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1. UVOD 

 

Ta dokument predstavlja letno poročilo: poslovno poročilo z integriranim poročilom o kakovosti in 

računovodskim poročilom za leto  2016 UL Veterinarske fakulte. 

 

UL Veterinarska fakulteta je v letu 2016 dosledno in nemoteno 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. UL Veterinarska fakulteta se je kar v 

največji možni meri prilagodila splošnemu finančnemu stanju z racionalizacijo poslovnih procesov in 

zmanševanjem stroškov. 

 

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 2016 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. Poročilo o delu v letu 2016 za posamezne izvedene dejavnosti je bilo najprej 

predstavljeno na seji Akademskega zbora UL Veterinarske fakultete, ki je bila 13. 1. 2017. Senat UL 

Veterinarske fakultete je na 27. redni seji dne 30. 1. 2017, po predlogu Komisije za študijske in 

študentske zadeve, obravnaval in potrdil poročilo o pedagoškem delu v študijskem letu 2015/2016. V 

skladu s četrto alinejo 59. člena Pravil o notranji organiziranosti in delu na Veterinarski fakulteti  pa je 

Upravni  odbor Veterinarske fakultete pristojen organ članice, ki obravnava in sprejema letno poročilo 

VF, ki vključuje poslovno in računovodsko poročilo. Upravni odbor Univerze v Ljubljani je na 19. redni 

seji, dne 11. 2. 2016, pooblastil Upravne odbore članic, da sprejemajo letna poročila za posamezno leto. 

 

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 

integriranega Poslovnega poročila smo uporabljali Program dela za leto 2016 in poslovno poročilo z 

integriranim poročilom o kakovosti za leto 2015 ter sledili Strategiji Univerze v Ljubljani 2012-2020 in 

iz nje izhahjajočih vrednotah za raziskovanje, izobraževanje, strokovno in javno delovanje ter  ciljem. 

 

Obvezni setavni del integriranega Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti je tudi Izjava o oceni 

notranjega nadzora javnih financ, ki je njegova priloga. 

2. POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE V LJUBLJANI TER ČLANICE 

 

 

Poslanstvo Univerze v Ljubljani  

 

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati 

odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, 

umetnosti in tehnike. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem 

slovenske strokovne terminologije. 
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Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično misleče 

vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, 

ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. 

Posebno skrb namenja razvoju talentov. 

 

Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti 

in umetnosti z drugimi Univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež 

v slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike. 

 

Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z 

državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S tem pospešuje uporabo svojih 

raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem 

na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe. 

 

 

Vizija Univerze v Ljubljani  

 

Univerza v Ljubljani bo leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki 

ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. 

 

POSLANSTVO  UL VETERINARSKE FAKULTETE 

 

Poslanstvo Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani je, na osnovi raziskovalne in strokovne 

dejavnosti, zagotoviti tako izobraževanje doktorjev veterinarske medicine, ki bo dosegalo pričakovanja 

veterinarske stroke v Evropi, na področju zdravstvenega varstva živali, dobrobiti živali, kakor tudi 

javnega zdravstva, vključno s skrbjo za varno hrano in preprečevanjem širjenja kužnih bolezni. V ta 

namen bo Veterinarska fakulteta zagotavljala odličnost svojih inštitutov in klinik ter preskuševalnih 

laboratorijev.  

 

VIZIJA UL VETERINARSKE FAKULTETE 

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani želi biti mednarodno priznana, vodilna veterinarska 

institucija, glede na pedagoško aktivnost, raziskovalno in strokovno delo, ne le v Sloveniji ampak tudi 

v centralni in jugo-vzhodni Evropi. Zato si bo Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani prizadevala 

za pridobitev evropske akreditacije na področju pedagoške dejavnosti v skladu z ENQA priporočili in 

akreditacije v skladu s standardom ISO 17025 za njene preskuševalne laboratorije. 

Strateški cilji Veterinarske fakultete sovpadajo s strategijo Univerze v Ljubljani. 

 

3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2016 s samoevalvacijo 

 

3.1  PO DEJAVNOSTIH 

 

3.1.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Iz strategije: 

Do leta 2020 UL zasleduje tri poglavitne dolgoročne cilje: 

 nekoliko zmanjšati število študentov, 

 povečati število diplomantov za tretjino in povečati kakovost diplom, 

 zmanjšati razdrobljenost programov. 

 

 

 



6 
 

3.1.1.1 Druga stopnja z evalvacijo študijskih programov* 

 

1. Vpis (v EMŠ in stari UNI program skupaj) 

V rednem vpisnem obdobju 2016 sta bila v roku do zaključka izpitnega obdobja vpisana 302 

študenta (78 %), leto prej pa 349 študentov (86%)); po zaključku izpitnega obdobja do konca septembra 

še 72 študentov (19 %), leto prej pa 59 študentov (14%); po pozitivno rešenih pritožbah študentov se je 

vpisalo do konca oktobra še 13 študentov (3%), leto prej v oktobru ni bilo vpisa.  

Od vpisanih po zaključku izpitnega obdobja se je upravičeno, po odločanju na prvi stopnji, od 72 

študentov vpisalo le 31 študentov in 13 ponovno, skupaj 44 (podobno leto prej 33 študentov - le dobra 

polovica naknadno vpisanih, neupravičeno - zaradi praviloma naknadno oddane izpitne dokumentacije 

oziroma izpita, opravljenega po zaključenem izpitnem obdobju pa še 28 študentov (leto prej pa 26 

študentov). 

V študijskem letu 2014/15 smo “vklopili” funkcijo potrjevanja frekvenc pri predmetu zaradi 

opustitve indeksa, v študijskem letu 2015/2016 smo v VIS natančneje opredelili pogoje za predmet 

Osnove klinične diagnostike, za nekatere ostale predmete smo nastavili pogoje za študijsko leto 

2016/2017: Higiena in patologija prehrane, Fiziologija prehrane živali, Kirurški praktikum, Kirurgija in 

oftalmologija, Biologija celice, Histologija 1 in 2 ter Patologija.  

Za vpis v študijsko leto 2016/17 testiran ročni indeks ni bil več določen kot pogoj za vpis. Študent, 

ki ni opravil vaj iz nižjega letnika, se zaradi kontrole v VIS, ni mogel vpisati v višji letnik. 

 

Primerjavo vpisa po letnikih, od š.l. 2010/11 prikazujejo spodnje tabele (skupaj stari in 

EMŠ): 

 

Vpis 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1. letnik 78 (66+12) 78 (67+10+1) 71 (60+9+2) 

2. letnik 95 (84+11) 62 (56+6) 63 (54+9) 

3.letnik 66 (64+2) 91 (85+6) 59 (49+7+3) 

4.letnik 62 52 73 (69+2+2) 

5.letnik 57 62 39 (39+0+0) 

ABS 87 (65+22) 101 (57+44) 73(62+11) 

Skupaj 358+87=445 345+101=446 378 

(333+27+18) 

 

Vpis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 * 2016/2017** 

1. letnik 75 

(61+12+2) 

63 

(60+2+1) 

69 = (64+4+1) 61 = (61+11+4) 

2. letnik 54 

(53+0+1) 

59 

(55+1+3) 

52 = (51+0+1) 47 = (45+2+0) 

3.letnik 68 

(66+2+0) 

62 

(48+10+4) 

59 = (53+3+3) 58 = (49+8+1) 

4.letnik 63 

(61+1+1) 

53 

(48+5+0) 

57 = (56+0+1) 47 = (46+0+1) 

5.letnik 75 

(74+1+0) 

55 

(55+0+0) 

51 = (50+1+0) 57**  

1 po merilih za 

prehod  

6. letnik 37 

(37+0+0) 

73 

(73+0+0) 

57 = (55+0+2) 53** 

2 po merilih za 

prehod 

Dodatno 

leto-star 

program 

13 

(0+0+13) 

1  0 / 

Dodatno 

leto EMŠ 

 35  63 = 

(62+1podaljšanje) 

49 = (46+0+3) 
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Skupaj 385  

(352+16+17) 

401 

(375+18+8) 

408 (391+8+9) 387** 3 po merilih 

za prehod (357+21+9) 

* V študijskem letu 2015/2016 so študentje prvič vpisali le EMŠ program, stari UNI programa ni 

več možno vpisati, prvi vpis v dodatno leto predbolonjskega programa je bil v študijskem letu 

2012/2013. 

** V študijskem letu 2016/17 so se vpisali trije študentje po merilih za prehode. 

2. Prehodnost čiste generacije:napredovanje vpisanih v 1. letnik, ki tekoče napredujejo v 

višji letnik 

 

1.letn

ik  

2008/

2009 

2. 

letnik  

2009/

2010 

3.letn

ik  

2010/

2011 

4.letni

k  

2011/2

012 

5.letn

ik 

2012/

2013 

6. 

letnik 

2013/

2014 

Dod.l

eto 

2014/

2015 

Podalj

šanje 

dod.leta 

2015/16 

77 39 

(50,86%) 

31* 

(40%); 

izj. 9 (2) 

28(36,

36%); izj. 

29 

24** 

(31,2%) 

23 

(29,87%) 

1 

diplomira

la 

22 

(28,57%) 

21 

diplomira

lo 

1 

 

(1,3%) 

1 

diplo

mirala 

 

1.letn

ik  

2009/

2010 

2.letn

ik  

2010/

2011 

3.letn

ik  

2011/

2012 

4.letn

ik 

2012/

2013 

5. 

letnik 

2013/

2014 

6. 

letnik 

2014/

2015 

Dod.l

eto 

2015/

2016 

Podalj

šanje 

dod.leta 

2016/17 

80 60* 

(75%); izj 

8 (1) 

52 

(65%); izj 

12 

44** 

(55%) 

44 

(55%) 

44 

(55%) 

4 

diplomira

li 

40 

(50%) 

32 

diplomira

lo 

2 

3 

diplomiral

i 

 

1.letnik  

2010/20

11 

2.letnik  

2011/20

12 

3. letnik 

2012/20

13 

4. letnik 

2013/20

14 

5. letnik 

2014/20

15 

6. letnik 

2015/20

16 

Dod.l

eto 

2016/

17 

66 48(72,7

%); izj.18 

36** 

(54,5%) 

33 

(50%) 

29 

(43,94%) 

28 

(42,42 %) 

7 

diplomiralo 

21 

8 

diplomiral

o 

 

1.letn

ik  

2011/

2012 

2.letn

ik  

2012/

2013 

3. 

letnik 

2013/

2014 

4. 

letnik 

2014/

2015 

5. 

letnik 

2015/

2016 

6. 

letnik 

2016/

17 

67 46**(

68,7%);  

43 

(64,1%) 

33 

(49,25%) 

31 

(46,27%) 

31 

 

1.letnik  

2012/2013 

2. letnik 

2013/2014 

3. letnik 

2014/2015 

4. letnik 

2015/2016 

5. letnik 

2016/17 

60 40 

(66,7%) 

36 (60%) 31 

(51,7%) 

31 

 

  



8 
 

1.letnik  

2013/2014 

2. letnik 

2014/2015 

3. letnik 

2015/2016 

4. letnik 

2016/17 

61 47 

(77,05%) 

42 

(68,85%) 

36 

 

1.letnik  

2014/2015 

2. letnik 

2015/2016 

3. letnik 

2016/17 

60 46 

(76,66%) 

44 

 

1.letnik  

2015/2016 

2. letnik 

2016/17 

65 41 

 

1.letnik  

2016/2017 

64 

 

*omogočen je bil izjemni vpis od 2010/2011 dalje 

** spremembe zahtev za prehod med letniki ter spremenjen način presoje izjemnih vpisov od 

2012/2013 dalje 

 

3. Analiza izjemnega vpisa 

 

EMŠ smo prvič vpisali v letu 2008/2009. Pri vpisu v 2. letnik v 2009/10 še nismo upoštevali 

možnosti izjemnega vpisa po 153. členu Statuta UL. Zaradi izjemno nizke prehodnosti (50,86%) smo 

za vpis od generacije v študijskem letu 2010/2011 dalje omogočili študentom izjemni vpis. Po 

opravljenih analizah smo ugotovili, da izjemno vpisani študentje praviloma ne napredujejo v višji letnik 

zato smo za študijsko leto 2012/2013 v naprej napovedali poostritev kriterijev za izjemni vpis in hkrati 

uveljavili spremembo študijskega programa tako, da je bilo možno vpisati višji letnik z nižjim številom 

kreditnih točk.  

 

Za študijsko leto 2016/2017 smo prejeli v septembru 2016 skupaj 74 prošenj študentov (v VIS in 

dodatno dve izven VIS) za izjemni vpis v višji letnik ali za podaljšanje statusa študenta. Nekaj študentov 

je oddalo obe vrsti prošnje, 13 vlog (18 % od 74) je bilo umaknjenih, od preostalih pa pozitivno rešenih 

31 vlog (51 % od 61).  

V roku se je na izdane negativne odločbe (30 izdanih odločb) za izjemni vpis v višji letnik brez vseh 

pogojev ali za podaljšanje statusa študenta pravočasno pritožilo 16 študentov, (od tega je ena študentka 

pritožbo umaknila) in en študent po roku. Senat je potrdil predlog KŠŠZ, ki je pregledala vse pritožbe 

študentov, da se 8 pritožbam ugodi.  
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Analizo izjemnih vpisov po letnikih od š.l. 2010/2011 prikazujejo spodnje tabele: 

 

Letnik 2010/2011 2011/2012 2012/2013 * 

 

V 1 0 7    (1 naprej) 2 podalj. statusa  

V 2 8    (1 naprej) 18  (8 naprej) 7   

V 3 9    (2 naprej) 12   (5 

naprej) 

5 + 3 pod. status 

V 4 0 29   (16 

naprej) 

10 

V 5 3    (3 naprej) 1     (1 

naprej) 

1 

SKUPAJ 20 (3+3 ) 67   

(30+1)naprej) 

28 

 

Letnik 2013/2014 

Podaljšan 

status 

2013/2014 

izjemni vpisi 

2014/2015 

Podaljšan 

status 

2014/2015 

izjemni vpisi 

V 1  2 pod. 

status 

/ 1 pod.status / 

V 2  1 pod. 

status 

9 izjemno 3 pod.status 7 izjemni (nimajo 

Anatomije) 

V 3  2 izjemno 4 pod.status 2 ponovno vpisana - 

izjemno (nimata pogojev 

za ponovni vpis) 

V 4  1 pod. 

status 

9 0 16 (nimajo Patologije 

od tega 1 Žugelj bila na 

izmenjavi in je vpisana 

brez 4 izpitov v 4.l.) 

V 5  8 0 3 

V 6  0 0 6 (3 študentke, ki so 

bile na izmenjavi, 1 

študent je moral ponovno 

vpisati predmet v 6.l, 1 po 

sklepu prodekanje brez 

Kirur.pr.iz 4. let., 1 

ponovno vpisan lani in ni 

imel pogojev za vpis)  

V 

Dodatno leto 

   1 

Dodatno 

leto 

(Podaljšanje) 

star program 

0 13 0 1 (za star program) 

SKUPAJ 4 41 8 36 

 

 

Letnik 2015/2016 

Podaljšan 

status 

2015/2016 

izjemni vpisi 

2016/2017 

Podaljšan 

status 

2016/2017 

izjemni vpisi 

V 1 1 pod.status 0 4 pod.status 0 

V 2 1 pod.status 4 izjemni 

(nimajo 

Anatomije) 

0 5 izjemni 

(nimajo 

Anatomije, od 
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tega eden še 

VMT) 

V 3 3 pod.status 1 izjemno 

(Čučnik) 

1 4 izjemni 

(Mikro-2x, 

Vet.fiz.-1x, 

Paraz.-1x) 

V 4 1 pod.status 11 (nimajo 

Patologije oz. 

dveh predmetov 

(Kalin) 

1 20 (nimajo 

Patologije) 

V 5 0 1 0 2 (nimata 

Kopitarjev, 

Prašičev) 

V 6 2 pod.status 0 0 0 

V Dodatno 

leto 

0 0 0 0 

Dodatno 

leto 

(Podaljšanje) 

EMŠ  

1 pod.status 0 3 0 

SKUPAJ 9 17 9 31 

* - ZUJF – uveljavi podaljšanje statusa in dodatno leto za 2012/2013  

 

Analiza napredovanja izjemno vpisanih študentov v študijsko leto 2015/2016: 

 Od 8 izjemno vpisanih v 2. letnik 15/16 – jih je šest vpisanih v 3. Letnik 2016/17, eden izpisan 

eden ponovno v 2 letnik; 

 Od 6 izjemno vpisanih v 3. letnik 15/16 –  je eden vpisan v 4. letnik 2016/2017, eden izpisan, 

štirje pavzirajo; 

 Od 16 izjemno vpisanih v 4. letnik 15/16 – se je trinajst študentov vpisalo v 5. letnik  2016/17, 

eden ima podaljšan status, dva pavzirata; 

 Od 2 izjemno vpisanih v 5. letnik 15/16 – sta se dva vpisala v 6. letnik  2016/17; 

 Od 5 izjemno vpisanih v 6. letnik 15/16 – sta dva vpisala dodatno leto 2016/17, trije so 

diplomirali; 

4. Komisijski izpiti in kolokviji (se izvajajo le pri nekaterih predmetih) 

 

EMŠ skupaj  2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

201

3/ 

201

4 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Histologija z 

embriologijo 1 

3 0 0 0 0 0 

Histologija z 

embriologijo 2 

2 3 5 1 0 0 

Patologija: 1 30 4 0 0 1 

Patologija 

(komisijski kolokviji so 

šele od leta 13/14): 

0 0 0 2 

(kolokvij

) 

7 

(kolokvij) 

8  

(kolo

kvij) 

Anatomija domačih 

živali: 

2 5 6 4 1 0 

Anatomija domačih 

živali (komisijski 

kolokviji so šele od leta 

13/14): 

0 0 0 4 

(kolokvij

) 

4 

(kolokvij) 

7  

(kolo

kvij) 

Biostatistika: 1 1 1 3 0 0 
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Genetika: 2 1 6 0 0 4 

Biologija celice: 6 4 5 0 1 0 

Biokemija: 2 1 0 0 0 0 

Parazitologija 0 1 3 0 0 0 

Kirurgija in 

oftalmologija 

(komisijski kolokviji 

so šele od leta 13/14) 

0 1 0 0 0 1  

(kolo

kvij) 

Patološka fiziologija 0 0 1 0 0 0 

Bolezni in ZV 

perutnine 

0 0 0 1 0 0 

Bolezni in ZV 

kopitarjev 

0 0 0 2 2 2 

Veterinarska 

fiziologija 

0 0 0 5 0 2 

Fiziologija prehrane 

živali 

0 0 0 0 8 

(kolokvij) 

0 

∑ 19

  

47 31 16 + 

6 

kolokvij 

4+19 

kolokvij 

9+16 

kolok

vij 

 

 

5. Letno poročilo nosilcev predmetov 

 

Poročila je zbral referat, v analizo so bila vključena poročila, ki so bila oddana v roku po drugem 

pozivu. Po opravljeni analizi smo prejeli še poročila 4 učiteljev za 8 predmetov, ki pri analizi niso bila 

upoštevana. Poročila ni oddalo 7 učiteljev. 

 

1. Udeležba nosilcev predmetov pri anketiranju: V novembru 2016 so bili vsi učitelji pozvani, 

da oddajo poročila o izvedbi pedagoškega procesa. Zaradi slabega odziva nosilcev predmetov 

smo poziv ponovili v januarju 2017. Do 12. januarja 2017 je bilo oddano poročilo za 44 

predmetov od 65 izvajanih (2014/15: 58; 2013/14: 57; 2012/13: 47; 2011/12: 48; 2010/11;48; 

2009/10: 44). 

2. Realizacija pedagoškega procesa: Predavanja pri predmetih so bila v veliki večini (77% rednih 

in 94% izbirnih predmetov) realizirana v celoti, le v sedmih primerih je bila realizacija 90-98%. 

Vaje pri vseh predmetih so bile realizirane 100%. 

3. Uporaba e-učilnice: E-učilnica se uporablja pri 37 predmetih (84%), večinoma za objavljanje 

študijskih gradiv in obvestil (2014/15: 46, 2013/14: 36; 2012/13: 34; 2011/12: 32; 2010/11: 28). 

Pri treh predmetih se e-učilnica uporablja še v druge namene, npr. za pisanje domačih nalog, 

poročil in preizkuse znanja.  

4. Uporaba ankete 3 x 3: Anketa 3 x 3 je bila izvedena pri 20 predmetih (2014/15: 29, 2013/14: 

23; 2012/13: 28 2011/12: 31; 2010/11: 35). 

5. Prisotnost študentov pri pedagoškem procesu: Ocena prisotnosti študentov na predavanjih 

in vajah je zelo različna in pri predavanjih sega od najmanj 40% do največ 85 % (pri rednih 

predmetih povprečno 64%, pri izbirnih 96%), na vajah pa je med 98 in 100%.  

6. Povprečna ocena: Povprečna ocena vseh opravljenih izpitov je bila 8,4 in opravljenih 

kolokvijev pri vajah 7,76. Informacije o povprečnih ocenah posameznih predmetov naj služijo 

izvajalcem kot povratne informacije. 

7. Opravljanje vaj: Večina študentov je vaje opravila v letu, ko so jih vpisali (povprečno 93,4% 

prehodnost). 
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8. Opravljanje delnih izpitov: Delni izpiti so se opravljali pri 14 predmetih. Uspešnost je bila 

zelo raznolika. Delni kolokviji na vajah so bili večinoma uspešno opravljeni. 

9. Komisijski izpiti: V š.l. 2015/16 je bilo izvedenih 16 komisijskih izpitov (pri 20% od 

anketiranih predmetov) in 9 komisijskih kolokvijev (pri 7% anketiranih predmetov).  

10. Število pristopov za izboljšanje ocene: Oceno izpita je popravljalo 15 študentov pri 10 

predmetih (23% anketiranih predmetov), oceno kolokvija pa 11 študentov pri 5 predmetih (11% 

anketiranih predmetov). 

11. Prehodnost: Prehodnost pri predmetih se giblje je med 39,6 in 100%, pri čemer 39,6% 

prehodnost beležimo le pri enem predmetu. Povprečna prehodnost pri predmetih je 89,2%, 

100% prehodnost pa ugotavljamo pri 17 predmetih (39% anketiranih predmetov).  

12. Ustreznost ECTS: Po mnenju izvajalcev je ustrezno ocenjenih 40 od 44 anketiranih predmetov. 

Za štiri predmete (Kirurgija in oftalmologija, Patologija, Bolezni in zdravstveno varstvo 

mesojedov in Stomatološki praktikum) pa izvajalci menijo, da so ocenjeni s premajhnim 

številom točk. 

13. Pripombe izvajalcev: Po navedbah izvajalcev so bile pri 12 predmetih uvedene novosti (npr. 

samostojno mikroskopiranje, sprotni testi, obvezno risanje preparatov, večje število testov, 

uvedba več materiala v obliki kratkih filmov, uvedba »turning pointa«, možnost priprave 

predavanja s strani študentov, predstavitev kliničnega primera s strani študenta, sprotno 

ponavljanje snovi, preoblikovanje predmeta v module po živalskih vrstah, literatura na spletu, 

samoocenjevanje seminarskih nalog, več filmskih prispevkov, obisk ribogojnice postrvi, 

"obratna" predavanja). S strani izvajalcev so bili podani tudi predlogi za izboljšave predmetov 

(npr. več praktičnih vaj, nakup skenerja za histološke preparate, interaktivna vključenost 

študentov, uporaba »turning pointa«, ponovna uvedba nekaterih poskusov na živalih, 

samostojno izvajanje računalniških simulacij, priprava digitalizirane zbirke histoloških 

preparatov). 

 

6. Ankete študentov 

 

V š.l. 2010/2011 smo zadnjič anketirali študente na klasičen, ročni način, od. š.l. 2011/2012 dalje 

smo anketirali vse letnike  z elektronsko obliko, 2013/2014 smo vpeljali anketiranje študentov pred 

prijavo za izpit, rezultati so dostopni ocenjevanim in jih predstavimo na senatu VF in na sestankih z 

učitelji. 

 

Poročilo o rezultatih študentskih anket za leto 2015/16 

V okviru projekta Kakovost  Univerze v Ljubljani (KUL) je bila v letih 2013 in 2014 izvedena 

prenova študentskih anket, s študijskim letom 2014/2015 pa je v veljavo stopil nov Pravilnik o 

študentskih anketah. Pravilnik ureja izvajanje študentskih anket na vseh članicah Univerze v Ljubljani 

(podrobnosti so na http://ul.1ka.si/splosna). Ankete se izvajajo za predmete in pedagoge na vseh treh 

stopnjah, na prvih dveh stopnjah pa se izvaja tudi posebna anketa o splošnih vidikih študijskega procesa.  

 

Ocenjevalna lestvica od 1-5: 

- ocene 1.0 - 2.9 pomenijo izredno nizke vrednosti, saj je v takem primeru več študentov podalo 

negativno oceno kot pa pozitivno, kar pomeni, da pri obravnavanem dejavniku obstaja nesporen 

in zelo resen problem; 

- ocene 3.0 - 3.4 pomenijo razmeroma nizko vrednost, saj to običajno pomeni, da je študentov, ki 

so dali pozitivno oceno (4 ali 5), manj kot polovica (večina študentov torej ni zmogla pozitivne 

ocene, 4 ali 5), kar je vsekakor problematično; 

- ocene 3.5 - 3.9 predstavljajo glavnino vseh ocen in so načeloma sicer pozitivne, vendar obstaja 

znaten prostor za izboljšave, saj je v takem primeru odličnih ocen (5) običajno še vedno manj 

kot pa ocen, ki niso bile pozitivne (1, 2 in 3); 
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- ocena 4.0 - 4.4 pomenijo, da je dosežen osnovni nivo odličnosti, saj se meja 4.0 pogosto 

uporablja kot mejnik odličnosti in praviloma pomeni, da je odličnih ocen (5) več kot pa ocen, 

ki niso bile pozitivne (1, 2 in 3); 

- ocena 4.5 - 5.0 označuje višji nivo odličnosti, kjer ocene odlično (5) predstavljajo večino vseh 

ocen. 

 

 

6.1. Splošni vidiki študijskega procesa 

Anketa o splošnih vidikih študijskega procesa se zaradi razmeroma majhnega števila ciljnih 

podskupin in večjega števila vprašanj izvaja le na vzorcu študentov. S tem se pomembno zmanjšuje 

obremenjevanje študentov z anketami in potencialno veča udeležba v tistih anketah, v katere so 

povabljeni. Osnovno izhodišče je, da vsak študent anketo o splošnih vidikih študijskega procesa 

načeloma izpolni le enkrat v času študija na določeni stopnji. 

 

Število študentov iz posameznih letnikov, ki so sodelovali v tem delu ankete je podano v tabelah 1 

in 2.  

 

Tabela 1: Število študentov, ki so sodelovali v anketah 

 
 

 

Tabela 2: Sodelovanje študentov glede na letnik 
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Tabela 3: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih 

 
Prostori, oprema, urnik – po letnikih 
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Odprti odgovori: pozitivna opažanja 

 
 

Odprti odgovori: drugo 
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Tabela 4: Indeks dejavnikov na VF glede na povprečje UL 

 
 

Glede na povprečja vseh članic Univerze v Ljubljani je na VF relativno najbolje ocenjen dejavnik 

»Če potrebujem tutorja, vem, na koga se lahko obrnem.« (VF 4.2, UL 3.5, indeks 120), najslabše pa je 

ocenjen dejavnik »Dovolj je primernega prostora za individualno učenje (čitalnice, učilnice).« (VF 

3.2, UL 3.5, indeks 91). 

 

6.2 Dodiplomski študij - predmeti 

 

6.2.1. Predmeti – anketa pred izpitom (zadovoljstvo, usklajenost, samostojnost, literatura, 

obveščenost, info na spletu, preverjanje) 

 

V poročilu so bila prikazana  povprečja za ocene komponent na skalah 1-5 za predmete z vsaj 4 

odgovori. Povprečja pod 4.0 so bila obarvana oranžno (opozorilno), povprečja pod 3.0 pa rdeče 

(kritično): 

- 56 predmetov je imelo oceno 4 in več, 

- 25 predmetov je imelo oceno 4,5 in več, 

- pod 4 je bilo ocenjenih 14 predmetov, 

- nobeden od predmetov ni imel povprečne ocene manj kot 3. 
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Povprečje 70 predmetov je 4,2. 

 

6.2.2. Predmeti – anketa po izpitu (vsebine, naloge, ocenjevanje, kompetence, ustreznost KT) 

 

- Vsebine, naloge, ocenjevanja: 6 predmetov povprečna ocena manj kot 4 

- Kompetence: 27 predmetov povprečje manj kot 4, dva predmeta manj kot 3 

- Ustreznost KT: 3. predmeti imajo oceno 4 ali več, 28 predmetov ima povprečje manj kot 3 

 

Povprečje predmetov je 4,4, ocen kompetenc 3,9 in ustreznost KT 3,0. 

 

6.2.3. Izvajalci 

 

Ocenjevalo se je 90 pedagogov, povprečje je 4,5; 7 izvajalcev ima oceno, manjšo od 4. 

 

7. Terenske vaje 

 

Podatke za izstavitev položnic naj bi zbirali preko študijskega leta, saj naj bi se skladno z dogovorom 

na pedagoški konferenci in priporočili NAKVIS terenske vaje izvedle večinoma že med študijskim 

letom, vendar smo do 20. 5. 2016 prejeli le 7 poročil. 

Upoštevali so se dejanski stroški, navedeni v spodnji tabeli, ki so se delili na številom prvič vpisanih 

v letniku, račun smo izstavili po izvedenih vajah vsem prvič vpisanim študentom v letnik (ne 

ponavljalcem in ne študentom s podaljšanim statusom). Položnice je izstavil referat za zneske kot so 

navedeni v tabeli. 

Študentje so plačali  po izvedbi predmeta tudi strošek za redne vaje pri izbirnem predmetu 

Mikrobiološki praktikum, v višini 12, 28 €/študenta.  

Strošek rednih plačajo študentje pri vpisu v letnik za redne vaje pri naslednjih predmetih: 

Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa, Bolezni in ZV prežvekovalcev, Reprodukcija 

domačih živali s porodništvom in za praktično usposabljanje na Klinični praksi za predmet Bolezni in 

zdravstveno varstvo prašičev. 

 

 

Letnik,  

št.štud. 

prv.vp+pon.+p

odalj. 

Predmet (število 

terenskih vaj) 

Datum izvedbe Strošek(EUR) 

1. letnik, 

64+4+1 štud. 

Krmne, strupene in  

zdravilne rastline (2) 

27.5.2016,okolica BF 

31.5.2016, Vremščica  

Ni stroškov 

460+9,5 DDV = 

503,70 € 

Skupaj strošek za 1. letnik:  7,96 €/študenta 

2. letnik, 

51+0+1 štud. 

Fiziologija prehrane 

živali (2) 

11.5.2016,Gabrje 

pri Dobrovi, 

Krumperk 

 

8.6.2016,Kočevje 

Si delijo stroške z 

Živinorejo.  

395,6 z DDV:2 

predmeta = 197,80  

 

Si delijo stroške z 

Živinorejo 

275,00+9,5 

DDV=301,13:2 pred.= 

150,56 

 

 Živinoreja (2) 11.5.2016,Gabrje 

pri Dobrovi, 

Krumperk 

 

8.6.2016,Kočevje 

Si delijo stroške s 

Fiziologijo prehrane živ.  

197,80 € 
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Si delijo stroške s 

Fiziologijo prehrane živ.  

301,13:2 pred.= 

150,56 

Skupaj strošek za 2. letnik:  = 14,43 €/študenta 

3.letnik 

53+3+3 

štud. 

Farmakologija s 

toksikologijo (1) 

7.6.2016, Ljubljana Ni stroška 

Skupaj strošek za 3. letnik = 0 €/študenta 

4.letnik, 

56+0+1 štud.  

Reprodukcija d.ž. s 

porodništvom (2) 

14.4.2016 

Lj.,-Zavrh-Bukovica-

Godešič-Zavodnje-Škale-

Volog-Lj. 

660 + 9,5 DDV= 

722,70  

Obujke: 8,27 z DDV, 

Skupaj: 730,97 € 

 Bolezni in ZV 

kopitarjev (2) 

19.10. 2015, Stožice 

16.5.2016, Lipica 

Ni stroška 

450 + 9,5 DDV= 

492,75 + ogled kobilarne 

58,00 = 550,75  

 Bolezni in ZV 

prašičev (2) 

21.4.2016  

Rogoza, JGZ Kozjak 

485 + 9,5 DDV= 

531,08  

 

 Bolezni in ZV 

perutnine (2) 

17.11.2015,  

Pivka z okolico  

310 + 9,5 DDV = 

340,00 

z DDV, skupaj 

518,88€ 

 Higiena živali in 

okolja (2) 

17.5.2016 Kočevska 

reka 

6.6.2016 Studenec, 

Prestranek, Logatec 

320,00 + 9,5 DDV = 

350,40 

Obujke za obe vaji: 

68,65 € 

330,00 + 9,5 DDV = 

361,35 

Strokovno vodenje: 

100 € 

Skupaj:880,40 

Skupaj strošek za 4. letnik:  = 56,82 €/študenta 

5.letnik, 

50+1+0 

štud. 

Bolezni in ZV 

prežvekovalcev (2) 

8.6.2016 Cirkovce z 

okolico 

410,96 + 9,5 DDV = 

450,00 

Prevleke za čevlje: 

42,02  

Skupaj: 492,02 

 Bolezni in higiena 

gojitve rib in čebel (2) 

19.1.2016, ribe 

Tolmin, 

Prevoz skupaj z IHŽ 

(Kobarid, mleko) +  

Nepredvidene redne 

vaje s kombijem 9x 

(kompenzacija s 

klavnico), 

Čebele: 24.5.16, 

Ljubljana,Radovljica 

 660 + 9,5 DDV = 

722,70 : 2 = 

361,35 € 

 

 

293+9,5 DDV= 

321,33€ 

 Higiena in nadzor 

mleka, mlečnih izdelkov 

in ŽRI (1) 

19.1.2016, mlekarna 

Kobarid 

361,35 € 

 Higiena in nadzor 

mesa, rib in izdelkov (2) 

6.6.2016, pršutarna 

Obala školjčišče 

Avtobus  
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340,00+ 9,5 DDV = 

372,30 

ladja 

456,62+ 9,5 DDV = 

500,00 

Skupaj  872,3  €   

 Higiena živilskih 

objektov (2)  

 

11.1.2016 

Kranj mesarija 

295,65+25,42 z 

DDV= 321.07 € 

 

 Bolezni ZV in 

gojitev divjadi (2) 

2.6.2016  

Bled  

9. 6. 2016 

Grosuplje 

293,45 + 9,5 DDV = 

321,33 

 

 

Brez stroškov 

Skupaj strošek za 5. letnik:  = 34,84  €/študenta 

 

Izbirni, po 

seznamu vpisa 

25 štud. 

Gojitev in ZV 

divjadi in DŽ v 

ograjenih prostorih (2)  

 

30.11.2015,  

Stari log pri Kočevju 

(1 TV) 

250€+9,5 DDV: 

273,75 €  

24,01 €/študenta 

Izbirni, po 

seznamu, 30 

štud. 

Kinologija v 

veterinarstvu (3)  

Poročilo: 2 x 3h 

oktober - november 2015, 

stroški v obliki protiuslug 

Brez stroškov.  

Izbirni, po 

seznamu  

Dietetika psov in 

mačk (1) - vpisalo 40 

študentov 6. letnika 

Poročilo ni oddano. Brez stroškov 

Izbirni, 12 

študentov 

Ekotoksikologija v 

veterinarski medicini (1)  

 

21.1.2016 na Fak.za 

znanosti o okolju Univ. 

Nova Gorica 

188,70 + 9,5 DDV= 

206,63 € 

18,39 €/študenta 

Izbirni, 27 

študentov 

Anatomija 

laboratorijskih in 

eksotičnih živali  (1)  

 

14.5.2016  

Zagreb 

380 + 9,5 DDV= 

400,90 € 

14,66 €/študenta 

 

 

3.1.1.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 2. STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

uvedba aplikacije e-urnikov bolj optimalna izvedba študijskega procesa 

potrditev nove skupine za prenovo študija izraženo zaupanje za nove ukrepe 

    

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

premalo samostojnega dela študentov sestanki učiteljev in iskanje rešitev 

preveč splošne kompetence v učnih načrtih 
posodobitev kompetenc študentov v sklopu projekta 

IQM 

premalo delavnic za študente o aktualni problematiki organizacija delavnic, poletnih šol 
 

 

3.1.1.2 Tretja stopnja z evalvacijo študijskih programov* 
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Doktorski študij (organizacija, štipendije, vpisni pogoji, mentorji, dokončevanje) 

Na področju podiplomskega izobraževalnega programa smo vključeni v prenovljeni 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina in v Interdisciplinarni doktorski študijski 

program Varstvo okolja, prav tako pa v še potekajoči Univerzitetni znanstveni podiplomski študij 

Biomedicina (4-letni program), ki se je s 30. septembrom 2016 zaključil. Sodelavci naše ustanove pa 

sodelujejo tudi v študijskem programu druge stopnje Toksikologija. Osrednji poudarek vseh potekajočih 

doktorskih študijskih programov je na interdisciplinarnosti študija, aktivnem raziskovalnem delu in na 

sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov. 

V študijskem letu 2016/2017 se je v prvi letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega 

programa Biomedicina s področja Veterinarske medicine vpisalo 7 študentov, kar kaže na ponovno 

povečevanje vpisa v primerjavi s preteklimi leti. Skupno število vpisanih študentov v ta študijski 

program za vse tri letnike za zadnjih 5 let prikazuje spodnja tabela. 

 

Tabela 1: Vpis v  Univerzitetni interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina (3-

letni program) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1.letnik 4 3 2 5 7 

2.letnik 5 5 3 2 5 

3.letnik 9 4 4 2 2 

Skupaj 18 9 9 9 14 

 

V preteklih letih smo ugotavljali, da zanimanje za Interdisciplinarni doktorski študijski program 

Biomedicina s področja Veterinarske medicine upada, podobno kot na celotnem programu, saj je bilo 

dosti manjše od skupnega števila vpisnih mest, ki jih je na voljo devetdeset. V letošnjem letu se je vpis 

ponovno povečal predvsem na račun povečanega števila mladih raziskovalcev (trije). 

Zmanjšanje interesa za ta študijski program verjetno lahko pripišemo predvsem poostrenim 

pogojem doktorskega programa in spremembam v načinu financiranja, pa tudi splošni gospodarski krizi. 

Doktorski študij, ki ga je potrebno zaključiti v treh letih (opravljanje izpitov, stalno delo na 

raziskovalnem projektu, priprava doktorske naloge) je za večino podiplomskih študentov, redno 

zaposlenih izven univerzitetnih ali raziskovalnih organizacij, prezahteven. Izjema pri tem so le mladi 

raziskovalci in doktorski študenti, zaposleni na univerzi ali v raziskovalnih organizacijah. 

V letu 2016 je doktorski študij uspešno zaključilo 0 kandidatov.  

Zahtevki novih dokumentov s področja podiplomskega študija, še posebej obeh programov, v katera 

smo najmočneje vpeti, torej Biomedicina in Varstvo okolja, se redno usklajujejo na sestankih Komisije 

za podiplomski študij. V okviru programa Biomedicina je bila v minulem letu zaključuje priprava 

skupnih pravil o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na podlagi zahtev akreditacijske 

komisije. 

Univerzitetni študijski programi izpopolnjevanja s področja veterinarstva: 

Ker je kakovost strokovnega dela potrebno stalno dopolnjevati in nadgrajevati, na VF izvajamo 5 

programov specialističnih izpopolnjevanj, in sicer Bujatrika, Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih 

sesalcev in plazilcev, Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine, Veterinarska medicina malih živali 

ter Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana. Programi so bili pripravljeni skupaj z Veterinarsko 

zbornico Slovenije ter na podlagi priporočil Evropskega združenja za veterinarsko izobraževanje 

(European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE). Osrednji poudarek 

programov specialističnih izobraževanj je na praktičnem strokovnem delu, ki temelji na prenosu 

najnovejših znanstvenih spoznanj v prakso. Vsi programi so časovno opredeljeni in ovrednoteni s 

sistemom ECTS. Posebno vrednost programom daje tudi dejstvo, da kot izvajalci programov sodelujejo 

številni habilitirani strokovnjaki iz prakse.  

V program Veterinarska medicina malih živali sta bila v letu 2016 vpisana dva kandidata, medtem 

ko za programe Bujatrika, Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine, Veterinarska medicina malih 

živali, Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev ter Veterinarsko javno zdravstvo 

in varna hrana ni bilo kandidatov. 
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3.1.1.3 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti 

 

V  okviru različnih programov izmenjav je na naši fakulteti gostovalo skupno 19 študentov, kar je 

4 več kot v letu 2015. Študentje so na našo fakulteto prišli iz Italije, Poljske, Belgije, Litve, Turčije, 

Češke, Hrvaške, Srbije ter Bosne in hercegovine.  

 

Z naše fakultete je odšlo na izmenjave v tujino 23 dodiplomskih študentov, ki so bili na izmenjavah 

v Nemčiji (4), Irski (2), Švedski (3), Portugalski (2), Avstriji (2), veliki Britaniji (2), Belgiji(3), Španiji 

(1), Hrvaški (2)in Madžarski (1) 

 

Na naši fakulteti je v šolskem letu 2014/2015 gostovalo 6 tujih ušiteljev in sicer 2 iz Turčije, 2 iz 

Italije, 2 iz Poljske ter 2 iz Češke republike ter po eden iz Portugalske. Naši učitelji so bili na izmenjavah 

v tujini po 2x v Avstriji in na Hrvaškem, ter po enkrat v Turčiji, Franciji in Veliki Britaniji. 

 

 

3.1.1.5 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: INTERNACIONALIZACIJA V IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju 
(npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

podpis novih pogodb o sodelovanju na področju 
mednarodnih izmenjav med veterinarskimi fakultetami 

iz Evrope 

povečalo se je tako povpraševanje po izvedbi 
mobilnosti na UL Veterinarski fakulteti kot povečalo 
število izvedenih tujih mobilnosti (% mobilnosti se 

vsako leto povečuje) 

postavitev spletne strani za področje mednarodnega 
sodelovanja 

boljša prepoznavnost UL Veterinarske fakultete v 
mednarodnem okolju 

tuji študenti imajo dostop do informacij o izvedbi 
mobilnosti na UL Veterinarski fakulteti, prav tako je 

dostopen tudi celoten curiculum, ki ga VF ponuja tujim 
študentom po letnikih študija 

skrajšan postopek obravnave tujih študentov, ki se 
vključujejo v študijski proces preko mednarodne 

mobilnosti 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi 
na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

vpis večjega števila tujih študentov v okviru študijske 
izmenjave 

ponudba večjega števila predmetov v angleškem 
jeziku 
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3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (z internacionalizacijo) 

 

Iz Strategije: 

V okviru dolgoročnega strateškega cilja UL (ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni  

razvoj družbe in posameznika) so za področje znanosti zapisani naslednji cilji: 

 spodbujanje nastajanja velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki bodo imele zadostno 

koncentracijo kadrov znanja, opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo velikih 

mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem doseganja vrhunskih 

rezultatov, 

 povečanje števila in vrednosti domačih in mednarodnih projektov ter števila objav in citiranosti 

za četrtino , 

 dajanje prednosti raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor, 

 povečanje deleža tujih raziskovalcev in mobilnosti raziskovalcev. 

 

Na VF se je tudi v letu 2016 izvajalo raziskovalno delo v okviru raziskovalnih programov in 

raziskovalnih projektov. Na Veterinarski fakulteti imamo dva raziskovalna programa in sicer 

raziskovalni program Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih ter raziskovalni 

program Zdravje živali, okolje in varna hrana. Oba programa sta bila v letu 2016 ocenjena kot uspešna  

 

Na fakulteti potekajo trenutno trije temeljni projekti ARRS, pri katerih smo nosilci, še pri dveh 

projektih pa sodelujemo z drugimi fakultetami, ki so nosilke projektov. Na fakulteti poteka tudi 6 ciljnih 

raziskovalnih projektov, ki so financirani s strani ARRS in Ministrstva za kmetijstvo in pri katerih smo 

pri dveh projektih nosilci, pri 4 pa sodelujemo kot partnerske organizacije.  Poleg tega pa na fakulteti 

trenutno potekajo tudi 4 bilateralni projekti ARRS, dva za sodelovanje s Srbijo, eden s Hrvaško in eden 

z ZDA.  

 

V letu 2016 smo nadaljevali z uspešnostjo pri pridobivanju mest za mlade raziskovalce, saj smo 

ponovno prejeli financiranje treh mest za mlade raziskovalce, ki so vsi že začeli z delom in sicer eden 

na Kliniki za reprodukcijo in velike živali, eden na Kliniki za mesojede in eden na Inštitutu za patologijo, 

divjad, ribe in čebele. 

 

Na fakulteti smo vključeni tudi v mednarodne projekte in sicer v 10 projektov EU COST, 1 projekt 

LIFE, 2 projekta TEMPUS in en projekt ERASMUS+. Poleg tega smo tudi sonosilci enega projekta 

ameriške agencije za zdravje NIH. 

 

Raziskovalci VF smo v letu 2016 v okviru programske skupine Endokrini, imunski in encimski 

odzivi pri zdravih in bolnih živalih objavili 30 originalnih znanstvenih člankov ter dva pregledna 

znanstvena članka. Izmed the člankov je bilo 18 člankov v prvi četrtini revij s področij, v katerih so bili 

objavljeni, 3 članki pa so bili objavljeni v revijah najvišje kategorije po merilih ARRS.  V okviru 

programske skupine Zdravje živali, okolje in varna hrana smo objavili skupno 38 originalnih 

znanstvenih člankov ter 1 pregledni znanstveni članek. Izmed teh člankov je bilo 15 člankov v prvi 

kategoriji ARRS, 1 članek pa v reviji najvišje kategorije po merilih ARRS.  Naše objave v letu 2016 so 

bile tudi odmevne, saj je bil en članek izbran med najboljše dosežke po izboru ARRS s področja 

Biotehnike, en naš članek pa je bil izbran kot eden izmed 10 najodmevnejših dosežkov Univerze v 

Ljubljani v letu 2016.  

 

Skupno število člankov je sicer zadovoljivo, imamo pa težave pri kvaliteti člankov in merilih ARRS, 

saj se ena programska skupina že sooča s težavami, da ima premalo članov programske skupine članke 

v ustreznih kategorijah kakovosti. V letu 2016 smo opazili tudi, da nekateri sodelavci objavljajo članke 

v plačljivih revijah s faktorjem vpliva, ki je povsem primerljiv faktorju vpliva Slovenskega 

veterinarskega zbornika, zato smo Upravnemu odboru že predlagali sklep, da se iz sredstev VF ne 

plačuje objav v revijah s področja veterinarske medicine (po Thomsonovi razdelitvi), ki imajo faktor 

vpliva primerljiv s Slovenskim veterinarskim zbornikom. 

Slabši je podatek, da v letu 2016 na fakulteti doktorskega študija ni zaključil niti ne podiplomski 

študent, kar je delno posledica prekinitve financiranja mest za mlade raziskovalce v preteklih letih, ter 
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prekinitev sofinanciranja šolnine za doktorski študij s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport, kar pa se je zdaj popravilo in pričakujemo, da se bo situacija v prihodnjih letih izboljšala. 

 

 

3.1.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

sprotno spremljanje kakovosti raziskovalnega dela dvig kvalitete rezultatov raziskovalnega dela 

sprotno obveščanje o razpisih, spodbujanje raziskovalcev k 
prijavljanju prijektov večje število projektov 

 

 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi na 
področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

premalo mednarodnih projektov 

spodbujanje prijavljanja na mednarodne 
razpise, čeprav je največji problem zaprtost 
projektnih konzorcijev in zlobiranost tem pri 
EU projektih 

premalo sodelovanja z gospodarstvom na področju 
raziskovanja 

organizacija medsebojnih sestankov z 
možnimi gospodarskimi partnerji 

 

3.1.2.1 Knjižnična in založniška dejavnost 

 

 

Knjižnična zbirka je ob koncu leta obsegala 63.751 enot. V letu 2016 je bil prirast knjižnega in 

neknjižnega gradiva 539 enot. Od 539 inventarnih enot je bilo 258 monografskih publikacij, 231 enot 

serijskih publikacij in 50 enot elektronskih virov. Prirast knjižnične zbirke smo povečali z najnovejšo 

študijsko literaturo, še zlasti za študente, ki pripravljajo seminarske in raziskovalne naloge. Priročno 

knjižnico stalno dopolnjujemo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo odpovedali 10 naslovov 

revij, tako imamo še 62 naslovov tujih in 28 domačih serijskih publikacij.  

Glede na način nabave smo pridobili z nakupom 60 naslovov tujih in domačih revij, 22 naslovov z 

zamenjavo, 6 naslovov dobimo v dar in dva naslova sta lastna izdaja naše fakultete. Knjižnica je 

zagotovila uporabnikom on-line dostop do polnih tekstov 80 % naslovov tekoče naročenih tujih revij.  

V letu 2016 smo še zagotovili sredstva za vseh 25 naslovov tujih revij, s katerimi sodelujemo v 

konzorcijski nabavi elektronskih virov v okviru UL v različnih konzorcijih, kot so ScienceDirect, Wiley 

Interscience, Sage Journals Online in Taylor & Francis. S 14 naslovi smo sodelovali v konzorcijski 

nabavi le online dostopnih elektronskih revij založnika Wiley. Na ta način smo jih nabavili po bolj 

ugodni ceni. S prijavo na javni razpis ARRS za sofinanciranje nabave tuje literature smo pridobili del 

teh sredstev. Ker smo člani vseh teh konzorcijev, smo uporabnikom ponudili dostop do približno 5000 

e-revij in 20.000 e-knjig omenjenih založnikov.  

S sodelovanjem za nakup baz podatkov v okviru konzorcija za biotehniko, ki ga sofinancira ARRS, 

nam je omogočen dostop do znanstvenih bibliografskih baz podatkov CAB Abstracts ter FSTA.  

Medknjižnična izposoja se je zelo zmanjšala, kar je v skladu s povezovanjem visokošolskih knjižnic 

v konzorcije za nakup paketov elektronskih revij, na osnovi katerih je omogočen spletni dostop do polnih 

tekstov naših revij veliko večjemu številu uporabnikov. 

Število aktivnih članov knjižnice se je znižalo za 3 %, kar je v skladu z manjšim številom vpisanih 

študentov v prejšnjih letih. Manjše število aktivnih članov se odraža tudi v statistiki izposoje in manjšem 

obisku. Knjižnico je obiskalo 3900 aktivnih članov in si na dom izposodilo 5790 knjižnih enot.  

Nadaljujemo s strokovno obdelavo knjižničnega gradiva, kreiranjem in redaktiranjem zapisov v 

vzajemnem knjižnem katalogu COBIB ter vodenjem bibliografij z vnašanjem zapisov v sistem COBISS 

in posredno v bazo raziskovalcev SICRIS.  
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Nadaljujemo tudi z vnosom dokumentov v digitalno zbirko Bibliografija delavcev VF, ki jo gradimo 

v polnem besedilu od leta 2006 dalje. V letu 2016 smo zbirko dopolnili s 173 novimi dokumenti v 

polnem besedilu. V tem letu je bilo v celotna besedila digitalne zbirke  Bibliografija delavcev VF, ki je 

dostopna preko spletne strani knjižnice (z geslom), zabeleženo 634 vpogledov.  

V tem letu smo tudi posodobili spletno stran Knjižnice. Sedaj je omogočeno pregledovanje vsebin 

uporabnikom  tudi z mobilnih telefonov. 

V nadaljnjem razvoju digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani in Repozitorija UL sodelujemo z 

dodajanjem novih elektronskih dokumentov raziskovalcev VF. Z dodeljevanjem uporabniških gesel za 

oddaljen dostop študentom in zaposlenim na VF pa povečujemo izkoriščenost elektronskih virov. 

 

3.1.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

vključevanje elektronskih gradiv v repozitorij 

UL zagotovljena je trajnost elektronskega gradiva 

posodobitev spletne strani Knjižnice VF 

omogočeno pregledovanje vsebin tudi z 

mobilnimi telefoni 

strokovno izobraževanje v sistemu COBISS 

prehod na novo platformo 

COBISS3/Katalogizacija 

ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 

izboljšave in izzivi na področju (npr. tri) 

predlogi ukrepov za izboljšave 

pomanjkanje finančnih sredstev za periodiko 

vključitev naše knjižnice v skupino knjižnic 

UL za skupno javno naročilo za nakup periodike 

 

 

3.1.3 Upravljanje in razvoj kakovosti  

 

Iz Strategije: 

Ostati dobra univerza in postati še boljša je cilj UL, ki želi ostati in se pomikati navzgor na lestvicah 

najboljših univerz na svetu. Do leta 2020 bo Univerza v Ljubljani izboljšala svoj položaj in se uvrstila 

med 250 najboljših svetovnih univerz. S tem namenom si je zadala dolgoročne cilje:  

 krepiti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih 

instrumentov zanke kakovosti, 

 podpirati mednarodne evalvacije in akreditacije programov, 

 krepiti analitsko in razvojno službo ter s tem doseči razvoj, ki temelji na empiričnih podatkih. 

 

Upoštevani izračunani kazalniki in statistični podatki: 

- akreditacije 

 

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, oziroma Nacionalnega veterinarskega inštituta, kot notranje organizacijske enote VF. 

 

3.1.3.1 Delovanje sistema kakovosti (sistem in procesi) 

Na Veterinarski fakulteti imamo vzpostavljen sistem kakovosti skladno s standardom ISO/IEC 

17025, ki ga koordiniramo preko Enote za kakovost in Komisije za kakovost. Pri Slovenski akreditaciji 

smo akreditirani od 2002. Obseg akreditacije vzdržujemo in prilagajamo skladno z zahtevami Uredbe 

882 (aprila 2017 pričakujemo izdajo nove verzije) in potrebami odjemalcev storitev. Zadnja priloga k 

akreditacijski listini št. LP-021 je bila izdana 17. oktobra 2016.  
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Trenutno je akreditiranih 158 postopkov s področij kemije, mikrobiologije, biokemije/biologije in 

vzorčenja. Ob zadnjem ocenjevalnem obisku, ki je bil ponovno ocenjevanje celotnega sistema vodenja, 

smo na novo akreditirali 5 metod, v okviru akreditiranega obsega pa opustili izvajanje 2 metod. 

Ocenjevalni obisk je bil letos obsežnejši, ker je bilo izvedeno ponovno celovito ocenjevanje sistema 

vodenja kakovosti. Za veliko večino metod vzdržujemo fleksibilni akreditirani obseg, ki nam dopušča, 

da v ocenjevalnem obdobju v okviru dovoljenih okvirov lahko vključujemo spremembe. V letu 2016 

smo v akreditirani obseg uvedli 29 sprememb v okviru fleksibilnega obsega. Na tak način smo uvedli 

zlasti manjše spremembe zaradi rednih revizij dokumentov in sprememb predpisanih metod (spremembe 

navodil proizvajalca, prilagoditve novi verziji standarda) ter spremembe v izražanju mej metode,v obseg 

smo dodali tudi nove preskušance.  

Zaradi letošnjih sprememb v organizacijski strukturi je prišlo do nekaj večjih sprememb tudi v Komisiji 

za zagotavljanje kakovosti. Število članov KZK se je zmanjšalo na 23 članov, na sestanke pa so vedno 

vabljeni tudi namestniki. V okviru komisije smo obravnavali ugotovitve notranjih in zunanjih presoj, 

pritožb in ostalih povratnih informacij naših odjemalcev, se dogovarjali o korektivnih ukrepih, 

sodelovali smo pri uvajanju novih postopkov in posodabljanju že uvedenih postopkov. Izvedli smo 

izobraževanja o vseh spremembah v postopkih, ki so jih nato vodje kakovosti vpeljali v svojih enotah. 

 

V našem sistemu vodenja je trenutno veljavnih 491 internih dokumentov sistema vodenja 

(Poslovnik kakovosti in 17 Prilog k poslovniku kakovosti PK (zaradi reorganizacije in združevanja), 62 

vodil, 301 SOPov in 110 navodil za delo), sem sodijo tudi Pravilniki za potrebe UL. Dokumente redno 

revidiramo. Pripravljenih je bilo 15 novih dokumentov (9 SOP in 4 ND in 1 PK in 1 V) ter 

posodobljenih 75 dokumentov (17 PK, 18 V, 6 ND,  34 SOP). 

 

Komponente sistema kakovosti redno spremljamo. Tako je bilo v letu 2016 izvedenih 15 notranjih presoj 

po enotah in ena vertikalna notranja presoja celotnega sistema, pri kateri smo pregledali sklicevanje na 

akreditacijo in poročanje o preiskavah. Presoje je izvajalo 13 presojevalcev (vsak 1-4 presoje). Vsako 

leto se trudimo vzdrževati ekipo notranjih presojevalcev na ravni, ki omogoča kvalitetno in temeljito 

izvajanje notranjih presoj. 

 

Poleg rednih notranjih in zunanjih presoj najvišje vodstvo vsako leto izvede celovit vodstveni pregled, 

kjer analiziramo vse pokazatelje trendov kakovosti (rezultati strokovnega dela, razpoložljivost in 

usposabljanje osebja, analize neskladnosti, pritožb, rezultati vsakoletne ankete o zadovoljstvu 

odjemalcev s storitvami VF) in na njihovi podlagi določimo usmeritve za delo za naslednje obdobje. 

Vodstveni pregled za leto 2016 bo potekal januarja 2017. 

 

 

3.1.4 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

 

3.1.4.1 Upravljanje s stvarnim premoženjem 

 

 

UO UL je v letu 2013 Veterinarski fakulteti za nadomestno gradnjo objekta na lokaciji Gerbičeva 60, 

Ljubljana UL Veterinarski fakultetei naložil, da izdela projektno nalogo, prostorske preverbe, idejno 

zasnovo, zasnovo (IDZ). UO UL je nadalje v letu 2014 potrdil Dokument identifikacije investicijskega 

projekta za investicijo »Novogradnja VF«, ki ga je pripravila članica ter odločil, da do pridobitve 

sredstev za financiranje projekta stroške za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije in projektne 

dokumentacije ter stroške vezane na pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi UL Veterinarska 

fakulteta (odpravek sklepa s 7. redne seje UO UL z dne 27.3.2014).  

 

V letu 2016 je Veterinarska fakulteta z sodelovala z izbranim z izvajalcem za izelavo projektne 
dokumentacije za izgradnjo nove stavbe Veterinarske fakultete , ki je bil izbran v postopku javnega 
naročila št. JN4003/2015 po postopku konkurenčnega dialoga skladno z 27. členom ZJN-2, V 
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koordinacijskih sestankih  z vodstvom in vodji organizacijskih enot so bili pridobljeni strokovni podatki 
oz. informacije, ki bodo omogočali nadaljnjo izdelavo dokumentacije tudi še v letu 2017. 
 

V letu 2016 so se nadaljevala dela izgradnje laboratorija in zbiralnice živalskih trupov enota NVI 

Maribor – Ptuj. Etapa gradnje 2016 je obsegala dograditev nadvoza v zbiralni prostor za kadavre ter 

postavitev ograje in betonskih robnikov z ureditvijo zemljine za trate. Etapa je potekala z zamudo zaradi 

deževnega jesenskega vremena, kasneje pa zaradi nizkih temperatur in globoko zmrznjenih tal. 

 

Veterinarska fakulteta je v letu 2016 tudi vodila postopek za legalizacijo oz. pridobitev gradbenega 
dovoljenja za že zgrajen objekt Hospital, ki stoji na parc.. št. 329/43 in 329/44, k.o. Trnovsko 
predmestje, in s katerim upravljamo na VF.  
 

UL Veterinarska fakulteta ocenjuje, da je v zvezi z upravljenjem stvarnega premoženja, kot nujno 

nadaljevati  vse začete aktivnosti. 

 

 

 

3.1.7.1  upravljanje s stvarnim premoženjem - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

postopek legalizacije objekta Hospital na KMŽ s 

pridobitvijo soglasja MOL 

potrebna dokumentacija za nepremičnine v 

upravljanju fakultete 

  

  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

še neizdelana dokončna dokumentacija za 

Novogradnjo VF 

dokončanje projektne dokumentacije po izvedenem 

javnem naročilu 

gradbena dela zbiralnice živalskih trupov enota 

NVI Maribor – Ptuj niso bila zaključena v celoti 

dokončanje manjkajočih del, ko bodo vremenske 

razmere dopuščale 

 

 

3.1.4.2 Kadrovski razvoj 

 

Stanje zaposlenih 31. 12. 2016 je bilo 342 delavcev. 

Stanje zaposlenih 31. 12. 2015 je bilo 348 delavcev. 

 

V letu 2016 je bilo: 

 21 prenehanj pogodb o zaposlitvi in od tega je bilo: 

- 7 upokojitev in 

- 2 izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

16 novih nastopov in od tega je bilo: 

- 12 delavcev sprejetih zaradi nadomeščanja ob odhodu delavcev oz. v času porodniških ali 

bolniških odsotnosti 

-  3 mladi raziskovalci 

- 1 asistent (nova sistemizacija za polovični delovni čas) 

Zaposlitev delavcev za določen in nedoločen čas: 

- V letu 2016 smo pogodbo o zaposlitvi sklenili za nedoločen čas z 5 delavci. 

- Z ostalimi pa pogodbe za določen čas 

- Konec leta 2016 je imelo  33  delavcev sklenjeno pogodbo za določen čas (večino delavcev 

nadomešča odsotne delavce in veliko jih je na projektih, kjer so zagotovljena sredstva). 
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USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELOVNI PREIZKUS  

Preko Zavoda za zaposlovanje je bilo na dvo oz. tro mesečnem usposabljanju za različna delovna 

mesta 6 kandidatov.  

4 kandidati pa so opravili 1 – mesečni delovni preizkus. 

 

PREVENTIVNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 

V letu 2016 je bilo poslano na usmerjeni obdobni ali drugi preventivni zdravniški pregled ali na 

predhodni zdravniški pregled 114 delavcev. 

 

NAPREDOVANJA v letu 2016. 

Delavci, ki so pridobili pravico do napredovanja v prvi in drugi polovici leta 2016, so pridobili 

pravico do izplačila za višji  plačni razred z decembrsko plačo 2016 (to je 5. 1. 2017).  

 

POŠKODBE PRI DELU 

V letu 2016 je bilo prijavljenih 6 poškodb pri delu. 

 

HABILITACIJSKI POSTOPKI v letu 2016: 

V naziv asistenta je bilo izvoljenih 6 delavcev. 

V naziv docenta sta bila izvoljena 2 delavca. 

V naziv izrednega profesorja so bili izvoljeni 3 delavci. 

 

V letu 2017 morajo delavci pri novih  vlogah za izvolitve v naziv obvezno oddati tudi elektronsko 

verzijo vloge. 

Vse pravilnike, Merila (tako stara kot nova), točkovalniki, navodila in vzorci najdete na spletni 

strani UL VF /Portali VF/Pravilniki/Merila za habilitacijo. 

 

3.1.4.3. Klinično operativno delo 

 

Klinično operativno delo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani je izredno pomembno tako za 

normalno opravljanje študijskega procesa, kot za prepoznavnost fakultete navzven in ne nazadnje tudi 

kot pomemben vir dohodkov. 

 

V letu 2016 smo tako imeli: 

Preko 12600 strank na KMŽ pri katerih smo opravili preko 70000 različnih posegov. V laboratoriju 

je bilo opravljenih preko 24000 preiskav na 7500 vzorcih. V letu 2016 je bilo na kliniki sprejetih 2569 

novih pacientov, opravljenih je bilo preko 1200 operacij v splošni anesteziji. 

 

Več kot 2000 sprejetih živali v ambulanti za ptice, male sesalce in plazilce, ter 163 prostoživečih 

živali. Število novo vpisanih živali je bilo 840. 

 

Na inštitutu za varno hrano, krmo in okolje so preiskali 601 vzorec in opravili 3320 preiskav, največ 

na mikotoksine. 

 

Na prežvekovalcih so obravnavali 1075 živali, naredili so 9573 laboratorijskih preiskav. 

 

Na konjih je bilo opravljenih  1134 posegov, polovica na terenu. 

 

Na prašičih je bilo 9 ogledov farm s kliničnim pregledom vseh prašičev, 250 kastracij in 5 operacij 

skrotalne hernije. 

 

Na reprodukciji so opravili 950 ginekoloških pregledov, 360 androloških pregledov, 60 sterilizacij 

ali kastracij, 45 umetnih osemenitev in 44 zamrzovanj semena raznih vrst živali.  

 

Skupno se je tako operativno delo povečalo predvsem na račun malih živali (psi, mačke, ptice, mali 

sesalci, plazilci). Nekoliko se je zmanjšalo na prežvekovalcih in prehrani. 
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V prihodnjem letu načrtujemo veliko pridobitev za klinike in sicer kompjuterski tomograf, s katerim 

bomo končno lažje konkurirali privatnim klinikam. Javni razpis je predviden v januarju 2017. 

 

Letos smo dobili tudi novo organizacijsko shemo Veterinarske fakultete, ki je zelo spremenila samo 

organizacijo, vendar na uspešnost nima negativnega vpliva. Vsekakor moramo nadaljevati s postopki za 

združitev oddelkov skupnega pomena (laboratorij, lekarna) in s tem izboljšati ekonomičnost poslovanja 

 

Še vedno poteka pridobivanje dokumentacije za ureditev uporabnega dovoljenja za prostore 

hospitala KMŽ in nove vajalnice za študente, ki bo na voljo vsem klinikom, in podlaga za pridobitev 

koncesijskih storitev. Poteka pa tudi izdelava dokončnih načrtov za gradnjo nove fakultete v okviru 

katere bodo tudi vse nove klinike. 

3.1.7.4 DELOVANJE NACIONALNEGA VETERINARSKEGA INŠTITUTA V LETU 2016 

 

 

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) skladno z določili Zakona o veterinarstvu in Zakona o 

veterinarskih merilih skladnosti opravlja dejavnosti javne veterinarske službe. Gre za naloge 

zagotavljanja zdravstvenega varstva živali, varnih živil živalskega izvora in krme ter drugih dejavnosti 

javne veterinarske službe, ki jih mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica EU. 

Pooblastila za izvajanje teh dejavnosti so urejena s koncesijsko pogodbo. Za letni program dela NVI se 

dogovarjata Veterinarska fakulteta (VF) in Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin (UVHVVR) vsako leto posebej glede na potrebe države. Program dela obravnava in 

odobri Strokovni svet NVI, Upravni odbor VF in Senat VF, potrdi ga dekan VF in generalni direktor 

UVHVVR.  

Zakon o veterinarstvu v svojem 57. členu določa, da NVI na podlagi koncesije izvaja nekatere 

dejavnosti iz 51. člena Zakona o veterinarstvu in dodatno iz 2. in 11. točke 45. člena tega zakona. 

Dejavnosti javne veterinarske službe, ki jih izvaja NVI so: laboratorijsko in klinično preskušanje zdravil, 

spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja in razmer v državi, spremljanje zdravstvenega stanja 

živali, fiziologije in patologije in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, sodelovanje 

pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in plemenišč 

matic, priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za spremljanje ukrepov v zdravstvenem varstvu 

živali, spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje čebel, spremljanje zdravstvenega stanja in 

zdravljenje rib, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje DDD, laboratorijske preiskave 

materiala živali, živil in surovin živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za napajanje živali, 

zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih 

živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti proizvodov, specialistične klinične, 

laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno usmeritvijo, 

veterinarsko medicinske raziskave, preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem 

primerjalnih testov in usklajevanje metodoloških postopkov, organiziranje in izvajanje 

intralaboratorijskega ter interlaboratorijskega nadzora, razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih 

metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni, organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, 

bolezenskih stanj in poškodb živali, razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju in 

presajanju zarodkov ter laboratorijskega dela z jajčnimi celicami, posredovanje novih veterinarsko 

medicinskih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela, izvajanje laboratorijskih analiz 

vzorcev, odvzetih pri izvajanju uradnega veterinarskega nadzora nad živalskimi kužnimi boleznimi, 

zoonozami, nad krmo, nad prepovedanimi in nedovoljenimi substancami ter rezidui, nad živili, nad 

živalskimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi ter izvajanje laboratorijskih analiz navedenih v 

Prilogi k akreditacijski listini SA LP-021 in tistih postopkov analiz, kjer je z dokumentacijo dokazljiva 

validacija postopkov v skladu z Uredbo 882/2004/ES ter vsemi njenimi dopolnitvami, pripravo 

epidemioloških študij in ocen tveganja vnosa živalskih kužnih bolezni v Republiko Slovenijo in 

raziskavami za ekonomsko optimalne ukrepe in oceno finančnih posledic predpisanih ukrepov pri 

pojavu živalskih kužnih boleznih, ob pojavu suma določenih kužnih bolezni zagotavljanje diagnostične 
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terenske in laboratorijske preiskave ter patoanatomsko diagnostiko za potrditev oz. izključitev bolezni, 

naloge veterinarsko higienske službe, naloge nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL) in dejavnost 

vzorčenja živil in krme za potrebe uradnega nadzora za uradne vzorce. 

Regionalne enote Nacionalnega veterinarskega inštituta v Ljubljani, v Celju, v združeni enoti 

Maribor-Ptuj, v Murski Soboti, v Novem mestu, v Kranju in v Novi Gorici tako na celotnem območju 

Slovenije zagotavljajo pokritost rutinske diagnostike za nekatere kužne in druge bolezni živali ter 

preiskave živil živalskega izvora. Regionalne enote NVI skrbijo za zdravstveno varstvo rib in čebel ter 

nadzorujejo in usmerjajo reprodukcijo domačih živali, veterinarsko higienska služba (VHS) pa skrbi za 

odstranjevanje poginulih živali.  

 

PREGLED LETA 2016 

Laboratoriji NVI opravljajo dejavnosti imenovanih laboratorijev prav tako pa se je na NVI v letu 

2016 opravljala dejavnost NRL za 32 različnih področij. Imenovani laboratoriji izvajajo analize uradnih 

in drugih vzorcev. Dejavnosti imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev NVI delujejo kot 

določa UREDBA (ES) ŠT. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju 

uradnega nadzora. Uredba zagotavlja preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili 

o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali kot tudi Zakon o veterinarskih merilih skladnosti.  

Predstavniki NRL so se udeležili rednih letnih srečanj EURL, vsi NRL so uspešno sodelovali v 

medlaboratorijskih kontrolah in tudi sami organizirali medlaboratorijske kontrole za imenovane 

laboratorije. NRL ji s svojim strokovnim in znanstvenim delom skrbijo za prepoznavnost NVI v EU 

prostoru.  

Na področju patomorfološke diagnostike se je izvajal predpisani program ugotavljanja vzroka 

pogina, skladno z Odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 

2016. V okviru patomorfološke dejavnosti je bilo opravljenih okrog 2.500 raztelesb in opravljenih okrog 

11.000 vzorčenj za ostale preiskave, ki se opravljajo v okviru laboratorijske diagnostike NVI (TSE, 

steklina, AI,…).  

Veterinarsko higienska služba je na področju celotne Republike Slovenije opravila okoli 78.000 

odvozov pri čemer so delavci VHS opravili 1.400.000 km in pobrali približno 9.500.000 kg živalskih 

trupel, kar je primerljivo z letom 2015.  

V letu 2016 je bil klinično postavljen sum BTV v 42 rejah, pri čemer je bil laboratorijsko potrjen 

sum v 27 rejah. Iz teh rej je bilo odvzetih 51 krvnih vzorcev, kjer je bilo serološko in molekularno 

potrjen virus pri 19 krvnih vzorcih goveda in pri 32 krvnih vzorcih ovc. Odlični organiziranosti in 

usposobljenosti strokovnjakov se gre zahvaliti za uspešen, hiter in varen potek vseh akcij povezanih z 

diagnostiko pozitivnih primerov v Sloveniji. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je za leto 2016 odobrilo sredstva v višini 

550.000 EUR za nakup novih vozil VHS. Preko JN smo tako konec novembra kupili pet tovornjakov 

Renault MDA3C, šest poltovornjakov Nissan Navara ter dva kombija VW transporter. Vsa vozila smo 

opremili z nadgradnjami oziroma smo jih ustrezno tehnično dovršili in zaščitili, tako da so funkcionalna 

za uporabo v VHS službi.  

Osebje laboratorijev NVI je izvajalo preiskave vzorcev živali in živil za nadzor zoonoz pri živalih 

in živilih, preiskave v okviru nacionalnega programa monitoringa določenih substanc in njihovih 

ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih in v krmi, kar zagotavlja neoporečnost živil živalskega 

porekla in krme ter okolja. Nemoteno in skladno s Planom NVI ter zahtevami UVHVVR se je skozi 

celo leto 2016 izvajala Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali 

v letu 2016. Opravljenih je bilo skupno okoli 50.000 preiskav, kar je občutno manj kot preteklo leto. 

Uspešno smo nadaljevali z dejavnostjo vzorčenja živil za potrebe uradnega nadzora za uradne 

vzorce na celotnem območju Republike Slovenije in z lansko leto uvedenim vzorčenje krme za potrebe 

uradnega nadzora v skladu z določili Uredbe ES. Dejavnost je osebje NVI izvajalo preko celega leta na 

območju Republike Slovenije in skupno odvzelo okoli 800 vzorcev, kar predstavlja 60% več vzorcev v 

primerjavi s preteklim letom. 

V letu 2016 smo uspešno vzdrževali akreditirane metode in širili obseg v skladu z zahtevami Uredbe 

882/2004 in potrebami odjemalcev storitev.  

Veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel na VF NVI so na osnovi javnega naročila z 

MKGP sklenili pogodbe in uspešno izvedli tri naloge v okviru Programa ukrepov na področju 

čebelarstva v Republiki Sloveniji. Pod pokroviteljstvom vlade RS so se vključili v pripravo projekta 
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pomoči pri razvoju čebelarstva v Bangladešu, ki ga financira BRAC, največja nevladna organizacija za 

preprečevanje revščine na svetu. Na območju Slovenije so bili skupaj z zasebnimi veterinarskimi 

organizacijami vključeni v izdajo zdravil za čebele. Vključili so se v pripravo programa stalnega 

spremljanja napadenosti čebel z varojami na različnih območjih po Sloveniji, podprtega z računalniško 

aplikacijo, kar bo pomagalo čebelarjem pri premagovanju tega parazita. V okviru letne Odredbe so 

veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel izvedli klinične preglede 300 čebelnjakov na 

prisotnost malega panjskega hrošča, ki se je v letu 2014 pojavil v Italiji. Izvedli so številna izobraževanja 

za čebelarje s področja zdravstvenega varstva čebel in izobraževanje za veterinarje iz zasebnih 

veterinarskih ambulant. Aktivno so sodelovali na domačih in tujih strokovnih srečanjih ter objavljali 

članke v čebelarski strokovni literaturi.  

Delo na področju zdravstvenega varstva rib je v letu 2016 zaznamovalo povečano število vlog za 

pridobivanje statusov ribogojnic, območij in kompartmentov, prostih virusne hemoragične septikemije 

(VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) postrvi ter s tem povezane dejavnostmi, predvsem 

priprave programov ter sodelovanje z GU UVHVVR pri oblikovanju odgovorov na pripombe držav 

članic EU. V februarju smo bili vabljeni na posvet o virusnih boleznih postrvi, ki ga je na Lukovici 

organizirala Ribiška zveza Slovenje, pri čemer smo aktivno sodelovali s predavanji. Poleg rednega dela 

izvajanja letne odredbe ter pregledov na podlagi ocene tveganja, smo v preteklem letu ugotavljali večje 

število pozivov zaradi zdravstvene problematike, delno ali dokončno pa smo izpeljali tudi več sanacij 

ribogojnic, med drugim eno izmed petih okuženih z virusom VHS. V lanskem letu smo skupaj z 

inštitutom za mikrobiologijo poskušali doseči možnosti za izpeljavo vakcinacije z avtogeno vakcino 

proti furunkulozi, za katero so nekateri rejci zelo zainteresirani. Prizadevanja se nadaljujejo v letu 2017. 

V okviru osnovne proračunske osnovne postavke smo vzdrževali tudi laboratorij s podtlakom, ki 

omogoča diagnostiko posebno nevarnih kužnih bolezni. Delovanje takšnega laboratorija na stopnji 

biološke varnosti III (BSL III) je izredno drago, pri čemer delovanje financiramo iz lastnih sredstev, 

namenjenih za delovanje laboratorijev nižje varnostne stopnje. Delovanje laboratorija s podtlakom, kot 

tudi diagnostiko, ki se mora izvajati pod takimi pogoji bi lahko razširili, ob sofinanciranju iz državnih 

sredstev. 

Po Planu NVI 2016 se je izvajala tudi koncesijska tržna dejavnost, kjer so stranke prinašale vzorce 

na analizo v imenovane laboratorije. 

V okviru razpoložljivih sredstev smo omogočili usposabljanja in izobraževanja tako strokovnemu, 

kot tehničnemu osebju NVI. 

Nadaljevala so se dela izgradnje laboratorija in zbiralnice živalskih trupov enota NVI Maribor – 

Ptuj. Etapa gradnje 2016 je obsegala dograditev nadvoza v zbiralni prostor za kadavre ter postavitev 

ograje in betonskih robnikov z ureditvijo zemljine za trate. Etapa je potekala z zamudo zaradi deževnega 

jesenskega vremena, kasneje pa zaradi nizkih temperatur in globoko zmrznjenih tal. Planirana gradnja 

2016 trenutno še ni popolnoma končana zato pričakujemo, da bodo dela skladno z aneksom za leto 2016 

končana v zgodnjem pomladanskem času. 

Izvedli smo posodobitev dela računalniške opreme, izvedli nabavo naprave MALDI TOF. Nabavili 

smo nekaj opreme za namen vzorčenja, sofinancirali opremo nekaterih laboratorijev (PCR, zamrzovalne 

skrinje, laboratorijski hladilniki, merilnik ALMEMO za namen izvedbe kalibracij). 

 

DEJAVNOST NACIONALNEGA VETERINARSKEGA INŠTITUTA V LETU 2016 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Posodobili smo vozni park VHS in sicer skupno 13 

vozil. Vsa vozila smo opremili z nadgradnjami oziroma 

smo jih ustrezno tehnično dovršili in zaščitili, tako da 

so funkcionalna za uporabo v VHS službi. 

Znižanje stroškov amortizacije vozil, 

hitrejši odvoz pogina, lažja dostopnost in 

povečanje biovarnosti pri odvozu 

kadavrov. 

Uspešno smo nadaljevali z dejavnostjo vzorčenja 

živil za potrebe uradnega nadzora za uradne vzorce na 

celotnem območju Republike Slovenije in z lansko leto 

uvedenim vzorčenje krme za potrebe uradnega nadzora 

v skladu z določili Uredbe ES. Dejavnost je osebje NVI 

izvajalo preko celega leta na območju Republike širjenje dejavnosti NVI. 
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Slovenije in skupno odvzelo okoli 800 vzorcev, kar 

predstavlja 60% več vzorcev v primerjavi s preteklim 

letom. 

Veterinarji specialisti za zdravstveno varstvo čebel 

na VF NVI so na osnovi javnega naročila z MKGP 

sklenili pogodbe in uspešno izvedli tri naloge v okviru 

Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS. Pod 

pokroviteljstvom vlade RS so se vključili v pripravo 

projekta pomoči pri razvoju čebelarstva v Bangladešu, 

ki ga financira BRAC, največja nevladna organizacija 

za preprečevanje revščine na svetu. Na območju 

Slovenije so bili skupaj z zasebnimi veterinarskimi 

organizacijami vključeni v izdajo zdravil za čebele. 

Vključili so se v pripravo programa stalnega 

spremljanja napadenosti čebel z varojami na različnih 

območjih po Sloveniji, podprtega z računalniško 

aplikacijo. 

Izobraževanje, ozaveščanje ožje in 

širše javnosti o pomenu pravilnega 

zdravstvenega varstva čebel in varne 

pridelave čebeljih izdelkov za prehrano 

ljudi, omogočanje lažje dostopnosti zdravil 

za zatiranje varoze, mednarodno 

sodelovanje 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 

izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Delovanje NRL je bilo zaradi omejenih materialnih 

sredstev na osnovni koncesijski postavki usmerjeno le 

na osnovne dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno 

izvajanje diagnostike. 

Realno planiranje materialnih sredstev 

za NRL v letu 2017 in natančno vodenje 

porabe materialnih sredstev za NRL. 

Zaradi pomanjkanja materialnih sredstev se niso 

izvajale razvojne naloge. 

Ko bodo na voljo materialna sredstva 

odobrena z UVHVVR za razvojne naloge, 

bomo izvajali le - te. 

Omejeno je bilo usposabljanje osebja v tujini. 

Nadoknadili bomo usposabljanja v 

tujini, ko bodo na voljo materialna 

sredstva. Skrbeli bomo za redna interna 

usposabljanja osebja NVI. 

Zaradi omejenih sredstev namenjenih izgradnji 

laboratorija in zbiralnice živalskih trupov enota NVI 

Maribor – Ptuj dela niso zaključena v celoti. 

Pričakujemo, da bodo dela skladno z 

aneksom za leto 2016 končana v zgodnjem 

pomladanskem času. 

 

 

3.1.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Med ukrepe za izboljšanje  izobraževalne dejavnosti, ki so so bili v letu 2016 realizirani sodi priprava 

urnikov s študenti, ki je bila uspešno realizirana v letu 2016, medem ko je bila priprava materiala za 

predstavitev študija in Veterinarske fakultete delo realizirana. Nadaljevanje dela skupine za prenovo in 

predvideni sestanki učiteljev kliničnih predmetov za predloge in rešitve so vključeni v program dela 

(akcijski načrt) 2017. Ukrepa e-pomoči in ureditev dosedanjih kotičkov za študente ostajata na ravni 

predloga. 

 

Pri raziskovalni, razvojni razvojni in strokovni dejavnosti bo Veterinarska fakulteta še naprej iskala 

možnosti za vključitev v mednarodne konzorcije in ukrep ostaja na ravni predloga. Več objav člankov 

v najpomembnejših revijah smo vključili v program dela (akcijski načrt) 2017.  

 

Pri delovanju Nacionalnega veterinarskega inštituta ostajajo na ravni predloga naslednji ukrepi: 

-realno planiranje materialnih sredstev za NRL v letu 2016 in natančno vodenje porabe materialnih 

sredstev za NRL dejavnost. 
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- ko bodo na voljo materialna sredstva, odobrena z UVHVVR za razvojne naloge, bomo izvajali le - te. 

-nadoknadili bomo usposabljanja v tujini, ko bodo na voljo materialna sredstva. Skrbeli bomo za redna 

interna usposabljanja osebja NVI. 

 

Pri podpornih oz. upravljalskih dejavnostih beležimo največji uspeh sprejem spremenjene 

organizacijske sheme, ki jo je sprejel Senat VF na 17. redni seji 9.12.2015, in se z mamnjšimi 

spremembami uporablja od 1.4.2016. Z realizacijo navedenega ukrepa in z zmanjšanjem števila 

organizacijskih enot Veterinarska fakulteta sledi priporočilom EAEVE, NAKVIS in Slovenske 

akreditacije.  

 

V zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja  dokončanje projektne dokumentacije za »Novogradnjo 

VF« ostaja na ravni predloga in se bodo aktivnosti nadaljevale še v letu 2017. 
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4. STATISTIČNI PODATKI  UL VF (realizacija 2016) 

 

     Število vpisanih študentov 387 

     Število tujih vpisanih študentov 13 

     Število diplomantov 91 

     Število akreditiranih študijskih programov 1 dodiplomski in 2 podiplomska 

     Število razpisanih študijskih programov 1 + 2 

     Število skupnih študijskih programov 0 

     Število sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju " dvojnih" diplom 0 

     Število študijskih programov, katerim je potrebno podaljšati akreditacijo v letu n+1 0 

     Učitelji in sodelavci  ter raziskovalci na izmenjavi (v Sloveniji) 4   

     Učitelji in sodelavci  ter raziskovalci na izmenjavi (v tujino)  4 

     Število raziskovalcev 9 

     Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugih mednarodnih programih: 5  (partnerstvo) + 
10 cost (partnerstvo) 

     Število študentov s posebnim statusom 5 

     Skrb za Slovenščino 
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5. PRILOGE: 

 

 

5.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz  

 

5.2 Članice UL (prilogo pripravi univerza), Oddelki članice (pripravi članica) 

 

5.3 Predstavitev članice  

 

5.4 Realizacija predlogov ukrepov iz Poslovnega poročila 2015 

 

5.5 Program ŠO VF, IVSA, ŠS VF - obštudijska dejavnost 

 

5.6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

 

6. RAČUNOVODSKO POROČILO UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2016 

 

 


