Druga oprema 14.533,34 26.982,62 41.515,96 6.736,30 48.252,26 

Osnovna čreda 0,00 0,00 0,00 530,80 530,80 

Skupaj 915.304,53 151.264,11 1.066.568,64 195.374,94 1.261.943,58 

Knjige          

Skupaj 915.304,53 151.264,11 1.066.568,64 195.374,94 1.261.943,58 

 

 

Iz proračunskih sredstev je investirano iz proračuna MKGP 109.281,61 EUR za naslednje 

nabave: nakup tovornjakov in prikolice za prevoz kadavrov MGKP 87.559,30 EUR, 

računalniško opremo 1.331,94 EUR, za posodobitev laboratorijske opreme 2.292,96 EUR, 

za  posodobitev objektov in druge opreme 18.097,41 EUR. 

 

Ostale nabave so bile investirane iz tržnih sredstev v višini 195.374,94 EUR, iz ARRS sredstev 

v višini 203.469,99 EUR, iz sredstev MIZŠ v višini 22.066,42 EUR in iz vira koncesijski trg 

NVI v višini 142.922,35 EUR. Iz zbranih sredstev od prodaje OS in ostalih projektov pa v 

skupnem znesku 588.828,27 EUR. 

 

Največje nabave opreme v letu 2022 so naslednje: kartotečni sistem v vrednosti 75.601,71 EUR, 

parni sterilizator 51.761,03 EUR, zemljišče Ljubljana 483.600 EUR, Iveco tovorno vozilo 

83.261,28 EUR, Systec VX95  23.298,89 EUR, oprema za črpanje  24.654,40 EUR in 

Quantstudio 33.544,82 EUR. 

 

 

V letu 2022 je bilo izločenih (odpisi in prodaje) za 780.861,10 EUR osnovnih sredstev. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

javna služba 428.310,4 1.144.831 908.732,4 822.097,6 755.454,1 1.218.014 1.938.387 1.066.569

trg 94.383,62 362.810,6 438.067,0 182.830,9 164.553,6 213.894,8 211.748,6 195.375

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Kratkoročna sredstva so se v letu 2022 glede na leto 2021 povečala za 24,71% (za 834.050 

EUR).  Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za  20,80%,  kratkoročne terjatve do 

uporabnikov EKN so se povečale za 43,74% in  AČR so se zmanjšale za 70,48%. 

 

Kratkoročna sredstva v višini 4.209.370 EUR sestavljajo: 

- denarna sredstva na podračunu UJP v višini 1.578.703 EUR 

- dani predujmi v višini 7.076 EUR 

- kratkoročne terjatve do kupcev (konto 12) v višini 467.620 EUR so prikazane v tabeli 

7 

- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN (konto 14) v višini 1.986.922 EUR 

podrobneje prikazuje tabela 7 

- druge kratkoročne terjatve v višini  141.704 EUR se nanašajo na: 

o terjatve iz nadomestil ZZZS in ZPIZ = 150.452 EUR 

o terjatve za vstopni DDV = 6.054 EUR 

o ostale kratkoročne terjatve = 14.801 EUR 

- kratkoročno odloženi odhodki (aktivne časovne razmejitve)= 27.345 EUR 

 

Tabela 6: Kratkoročne terjatve do kupcev (konto 12) na dan 31.12.2022 po zapadlosti  brez 

oslabitev vrednosti terjatev 

 

  Konto 
Nezapadle 

terjatve 

Terjatve zapadle do 6 

mesecev 

Terjatve 

zapadle 

dlje od 6 

mesecev 

Skupaj 

terjatve 

na dan 

31.12.2022 

Skupaj 

terjatve 

na dan 

31.12.2021 

Indeks 

2022/2021 

VF 120 Terjatve do kupcev v državi 102.203,03 89.112,35 89.441,03 280.756,41 182.004,32 154,26 

  121 Terjatve do  kupcev v tujini 5.040,00 2.451,50 5.009,70 12.501,20 5.598,44 223,30 

Skupaj VF 107.243,03 91.563,85 94.450,73 293.257,61 187.602,76 156,32 

NVI 120 Terjatve do kupcev v državi 135.125,53 93.135,65 31.183,28 259.444,46 199.493,74 130,05 

  121 Terjatve do kupcev v tujini 0,00 0,00 166,01 166,01 0,00 0,00 

Skupaj NVI 135.125,53 93.135,65 31.349,29 259.610,47 199.493,74 130,13 

Skuapaj 242.368,56 184.699,50 125.800,02 552.868,08 387.096,50 142,82 

 

Zapadlost 
Znesek v € (terjatev v 

osnovni vrednosti) 

Znesek v € (knjiženo na 

popravku terjatev KTO 129) 
Skupaj 

Nezapadle 242.368,56   242.368,56 

Do 1 leta 223.369,09   223.369,09 

Od 1 do 5 let 45.371,68   45.371,68 

Nad 5 let 41.758,75 85.248,00 127.006,75 

Skupaj 552.868,08 85.248,00 467.620 

 

Med terjatvami do kupcev v višini 467.620 EUR izkazujemo 85.248 EUR dvomljivih terjatev, 

za katere smo oblikovali oslabitev. To so terjatve, ki so v izvršilnem postopku na sodišču in 

terjatve prijavljene v stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave. 

 

Tabela 7: Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN na dan 31.12.2022 (konto 14) 

 

Kratkoročne terjatve do upor. EKN 
Znesek v 

€ 

MIZŠ 1.024.066 

ARRS 179.572 

Ostali proračunski uporabniki 783.284 

Skupaj 1.986.922 
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  Kratkoročne terjatve do upor. EKN 
Terjatve na dan 

31.12.2022 

Terjatve na dan 

31.12.2021 

Indeks 

2022/2021 

VF Terjatve do MIZKŠ za izobraževalno dejavnost 1.024.066,07 374.079,29 273,76 

  Terjatve do ARRS za raziskovalno dejavnost 179.572,04 174.744,29 102,76 

  Terjatve do MKGP za selekcijsko dejavnost 19.518,39 19.840,53 98,38 

  Terjatve do Agencije za kmetijske trge 0,00 0,00 0,00 

  Terjatve do drugih uporabnikov EKN 15.931,23 28.546,58 55,81 

Skupaj VF 1.239.087,73 597.210,69 207,48 

NVI Terjatve do MKGP za dejavnost NVI 732.976,33 772.194,70 94,92 

  Terjatve do drugih uporabnikov EKN 14.857,97 12.880,17 115,36 

Skupaj NVI 747.834,30 785.074,87 95,26 

Skupaj 1.986.922,03 1.382.285,56 143,74 

 

 

 

C)   ZALOGE 

 

Zaloge se vrednotijo po nabavni ceni in vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO). Vrednost 

zalog na dan 31.12.2022 znaša 139.976  EUR in so se v primerjavi z letom 2021 povečale za 

11,36 %. 

 

Tabela 8: Vrednosti zalog na dan 31.12.2022 in primerjava z letom 2022 

 

Opis 

Vrednost na dan 

31.12.2022 

Vrednost na dan 

31.12.2021 Indeks 2022/2011 

Zaloge Ekonomat 18.800,50 15.172,09 123,92 

Zaloge Vremščica 33.920,00 19.252,00 176,19 

Zaloge KMŽ 57.140,01 52.715,75 108,39 

Zaloge zdravila za čebele 1.576,04 1.576,04 100,00 

Zaloge Klinika za konje 28.539,91 26.230,69 108,80 

Zaloga učbenikov 0,00 2.987,57 0,00 

Zaloga zdravil za ribe 0,00 7.767,57 0,00 

Skupaj 139.976,46 125.701,71 111,36 

 

 

 

D)   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v letu 2022 glede na leto 2021 

povečale za 24,71% (za 834.050 EUR). 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so izkazane v višini 3.100.269 EUR: 

- 28.597 EUR prejetih predujmov (konto 20), 

- 1.171.498 EUR obveznosti do zaposlenih za decembrsko plačo, avtorske in podjemne 

pogodbe, odpravnine, regres in povračila potnih stroškov, 

- 155.607 EUR obveznosti za dajatve iz naslova plač 

- 76.280 EUR obveznosti za plačilo davka na dodano vrednost, 

- 9.792 EUR drugih obveznosti iz poslovanja, 

- 1.124.702 EUR obveznosti do dobaviteljev (tabela 9) 

- 12.303 EUR obveznosti do uporabnikov EKN 

- 521.490 EUR pasivnih časovnih razmejitev (konto 29, tabela 10) 
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Tabela 9:  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (kto 22) in kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev uporabnikov EKN (kto 24) 

 

Konto Opis 
Stanje na dan 

31.12.2022 

Stanje na dan 

31.12.2021 

Indeks 

2022/2021 

220000 Obveznosti do dobaviteljev v državi 996.055,28 455.290,31 218,77 

220100 Obveznosti do dobavit. v državi za OS 68.429,88 318.321,90 21,50 

221000 Obveznosti do dobaviteljev v tujini 60.217,03 63.000,57 95,58 

Skupaj kto 22 1.124.702,19 836.612,78 134,44 

240002 Obveznosti do dobaviteljev EKN 12.303,11 13.104,36 93,89 

Skupaj kto 24 12.303,11 13.104,36 93,89 

Skupna vsota 1.137.005,30 849.717,14 133,81 

 

Tabela 10:  Pregled pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2022 in 31.12.2021 

 

Pasivne časovne razmejitve skupaj: 
Stanje na dan 

31.12.2022 

Stanje na dan 

31.12.2021 

      

Programske skupine po pog. z ARRS 39.887 22.558 

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS 84.386 53.008 

Mladi raziskovalci po pog. z ARRS 90.399 103.845 

Drugi projekti po pog. CRP 80.600   

Nacionalni projekti - drugi proračunski viri OS 75.476 23.672 

Izredni 1. in 2. stopnja ter stari dodiplomski študij    33.287 

Izredni 3. stopnja ter stari podiplomski študij 73.209 164.205 

Druga sredstva za študijsko dejavnost - 17.135 

Obštudijska dejavnost študentov -   

Namenska sredstva od vpisnin 5.900 5.991 

Sodelovanje z gospodarstvom - 4.144 

Projekti Evropske unije  71.633 3.705 

Drugi mednarodni projekti -   

Mednarodna mobilnost  - 14.797 

Založniška dejavnost -   

Namenske donacije podjetij - 379 

Vnaprej plačane stanarine, najemnine -   

Kotizacije -   

Pedagoško andragoško izobraževanje  -   

Drugo: -   

Mednarodni magistrski študij -   

TSF - program uporabna Statistika -   

Sredstva iz naslova dodatka C130 in krat. Odloženi prihodki iz 

naslova mednarodnih projektov 
-   

0 -   

SKUPAJ 521.490,00 446.726,00 
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E)   LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Na kontu 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so knjižene prejete donacije namenjene 

nadomeščanju stroškov amortizacije v vrednosti 14.441 EUR.  

 

Sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava (konto 94) se 

usklajuje z Ministrstvom za finance. Povzetek stanja in gibanja sklada prikazuje tabela 11. 

 

 

Tabela 11:  Konto 94 - Sklad premoženja za leto 2022 

 
Zap. 

št. 
Opis vrstice 

Znesek v 

EUR 

1 Stanje premoženja danega v last  na dan 01.01.2022 13.336.232,87 

2 
Zmanjšanje premoženja prenesenega v last (skupina kontov 94)     (02= 

03+04+05) 
1.265.116,39 

3 Amortizacija, evidentirana v breme konta 94 883.508,02 

4 Izločitve sredstev med letom   

5 Presežek odhodkov nad prihodki leta 2022 381.608,37 

6 
Povečanje  premoženja prenesenega v last (skupina kontov 94):       (06= 

07+08+09) 
1.305.586,11 

7 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2022   

8 Vlaganja v nakup OS 568.034,94 

9 Prodaja OS  737.551,17 

10 Stanje premoženja  prenesenega v last na dan 31.12.2022 (10=01-02+06) 13.376.702,59 

 

 

Sklad premoženja se je v letu 2022 povečal za 40.470 EUR, zmanjšanje sklada je zaradi 

amortizacije in presežka odhodkov nad prihodki tekočega leta. Povečanje sklada je zaradi novih 

vlaganj iz namenskih virov ter prodaje nepremičnin in osnovnih sredstev. 

 

 

KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 
 

Na kontih izven bilančne evidence se izkazujejo bančne garancije in promet s pogodbenimi 

soizvajalci v skupni višini 237.297 EUR. 
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1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov (obračunski tok) 

 

 

Tabela 12: Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

Št. Naziv 2022 2021 Indeks Struktura 2022 

          % 

I. PRIHODKI          

            

A PRIHODKI OD POSLOVANJA  21.520.836 20.207.246 107 97,7 

B FINANČNI PRIHODKI  3.133 2.188 143 0 

C DRUGI PRIHODKI 496.701 441.661 112 2,3 

Č PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI 3.397 317 1.072 0 

            

D CELOTNI PRIHODKI 22.024.067 20.651.412 107 100 

            

II. ODHODKI         

            

E STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR. 7.249.701 5.748.946 126 32,4 

F STROŠKI DELA 14.263.555 14.681.542 97 63,7 

G AMORTIZACIJA 719.595 693.771 104 3,2 

H REZERVACIJE 0 0 #DIV/0! 0 

J DRUGI STROŠKI 171.702 159.698 108 0,8 

K FINANČNI ODHODKI   984 352 280 0 

L DRUGI ODHODKI 137 6.951 2 0 

M PREVREDNOT. POSL.ODHODKI 0 23.012 0 0 

            

N CELOTNI ODHODKI 22.405.674 21.314.272 105 100,1 

            

O PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 

            

P PRESEŽEK ODHODKOV  381.607 662.860  58  0 

            

  Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 # 00! 0 

            

  PRESEŽEK PRIHODKOV (upošteva DDPO) 0 0  0 0 

            

  PRESEŽEK ODHODKOV (upošteva DDPO) 381.607 662.860  58  0 

 

 

V letu 2022, so se glede na leto 2021, celotni prihodki povečali za 7%, celotni odhodki pa za 

5% in ustvarjen je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 381.607 EUR. 

 

Prihodki iz poslovanja, ki predstavljajo največji delež celotnih prihodkov (97,7%), so se v letu 

2022  povečali za 6,50%. Stroški dela, ki predstavljajo 63,7%  celotnih odhodkov, so se 

zmanjšali za 2,85%, stroški blaga, materiala in storitev, ki predstavljajo 32,4% celotnih 

odhodkov, pa so se povečali za 26,10 %. 
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Tabela 13: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti 

 

    Javna služba Delež % Trg Delež % 

Celotni prihodki 22.024.067 18.603.991 0,84 3.420.076 0,16 

Celotni odhodki 22.405.674 18.840.432 0,84 3.565.242 0,16 

 

 

 

Tabela 14: Kazalci iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 
Kazalci   Tekoče leto Predhodno leto 

Celotni prihodki na zaposlenega AOP 870/894 56.472 53.501 

Celotni odhodki na zaposlenega AOP 887/894 57.450 55.218 

Stroški dela na zaposlenega AOP 875/894 36.573 38.035 

Strošek dela v celotnih odhodkih - indeks AOP 875/887*100 60 70 

 

 

V letu 2022 so se glede na leto 2021 celotni prihodki in celotni odhodki na zaposlenega 

povečali. Indeks stroška dela v celotnih stroških se je zmanjšal glede na leto 2021. 

 

 

Tabela 15: Povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2022 

Opis 

Letna bruto plača brez 

prispevkov 

delodajalca in ostalih 

str. dela 2022 

Povprečno št. 

zaposlenih na 

podlagi delovnih 

ur 2022 

Povprečna letna 

bruto plača na 

zaposlenega 

2022 

Povprečna letna 

bruto plača na 

zaposlenega 2021 

Indeks 

2022/2021 

Vsi zaposleni 10.836.696 390 27.786 30.216 91,96 

 

Povprečna bruto plača v letu 2022 je glede na leto 2021, nižja za 8,04%. 
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I.)   PRIHODKI 

 

Prihodki so se v letu 2022 v primerjavi s predhodnim letom povečali za 6,65%. Pri izvajanju 

javne službe je povečanje za 6,11%, pri izvajanju tržne dejavnosti pa je povečanje za 9,66%.  

 

  

Tabela 16: Primerjava prihodkov 2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015 

Vir 

financira

nja 

Leto 2022 Leto 2021 Leto 2020 Leto 2019 Leto 2018 Leto 2017 Leto 2016 Leto 2015 

Proračun 

MIZŠ 
5.186.883 4.439.718 4.292.602 4.185.037 3.887.588 3.582.789 3.340.107 3.340.107 

Proračun 

ARRS 
2.313.777 2.168.975 2.094.244 1.832.414 1.677.461 1.473.597 1.345.712 1.345.712 

Proračun 

MKGP 
8.291.425 8.190.964 7.582.928 7.238.492 6.871.584 6.639.179 6.401.583 6.401.583 

Proračun 

drugo 
854.424 1.045.928 822.066 331.881 271.772 212.143 119.849 119.849 

Koncesijs

ki trg VF 
310.569 198.927 193.617 189.147 203.778 196.231 185.610 185.610 

Koncesijs

ki trg NVI 
1.646.914 1.489.509 1.406.857 1.418.087 1.322.362 1.333.641 1.398.242 1.398.242 

Trg VF 3.420.076 3.117.391 2.902.744 3.073.389 2.580.434 2.377.113 2.338.161 2.338.161 

Skupaj vse 22.024.067 20.651.412 19.295.058 18.268.447 16.814.979 15.814.693 15.129.264 14.685.182 

 

 

 

Graf 2: Primerjava prihodkov 2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015 
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Graf 3: Primerjava prihodkov 2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015 po dejavnostih 

 

 
 

 

V celotnem obdobju 2015 do 2022 je največji delež prihodkov iz proračuna MKGP. 

 

 

Tabela 17: Struktura prihodkov 2022 

 

Vir financiranja Leto 2022 delež(%) 

Proračun MIZŠ 5.186.883 23,6 

Proračun ARRS 2.313.777 10,5 

Proračun MKGP 8.291.425 37,6 

Proračun drugo 854.424 3,9 

Koncesijski trg VF 310.569 1,4 

Koncesijski trg NVI 1.646.914 7,5 

Trg VF 3.420.076 15,5 

Skupaj 22.024.067 100,0 

 

 

Največji delež v strukturi prihodkov je proračun MKGP, ki znaša 37,6%. Delež proračuna 

MIZŠ znaša 23,6%, tržni delež VF 15,5%, delež ARRS 10,5%, delež koncesijskega trga NVI 

7,5%, delež drugih proračunskih virov 3,9% ter delež koncesijskega trga VF 1,4% v vseh 

prihodkih. 
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Graf 4: Struktura prihodkov v letu 2022 

 

 
 

 

 

 

II.)  ODHODKI 

 

Odhodki v letu 2022 znašajo 22.405.674 EUR in so se glede na leto 2020 povečali za 5,12%: 

- Stroški materiala in storitev so v letu 2022 za 26,10%  višji kot v letu 2021 (tabela 

18). 

- Stroški dela so v letu 2022 za 2,85 % nižji kot v letu 2021. 

- Amortizacija je bila obračunana po predpisanih stopnjah v višini 1.603.103 EUR, od 

tega se 883.205 EUR amortizacije izkazuje v breme sklada (konto 941). Amortizacija 

iz donacij znaša 3.939 EUR in se izkazuje v breme konta 922. 

- Drugi stroški v višini 171.702 EUR se nanašajo na članarine = 55.430 EUR, stroške 

rektorata = 55.957 EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča = 23.600 EUR in 

druge takse in pristojbine. 
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Tabela 18: Stroški materiala in storitev  

 

Konto 
Leto 

2022 

Leto 

2021 

Leto 

2020 

Leto 

2019 

Leto 

2018 

Leto 

2017 

Indeks 

22/21 

4600 in 

4601 

Stroški surovin, materiala in 

pomožnega materiala 

2.220.29

9 

2.321.87

8 

2.080.74

3 

1.892.46

9 

1.683.88

4 

1.685.60

0 
95,63 

460200 Stroški elektrike 326.626 208.665 196.962 195.325 175.816 181.870 156,53 

460201 Stroški ogrevanja 160.071 151.264 134.297 129.392 137.742 143.497 105,82 

460203 Stroški pogonskih goriv 490.465 367.759 277.271 337.933 330.308 310.221 133,37 

4605 Stroški strokovne literature 72.413 51.649 66.804 70.295 69.708 71.330 140,20 

4606 Stroški pisarniškega materiala 107.545 55.757 64.085 61.683 51.292 57.183 192,88 

460 Drugi stroški (drobni inventar …) 68.091 70.701 68.772 66.865 46.775 52.803 96,31 

4610 
Stroški storitev pri opravljanju 

dejavnosti 
796.733 418.224 412.457 348.819 328.127 292.890 190,50 

4611 Stroški vzdrževanja zgradbe 302.072 122.420 78.692 129.219 85.799 85.890 246,75 

4611 Stroški vzdrževanja opreme 732.589 507.085 506.156 476.715 420.383 457.819 144,47 

461110 Stroški čiščenja 19.438 3.130 8.993 72.636 93.944 92.412 621,04 

4612 Stroški zavarovanja 142.890 133.816 120.132 136.199 111.576 111.786 106,78 

4613 
Stroški odvetniških in drugih 

svetovalnih storitev 
638.097 290.868 277.184 315.843 244.366 175.379 219,38 

4613 
Stroški avtorskih in podjemnih 

pogodb 
115.059 103.322 113.340 128.315 97.462 104.482 111,36 

4613 Stroški izobraževanja 99.900 68.317 62.410 99.628 90.786 71.525 146,23 

4614 Stroški komunalnih storitev 146.749 138.180 111.361 117.425 109.341 103.366 106,20 

4615 Stroški prevoznih storitev 7.970             

4616 Potni stroški 198.478 108.394 71.813 323.889 181.584 170.078 183,11 

4617 
Stroški plačilnega in bančnega 

prometa 
26.543             

4618 Stroški reprezentance 27.637             

461907 Drugi stroški - telefonske storitve 78.681 62.258 57.666 53.123 49.376 49.892 126,38 

46190 
Drugi stroški - poštne in DHL 

storitve 
95.128 97.569 69.685 65.184 56.313 62.707 97,50 

461905 Drugi stroški - varovanje 41.796 41.773 37.256 36.667 38.786 37.565 100,05 

461915 Drugi stroški - študentski servis 156.196 161.557 125.370 145.561 126.628 107.194 96,68 

4619 Druge storitve 178.235 264.328 194.095 223.070 178.465 141.302 67,43 

Skupaj   7.249.701 5.748.914 5.135.543 5.426.255 4.708.461 4.566.791 126,11 

 

 

III.) PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

 

V konsolidiranem izkazu prihodkov in odhodkov se izkazuje za leto 2022 presežek  odhodkov 

nad prihodki višini 381.607 EUR.  

 

Presežek odhodkov nad prihodki se bo pokrival iz prerazporeditve presežka prihodkov nad 

odhodki iz prejšnjih let. 
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Tabela 19: Po dejavnostih 

 

Presežek prihodkov nad 

odhodki 
Leto 2022 

Proračun MIZŠ -22.230 

Proračun ARRS 0 

Proračun MKGP -420.615 

Proračun drugo 195.677 

Koncesijski trg VF 74.285 

Koncesijski trg NVI -63.558 

Skupaj javna služba -236.441 

Trg VF -145.166 

Skupaj trg -145.166 

Skupaj -381.607 

 

 

 

V letu 2022 je izkazan presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju javne službe v višini 

236.441 EUR in na tržni dejavnosti v višini 145.166 EUR.  

 

Presežek odhodkov nad prihodki je največji na proračunskih dejavnostih Nacionalnega 

veterinarskega inštituta, ki samo na osnovni postavki 130038 znaša 397.619 EUR. 

 

 

1.3 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2022 po virih sredstev 

 

1.3.1 Denarni tok 

 

 

Tabela 20: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2022 po virih financiranja po izkazu 

prihodkov in odhodkov – denarni tok 

 

Vir  Prihodki  Odhodki 

Razlika 

med 

prihodki 

in 

odhodki 

Delež 

odhodkov 

v 

prihodkih 

% 

Sestava 

prihodkov 

% 

Sestava 

odhodkov 

% 

Javna služba skupaj 18.306.189 18.234.530 71.659 99,6 83,2 83,8 

MIZŠ 5.043.788 4.918.139 125.649 97,5 22,9 22,6 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 2.164.440 2.293.364 -128.924 106,0 9,8 10,5 

Druga ministrstva 8.941.179 8.911.961 29.218 99,7 40,6 41,0 
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Občinski proračunski viri 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev 

proračuna EU 

32.614 32.614 0 100,0 0,1 0,1 

Cenik storitev univerze: 

sredstva od prodaje blaga 

in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 

27.304 27.304 0 0,0 0,1 0,1 

Ostala sredstva iz 

proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti 

iz pror. EU 

68.715 55.244 13.471 80,4 0,3 0,3 

Drugi viri 2.028.149 1.995.904 32.245 98,4 9,2 9,2 

Trg 3.707.044 3.528.374 178.670 95,2 16,8 16,2 

Skupaj: 22.013.233 21.762.904 250.329 98,9 100,0 100,0 

 

 

V letu 2022 ima VF pozitiven denarni tok v višini 250.329 EUR. Iz naslova tekočega poslovanja 

je pozitiven denarni tok v višini 518.162 EUR in iz naslova investicij negativen denarni tok v 

višini 267.833 EUR.  

 

VF izkazuje uravnotežen denarni tok pri izvajanju javne službe. Pri izvajanju tržne dejavnosti 

ima pozitiven  denarni tok v višini 178.670 EUR.  

 

Na viru MIZŠ je pozitiven denarni tok iz redne pedagoške dejavnosti v višini 125.649 EUR in 

pozitiven pri druga ministrstva v višini 29.108 EUR ter EU viri v višini 13.471 EUR. Negativen 

denarni tok izkazuje le na viru ARRS v višini 186.066 EUR. 

 

 

Tabela 21: Struktura sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu – denarni tok 2022 

 

Vir  Prihodki  
Sestava prihodkov 

(%) 

Prihodki od gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov 

(definicija ZGD) 

684.513 18,5 

Prihodki od javnega sektorja v 

Sloveniji 
74.652 2,0 

Prihodki od najemnin za poslovne 

in druge prostore 
19.388 0,5 

Prihodki od gospodarskih družb iz 

tujine 
51.073 1,4 

Drugi prihodki iz mednarodnih 

projektov 
55.958 1,5 

Drugo: 2.821.460 76,1 

Skupaj: 3.707.044 100,0 
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1.3.2 Obračunski tok 

 

Tabela 22: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2022 po virih financiranja po izkazu 

prihodkov in odhodkov – obračunski tok 

 

Vir  Prihodki  Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih % 

Sestava 

prihodkov % 

Sestava 

odhodkov % 

Javna služba 

skupaj 

                   

18.603.991    

                   

18.840.432    

-                      

236.441    

                        

101,3    

                         

84,5    

                         

84,1    

MIZŠ 

                     

5.186.883    

                     

5.209.113    

-                        

22.230    

                        

100,4    

                         

23,6    

                         

23,2    

ARRS 

                     

2.313.777    

                     

2.313.777    

                                  

-    

                        

100,0    

                         

10,5    

                         

10,3    

Druga 

ministrstva 

                     

8.291.425    

                     

8.712.041    

-                      

420.616    

                        

105,1    

                         

37,6    

                         

38,9    

Občinski 

proračunski viri 

                                  

-    

                                  

-    

                                  

-    - 

                              

-     

                              

-     

Sredstva iz 

državnega 

proračuna iz 

sredstev 

proračuna EU 

                         

46.192    

                         

56.053    

-                          

9.861    

                        

121,3    

                           

0,2    

                           

0,3    

Cenik storitev 

univerze: 

sredstva od 

prodaje blaga 

in storitev iz 

naslova 

izvajanja javne 

službe 

                       

188.452    

                       

126.971    

                         

61.481    

                         

67,4    

                           

0,9    

                           

0,6    

Ostala sredstva 

iz proračuna 

EU: 7. OP, 

Cmepius in 

drugi projekti 

iz pror. EU 

                         

57.172    

                       

100.049    

-                        

42.877    

                        

175,0    

                           

0,3    

                           

0,4    

Drugi viri 

                     

2.520.090    

                     

2.322.428    

                       

197.662    

                         

92,2    

                         

11,4    

                         

10,4    

Trg 

                     

3.420.076    

                     

3.565.242    

-                      

145.166    

                        

104,2    

                         

15,5    

                         

15,9    

Skupaj: 

                   

22.024.067    

                   

22.405.674    

-                      

381.607    

                        

101,7    

                        

100,0    

                        

100,0    

 

Po obračunskem toku je v letu 2022 ustvarjen presežek odhodkov nad prihodkov v višini 

381.607 EUR.  

 

 

Tabela 23: Struktura sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu – obračunski tok 

 

Vir  Prihodki  Sestava prihodkov % 

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih 

podjetnikov (definicija ZGD)                        540.201                                 15,8    

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji                        666.032                                 19,5    

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore                          19.389                                  0,6    

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine                        117.239                                  3,4    

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov                          82.156                                  2,4    

Drugo:                      1.995.059                                 58,3    

Skupaj:                      3.420.076                               100,0    



 21 

1.4 Druge računovodske informacije 

 

1.4.1 Režijski stroški 

 

Režijski stroški v letu 2022 znašajo 2.414.363 EUR in so prikazani v tabeli 24. Povprečna 

stopnja režijskih stroškov na nivoju Veterinarske fakultete v letu 2022 znaša 11,21% od vseh 

realiziranih prihodkov. 

 

Poglavitne osnove za razporejanje režijskih stroškov so bile pripravljene in sprejete na UO VF 

leta 2007, ko je bil opredeljen ključ za njihovo razporejanje po posameznih dejavnostih. Na 

osnovi teh izhodišč, z nekaterimi prilagoditvami upoštevaje realiziran obseg, je bila tudi v letu 

2022 izvedena razdelitev režijskih stroškov.  

 

Na prvi stopnji delitve režijskih stroškov se je upošteval ključ delitve, omejitev razpoložljivih 

virov financiranja in dovoljene okvire pokrivanja režijskih stroškov po posameznih dejavnostih 

(proračunska, raziskovalna). Pri selekcijski dejavnosti smo upoštevali dogovorjena izhodišča 

za bremenitev z režijskimi stroški (odstotek od stroška dela). Na drugi stopnji delitve režijskih 

stroškov po posameznih enotah tržne in koncesijsko tržne dejavnosti smo uporabili 

poenostavljen ključ po deležu prihodka.  

 

 

Tabela 24: Pregled režijskih stroškov za leto 2022 

 

REŽIJSKI STROŠKI  PRIHODKI 

Dejavnost Plače Materialni 

stroški in 

storitve 

Amortizac

ija 

SKUPAJ 
 

PRIHODKI % režije 

v 

prihodki 

Izobraževalna 441.629,33 216.123,47 0,00 657.752,80  5.186.882,62 12,68 

Raziskovalna 80.485,41 31.769,74 0,00 112.255,15  2.313.776,53 4,85 

Selekcija 15.780,34 11.893,89 0,00 27.674,23  431.995,97 6,41 

Drugi pror. viri 0,00 4.478,18 0,00 4.478,18  253.103,49 1,77 

Proračun NVI 449.580,33 393.274,33 0,00 842.854,66  8.291.425,35 10,17 

Konc. trg 8.487,79 161.526,83 20.769,65 190.784,27  1.646.914,16 11,58 

JAVNA SLUŽBA 

SKUPAJ 995.963,20 819.066,44 20.769,65 1.835.799,29  18.124.098,12 10,13 

Trg 213.108,34 227.663,07 107.610,51 548.381,92  

         

3.420.076,02  16,03 

SKUPAJ 1.209.071,54 1.046.729,51 128.380,16 2.384.181,21  21.065.244,87 11,32 
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2 RAČUNOVODSKI IZKAZI (priloge) 

 

2.1 Bilanca stanja z obveznimi prilogami 

 

2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evgenija Javornik 

                                                                                    Revidera računovodstvo d.o.o. 

Ljubljana, 23.2.2023 
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2.1 Bilanca stanja 
na dan 31.12.2022 

    v EUR (brez centov) 

Členitev skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 12.142.066 12.547.659 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

002 297.565 221.963 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 

003 222.633 216.966 

02 NEPREMIČNINE 004 19.759.477 19.250.615 
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 10.840.328 10.359.999 
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 
006 19.460.119 19.178.748 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 16.312.134 15.526.702 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 

UPRAVLJANJE 
011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN 
ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 4.209.370 3.375.320 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

013 0 146 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTANOVAH 

014 1.578.703 1.310.731 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 467.620 387.097 
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 7.076 3.945 
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 
017 1.986.922 1.382.286 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 141.704 198.466 
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 27.345 92.649 
  C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 
023 139.976 125.702 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 
31 ZALOGE MATERIALA 025 139.976 125.702 
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN 

EMBALAŽE 
026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 
34 PROIZVODI 028 0 0 
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 
  I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 
032 16.491.412 16.048.681 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 237.297 264.366 
  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 3.100.269 2.694.068 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 

035 28.597 21.378 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 

036 1.171.498 1.124.753 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 

037 1.124.702 836.613 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 

038 241.679 251.494 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 

039 12.303 13.104 
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25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV 

040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 

041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 521.490 446.726 
  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 13.391.143 13.354.613 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 
047 14.440 18.380 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH 
049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 13.758.311 13.999.093 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 381.608 662.860 
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 0 0 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 

057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 16.491.412 16.048.681 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 237.297 264.366 
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

od 01.01.2022 - 31.12.2022 
    v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 
+507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 

ki so v lasti države ali občin 
503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 
7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 
7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 
440 V. DANA POSOJILA 

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 
512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 
4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 

države ali občin 
515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
4405 Dana posojila občinam 518 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 
4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 
4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 
4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
od 01.01.2022 - 31.12.2022 

    v EUR (brez centov) 

Členitev kontov Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 

(561+569) 
560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 
del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega 

zavarovanja 
566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 
del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim 

kreditodajalcem 
568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 
  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 

(550-560) 
570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 250.329 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 452.668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
           v EUR (brez centov) 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje zaradi 
oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-6-

7+8-9) 11 12 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 38.651.326 26.103.667 1.261.945 31.053 359.292 315.375 1.592.568 12.142.066 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Druga neopredmetena sredstva 711 221.963 216.966 75.602 0 0 0 5.667 74.932 0 0 

D. Zemljišča 712 597.971 0 488.161 0 2.332 0 0 1.083.800 0 0 
E. Zgradbe 713 18.652.644 10.359.999 14.701 0 0 0 471.997 7.835.349 0 0 
F. Oprema 714 19.178.748 15.526.702 683.481 31.053 356.960 315.375 1.114.904 3.147.985 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  
           v EUR (brez centov) 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih naložb in 
danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 

(801+806+813+814) 
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Naložbe v delnice v finančne 

institucije 
803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d.d. 
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma 

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
v tujini 

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim 
ravnem države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v 
tujino 

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 

(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Dolgoročno dani depoziti 

(833+834) 
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih 
uporabnikov 

od 01.01.2022 - 31.12.2022 
    v EUR (brez centov) 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 21.520.836 20.207.246 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

861 21.520.836 20.207.246 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 3.133 2.188 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 496.701 441.661 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 3.397 317 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 317 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

869 3.397 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 22.024.067 20.651.412 

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

871 7.249.701 5.748.946 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 
IN BLAGA 

872 0 32 

460 STROŠKI MATERIALA 873 3.445.510 3.227.672 

461 STROŠKI STORITEV 874 3.804.191 2.521.242 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 14.263.555 14.681.542 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 10.836.696 11.428.280 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 1.731.310 1.815.020 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.695.549 1.438.242 

462 G) AMORTIZACIJA 879 719.595 693.771 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 171.702 159.698 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 984 352 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 137 6.951 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 23.012 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

886 0 23.012 

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

887 22.405.674 21.314.272 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 381.607 662.860 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 

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

891 0 0 

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

892 381.607 662.860 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

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

894 390 386 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2022 - 31.12.2022 
    v EUR (brez centov) 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-
Prihodki in 
odhodki za 
izvajanje 

javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 

blaga in storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 18.118.785 3.402.051 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 18.118.785 3.402.051 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 1.359 1.774 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 481.980 14.721 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 1.867 1.530 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 1.867 1.530 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 18.603.991 3.420.076 

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

671 5.625.869 1.623.832 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 
IN BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 2.672.953 772.557 

461 STROŠKI STORITEV 674 2.952.916 851.275 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 12.743.665 1.519.890 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 9.715.488 1.121.208 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 1.548.639 182.671 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.479.538 216.011 

462 G) AMORTIZACIJA 679 378.972 340.623 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 91.001 80.701 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 788 196 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 137 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 0 0 

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

687 18.840.432 3.565.242 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 0 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 236.441 145.166 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

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

691 0 0 

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

692 236.441 145.166 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po načelu denarnega toka 

od 01.01.2022 - 31.12.2022 

    

v EUR (brez 
centov) 

Členite
v 

kontov Naziv konta 

Oznak
a  
za 

AOP 

Znesek 

Tekočeg
a leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 22.013.233 22.296.142 

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

402 18.306.189 19.198.569 

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

403 16.182.021 17.414.933 

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

404 16.149.407 17.367.726 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 15.650.911 16.018.288 
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 498.496 1.349.438 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

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

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 
  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414+415+416+417) 
413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 32.614 47.207 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+43
0) 

420 2.124.168 1.783.636 

del 7102 Prejete obresti 422 2.270 277 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki 
423 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 18.586 14.371 
7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.917.986 1.767.698 

72 Kapitalski prihodki 425 111.111 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 426 5.500 1.290 
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 

drugih programov EU 
490 68.715 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

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

431 3.707.044 3.097.573 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 3.707.044 3.095.812 
del 7102 Prejete obresti 433 0 1.761 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 21.762.904 22.748.810 

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

438 18.438.420 19.791.414 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 11.037.000 11.477.080 

del 4000 Plače in dodatki 440 8.506.192 9.541.732 
del 4001 Regres za letni dopust 441 500.877 343.940 
del 4002 Povračila in nadomestila 442 895.884 676.586 
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del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 588.175 485.689 
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 446.040 343.913 
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 99.832 85.220 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 1.725.701 1.785.873 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 752.591 888.271 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 781.459 737.556 
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 8.430 7.786 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.022 10.403 
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU 
452 172.199 141.857 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 4.878.488 4.326.760 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 563.270 342.218 
del 4021 Posebni material in storitve 455 1.531.122 1.762.083 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 776.097 526.909 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 782.182 638.866 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 38.116 61.624 
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 374.818 385.105 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 172.005 157.194 
del 4027 Kazni in odškodnine 461 300 4.194 
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 640.578 448.567 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 
410 F. Subvencije 466 0 0 
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 797.231 2.201.701 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 99.614 652.343 
4202 Nakup opreme 473 493.699 888.978 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 203.918 157.178 
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 458.955 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 2.264 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor, investicijski inženiring 
479 0 41.983 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 
  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 3.324.484 2.957.396 

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

482 1.328.109 1.281.371 

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

483 181.978 177.988 

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

484 1.814.397 1.498.037 

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

485 250.329 0 

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

486 0 452.668 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

UL VF
Gerbičeva ulica 60, 1000 LJUBLJANA

Šifra:  70769
Matična številka:  1627139000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na UL VF.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

/ 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

da - vse poslovne funkcije 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

/ 

V / Na UL VF je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 165, 1000
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1647105000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086
mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 29.09.2022 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Zaradi večjega števila prenehanja zaposlitev v Finančno računovodski službi je sledila sanacija UL VF s čiščenjem procesa del računovodstva, ki ne
sodijo v računovodstvo ter izboljšavami na področju knjigovodenja obračuna DDV in na področju plač - pripravljena podlaga za pripravo podatkov za
obračun plač zaposlenih, ki jo pošljejo odgovorne osebe po določenem terminskem planu.
- Skladno s priporočili revizije oblikovanje popravkov terjatev, ki ni bila skladna s politiko oblikovanja popravkov glede terjatev.
- Izvedba javnega naročila za nabavo in implementacijo informacijskega kartotečnega sistema.
 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Visoko tveganje zaradi odpovedi večjega števila zaposlenih v Finančno računovodski službi brez ustrezne predaje in zaključka postopkov za leto
2021 in 2022. Predvideni ukrepi: sodelovanje z zunanjim izvajalcem finančno računovodskih storitev in postopna zagotovitev stabilne kadrovske
zasedbe.
- Ugotovljeni manjkajoči podpisi vodje FRS in dekanje na predlogih naročilnic, ki jih sicer potrdijo odgovorne osebe v sistemu GC - prehod na Akademski
poslovni informacijski sistem (APIS) z urejenim procesom postopka nabav, potrebne spremembe internih aktov oz. računovodskih pravil.
- Ugotovljeno tveganje pri odstopanjih zaradi evidentiranja stroškov na podlagi neustrezno določenih obremenitev udeležencev v postopku likvidacije za
projekte. Zamude rokov prenosa podatkov o stanju na projektu za vodenje projektov in ni možnosti sprotnih pregledov razpoložljivih sredstev.
Predvideni ukrepi: boljša organizacija in okrepitev projektne pisarne, ki zagotavlja evidence za uporabnika projekta ter za računovodstvo. 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn 

Datum podpisa predstojnika:

21.02.2023 
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