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1 UVOD 

V letu 2011 (28. 6. 2011)  je bil po sklepu direktorja sprejet organigram FKPV, ki na področju 

raziskav in razvoja določa, da se razvojno-raziskovalna dejavnost izvaja v Raziskovalnem 

inštitutu. 

S sprejetjem tega sklepa se je Razvojno-raziskovalni oddelek preimenoval v Raziskovalni 

inštitut, postopek preoblikovanja pa smo izvedli tudi na ARRS, kjer je FKPV od septembra 

2011 naprej vodena kot Raziskovalni inštitut, pod šifro 2692. Vodja RI je bila do februarja 2017 

prof. dr. Marjana Merkač Skok, po njenem odhodu pa je vodja RI doc. dr. Tatjana Dolinšek. 

Raziskovalni inštitut vključuje 4 področja: 

− oddelek za raziskave in razvoj,  

− Komisijo za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij (v nadaljevanju KZRRDŠ), 

− založbo in 

− knjižnico. 

Slika 1: Organigram Raziskovalnega inštituta 
 

 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili delo vsakega področja v študijskem letu 

2020/2021.  
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2 POROČILO O DELU ODDELKA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ 

Raziskovalni inštitut (v nadaljevanju RI) je pri svojem delu v študijskem letu 2020/2021 

vključeval smernice, ki si jih je zastavil s planom dela na začetku študijskega leta.  

Plan dela RI za študijsko leto 2020/2021 je vključeval štiri delne plane za naslednja področja: 

− plan dela razvojno-raziskovalnega oddelka,  

− plan dela Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij,  

− plan dela Založbe FKPV in 

− plan dela Knjižnice FKPV.  

Cilji, aktivnosti, naloge in zadolžitve po posameznih planih so razvidne iz Plana dela RI, ki se 

nahaja v arhivu RR oddelka. Glavni cilji planov so: 

− pridobitev novih raziskovalnih, razvojnih in aplikativnih projektov,  

− zagotovitev in izkazovanje ustreznega mentorskega potenciala, 

− izvedba znanstvenih/strokovnih konferenc,  

− sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi VŠZ, 

− spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, 

− zagotavljanje raziskovalnih kadrov, 

− izdelava načrta in poročila o ZRD ter informiranje in obveščanje javnosti, 

− zagotavljanje pogojev za ZRD, 

− izvedbo rednih in dodatnih nalog KZRDDŠ, ki izhajajo iz Pravilnika o izvajanju doktorskega 

študija na FKPV in Poslovnika KZRDDŠ, 

− širitev knjižnične zbirke, 

− kategorizacija in vodenje  osebnih bibliografij, 

− izdajanje študijske literature za posamezne študijske programe, 

− izdajanje študijske literature v e-obliki. 

Večina zastavljenih ciljev je bila realiziranih, kar je podrobneje prikazano v nadaljevanju. 

Raziskovalni inštitut poroča o planu in rezultatih dela: 

− Komisiji znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij FKPV, 

− Senatu FKPV (na sejah Senata se potrdi plan in rezultati dela RI za vsako študijsko leto 

posebej), 

− zaposlenim predavateljem, raziskovalcem, strokovnemu osebju in vodstvu FKPV (na 

sestankih, kolegijih), 

− predavateljskemu zboru (na sejah Akademskega zbora), 
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− študentom. 

V nadaljevanju prikazujemo realizacijo plana po posameznih točkah, kot smo jih navedli v 

planu dela (strategiji). 

2.1 Aktivnosti RRO v zvezi z izvedbo (projektov) razpisov 

a) Slovenski projekti (razpis) 
 
Od projektov, ki so financirani  s strani MIZŠ in ESS, smo v  študijskem letu 2020/2021 izvajali 

aktivnosti v okviru 3-letnega projekta »Gostujoči predavatelji II na FKPV«. Gostili smo tujega 

predavatelja s Hrvaške, ki je svoja predavanja izvajal na magistrskem študijskem programu 

Poslovna informatika II. 

V študijskem letu 2020/2021 smo izvedli še zadnje zaključne aktivnosti, ki se nanašajo na 

poročanje glede projekta »Nadgradnja KC FKPV«, ki je bil prav tako financiran s strani ESS in 

MIZŠ. Nekatere aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru tega projekta, bomo izvajali tudi v 

prihodnje, kljub temu, da bomo zanje morali sredstva zagotoviti iz lastnih virov. 

b) Mednarodni projekti (razpisi) 

V študijskem letu 2020/2021 smo nadaljevali z aktivnostmi v okviru evropskega projekta 

Erasmus + Šport z naslovom »Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci - AHOS«  FKPV 

je pri tem projektu nosilna institucija. V projekt so vključeni štirje partnerji iz treh držav: 

Slovenije (FKPV in Olimpijski komite), Poljske  (Fakulteta za šport Józef Piłsudski Varšava, 

enota AFP Biala Podlaska) ter Makedonije (Zdruzenie na gragjani za lica disfunkcii, hendikep, 

retki bolesti i posebni potrebi Dajte ni krilja). Projekt se je zaradi epidemije COVID 19 časovno 

podaljšal za eno koledarsko leto, in sicer do 31. 12. 2021. 

2.2 Mednarodna znanstvena konferenca  

V študijskem letu 2020/2021 nismo izvedli lastne mednarodne znanstvene konference, ki jo 

praviloma izvajamo vsako drugo leto. Smo pa začeli s pripravljenimi aktivnosti v zvezi z 

izvedbo 9. Mednarodne znanstvene konference, ki jo bomo praviloma izvajali v novembru 

2022. 

Aktivno pa smo bili udeleženi kot soorganizatorji mednarodne znanstvene konference ERAZ 

»Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2021«, ki smo jo izvedli skupaj z 

ostalimi 6 fakultetami iz tujine. Konferenca se je izvajala v mesecu maju 2021. Trije predavatelji 

iz FKPV so tudi aktivni člani programskega odbora te konference.  



 

6 

2.3 Spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev 

Raziskovalno delo visokošolskih učiteljev se kaže v sodelovanju pri razpisih, projektih, 

znanstvenih konferencah, pripravi znanstvenih monografij in objavah v znanstvenih revijah.  

V študijskem letu 2020/2021 smo dodatno zaposlili enega raziskovalca, ki se je precej aktivno 

vključeval v znanstvenoraziskovalno delo (priprava znanstvenih monografij, člankov, 

sodelovanje na konferencah), njegovo primarno delo na FKPV pa je uredništvo in priprava  

lastne znanstvene revije. 

2.3.1 Aktivno sodelovanje raziskovalcev v dobljenih projektih 

V projekte, ki smo jih navedli v točki 2.1, so aktivno vključeni skoraj vsi zaposleni raziskovalci 

na FKPV in tudi ostali sodelavci FKPV, kar je podrobneje prikazano v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Vključenost raziskovalcev v projekte FKPV 

 

Projekt Vključeni raziskovalci 
Nadgradnja KC FKPV doc. dr. Anita Goltnik Urnaut 

doc. dr. Tatjana Dolinšek 
Katja Špegelj, mag. 

Aktivni in zdravi starejši olimpijci in paraolimpijci (AHOS) doc. dr. Anita Goltnik Urnaut 
doc. dr. Tatjana Kovač 
doc. dr. Tatjana Dolinšek 
Katja Špegelj, mag. 
Petra Golob, univ. dipl. mat. 

Gostujoči predavatelji doc. dr. Tatjana Dolinšek 
Katja Špegelj, mag. 

 

2.3.2 Dokumentirano znanstvenoraziskovalno delo raziskovalcev 

V nadaljevanju prikazujemo raziskovalce  glede na udeležbo na domačih in tujih mednarodnih 

konferencah in njihove objave v ustreznih znanstvenih revijah. Ker je izpis pripravljen na osnovi 

podatkov iz SICRISA, sta zajeti koledarski leti 2020 in 2021 (sistem SICRIS namreč ne 

omogoča izpisa za študijsko leto). Zajeto je samo področje 1, ki se nanaša na 

znanstvenoraziskovalno delo. 

Izvirni znanstveni članki: 
 

− DOLINŠEK, Tatjana. Application of statistical methods in Internet financial information 

analysis. Croatian review of economic, business and social statistics, ISSN 1849-8531, 

2020, no. 1, vol. 6, str. 43-55 
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− MACUH, Bojan, DOMAJNKO, Janez. Pomen zadovoljstva otrok in mladostnikov v 

mladinskem domu. Izzivi prihodnosti, ISSN 2463-9281, maj 2020, letn. 5, št. 2, str. 102-

119 

− MACUH, Bojan. Potrebe starostnikov v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. Perfectus 

AC, ISSN 2738-4586, 2020, str. 28-36, 

− MACUH, Bojan. Družina in svojci vplivajo na kakovost življenja in vseživljenjsko učenje 

starostnikov. Perfectus AC, ISSN 2738-4586, 2018, letn. 1, str. 12-16,  

− MACUH, Bojan. Otroci in starši po razvezi zakonske in izven zakonske zveze. Perfectus 

AC, ISSN 2738-4586, 2019, letn. 2, str. 29-43, 

− MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Društva upokojencev kot pospeševalci turistične 

potrošnje in prostočasnih dejavnosti slovenskih upokojencev. Revija za univerzalno 

odličnost : RUO, ISSN 2232-5204, 2020, letn. 9, št.1, str. 16-31 

− MACUH, Bojan, DOMAJNKO, Janez. Vloga staršev pri socializaciji otrok in mladostnikov 

v mladinskem domu. Revija za univerzalno odličnost : RUO, ISSN 2232-5204, jun. 2020, 

letn. 9, št.2, str. 200-210. 

 
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci: 
 

− VUKOVIČ, Goran, RASPOR, Andrej, ERMAN, Nuša, MACUH, Bojan. Medgeneracijsko 

sodelovanje: interes mladih za delo in pomoč starostnikom = Intergenerational 

cooperation: interest of the youth in offering help to the elderly. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), 

et al. 40th International Conference on Organizational Science Development = 40. 

mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : values, competencies and 

changes in organizations = vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah : 

conference proceedings = konferenčni zbornik : [online, Ms Teams, March 17 - 19, 2021], 

40th International Conference on Organizational Science Development, March 17 - 19, 

2021, online. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press. 2021, str. 1127-1143 

− VUKOVIČ, Goran, RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Vloga TIC-ov pri informiranju ljudi s 

posebnimi potrebami. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on 

Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital 

Transformation Roundabout : conference proceedings = 39. mednarodna konferenca o 

razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne 

transformacije = konferenčni zbornik, 39. mednarodna konferenca o razvoju 

organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, 

september 23 - 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press. 2020, str. 943-957  

− VUKOVIČ, Goran, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Promoviranje turistične ponudbe s 

poudarkom na prostočasnih dejavnosti za segment ljudi s posebnimi potrebami. V: 
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ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science 

Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: 

conference proceedings = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti 

Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije = konferenčni zbornik, 39. 

mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču 

inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 - 24, 20201/3 

− ŠUSTER ERJAVEC, Hana, VOVK ŠKERL, Petra. Implementation of the circular economy 

concept in tourism on the example of introducing distributed hotels in Slovenia = 

Implementacija koncepta krožnega gospodarstva v turizmu na primeru uvajanja razpršenih 

hotelov v Sloveniji. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, 

Katarina (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of 

Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international 

scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of 

Business. 2020, str. 193-202. 

 
Znanstvene monografije: 
 

− MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca : kako lažje nad tegobe sodobnega načina življenja, 

(Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 174). 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. XIII, 237 str., 

ilustr. ISBN 978-961-7118-22-3. [COBISS.SI-ID 51646467] 

− RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Trajnostno naravnani dostopni turizem, (Zbirka 

Znanstvene monografije, Podzbirka Turizem). 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje 

in izobraževanje, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVIII, 291 str.)), ilustr. ISBN 978-

961-94894-5-1. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-

ID 17551363] 

− MACUH, Bojan. Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze, 

(Znanstvena monografija). 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 

datoteka ePUB), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-95413-0-

2. https://www.biblos.si/isbn/9789619541302. [COBISS.SI-ID 66367491] 

− MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa, (Zbirka E-knjige 

Kulturnega centra, 051). Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2020. 1 spletni vir (1 

datoteka ePUB (250 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6781-53-

4. https://www.biblos.si/isbn/9789616781534. [COBISS.SI-ID 26180099] 

− RASPOR, Andrej, NEŽIČ, Metka, PODGORNIK, Nevenka, KRIVEC, Jana, RAKOVEC, 

Primož, MACUH, Bojan, ČERNETIČ, Miha, KOS, Kaja, TAJNŠEK, Vanja, TURNŠEK 

MIKAČIĆ, Marija, KOPITAR, Irena, PTIČAR, Maja, POŽAR, Miloš, RASPOR, Andrej 

(urednik), NEŽIČ, Metka (urednik). S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja, 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/51646467?lang=sl
http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17551363?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789619541302
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/66367491?lang=sl
https://www.biblos.si/isbn/9789616781534
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/26180099?lang=sl
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(Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Organizacija in kadri). 1. izd. Dolga Poljana: 

Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXIV, 316 

str.)), ilustr. ISBN 978-961-94894-6- 

2.3.3 Kazalci raziskovalne uspešnosti za RI in posamezne raziskovalce1 

Raziskovalni inštitut za vodenje evidence o objavah za vse redno zaposlene predavatelje in 

raziskovalce uporablja metodologijo ARRS, ki uporablja Pravilnik o kazalcih in merilih 

znanstvene in strokovne uspešnosti, spremljamo tudi raziskovalno uspešnost celotne 

raziskovalne skupine in posameznih raziskovalcev (SICRIS). Vendar pa sistem SICRIS 

prikazuje podatke za koledarsko in ne za študijsko leto. Zato bo v tem poglavju predstavljena 

raziskovalna uspešnost za koledarski leti 2020 in 2021 (in ne za študijsko leto 2020/2021). 

Metodologija za izračun točk je predstavljena na spletni strani ARRS. 

 

Tabela 2 prikazuje znanstveno uspešnost posameznih raziskovalcev znotraj raziskovalne 

skupine. Znanstvena uspešnost se v sistemu SICRIS izraža kvantitativno s točkovanjem 

znanstvenih del (znanstveni članki, znanstvene monografske publikacije in drugi 

dokumentirani dosežki, samostojni znanstveni sestavki, poglavja v monografskih publikacijah 

in znanstveni prispevki na konferencah, objavljenih v zbornikih recenziranih znanstvenih 

prispevkov). 

Tabela 2: Kategorizacija po raziskovalcih – družboslovje (2020 in 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 3 prikazuje kvantitativno oceno raziskovalne skupine v letih 2020 in 2021 in vključuje 

naslednje kazalnike: 

− kakovost objav (ocena A1, vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene 

uspešnosti v obliki A«, A' in A1/2) (kazalnik 1.1.); 

− odmevnost: število čistih citatov (CI) (kazalnik 1.2.); 

− sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).  

 
 

 
1 Podatki so prikazani za koledarski leti 2018 in 2019, saj je spletna aplikacija SICRIS-a ni prilagojena študijskim letom, ampak 

koledarskim. 
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Tabela 3: Kvantitativna ocena po metodologiji ARRS – družboslovje (2020 in 2021) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4 prikazuje število točk za znanstvena in strokovna dela raziskovalne skupine v letih 

2020 in 2021 po metodologiji ARRS. 

Tabela 4: Število točk po metodologiji ARRS – družboslovje (2019 in 2020) 
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2.3.4 Pregled raziskovalne uspešnosti FKPV po posameznih študijskih letih 

Spodnja tabela prikazuje pregled raziskovalne uspešnosti merjeno s točkami Z1, Z2 in S od 

ustanovitve Raziskovalnega inštituta pa do leta 2020/2021. 

Osnova za izdelavo tabele so bile raziskovalne točke, ki jih spremlja ARRS ločeno po 

koledarskih letih. V študijskem letu 2014/2015 so točke Z1 in Z2 združene v skupino Z, točke 

S pa v skupino NK. 

Tabela 5: Število točk Z1, Z2 in S po posameznih študijskih letih  - družboslovje 

 

 Z1 Z2 S 

2008-2009 Raziskovalne uspešnosti nismo spremljali 

2010 71 989 828 

2011 193 674 568 

2012 293 485 593 

2013 237 333 263 

2014 83 157 256 

 Z NK 

20142 288 270 

2015 223 255 

2016 151 26 

2017 104 47 

2018 140 24 

2018/2019 89 15 

2019/2020 132 23 

2020/2021 786 138 
 
 

2.4 Vključevanje študentov v raziskovalno delo 

V študijskem letu 2020/2021 so doktorski študentje objavili 7 znanstvenih člankov, 3 

znanstvene prispevke na konferenci ter v okviru monografskih publikacij 1 strokovno 

monografijo in 2 študiji. 

 
2 Od leta 2015 so izpisi tabel drugačni kot v predhodnih  letih, točke Z1 in Z2 niso več ločeno prikazane, 

ampak skupaj.  
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3 POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ZNANSTVENO-

RAZISKOVALNO  DELO IN DOKTORSKI ŠTUDIJ 

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij (v nadaljevanju KZRDDŠ), ima 5 

članov, in sicer vodjo razvojno-raziskovalnega oddelka oz. vodjo doktorskega programa in 3 

visokošolske učitelje (od teh je lahko eden dekan), ter enega predstavnika študentov. 

V študijskem letu 2020/2021 se je KZRDDŠ sestala na 5 sejah (od tega 1 dopisni seji).  

KZRDDŠ je opravila naslednje dejavnosti: 

 
1. Obravnava vlog študentov 

 

Na komisiji so bile obravnavane 3 vloge študentov, od tega dve vlogi priznavanje izpitov, na 

podlagi predhodne izobrazbe oz. vloge priznavanje izpitov na podlagi opravljenih izpitov v 

predhodnem izobraževanju na FKPV kot občan ter ena vloga za podaljšanje roka za 

spremembo naslova doktorske disertacije. 

 

2. Pregled in potrjevanje dispozicij doktorskih disertacij in razpis zagovorov 

KZRDDŠ je prejela 2 dispoziciji doktorskih disertacij. Razpisala je 1 komisijo za oceno in 

zagovor dispozicije in disertacije, 1 dispozicija pa je bila vrnjena v dopolnitev. KZRDDŠ je  

razpisala eno javno predstavitev dispozicije in javno predstavljeno dispozicijo tudi potrdila.  

4.   Obravnava doktorskih disertacij  

V študijskem letu 2020/2021 so trije študenti oddali doktorske disertacije, ki so bile s strani 

KZRDDŠ pozitivno ocenjene in potrjene na Senatu fakultete. Vsi trije kandidati so doktorske 

disertacije tudi uspešno zagovarjali.  

5.  Predlogi sklepov Senatu   

KZRDDŠ je Senatu fakultete predlagala različne sklepe iz vsebine njene pristojnosti, npr.: 

predloge sprememb Pravilnika o izvajanju doktorskega študija, predlog potrditve in dopolnitve 

liste potencialnih mentorjev na doktorskem študiju, predloge glede spremembe komisije za 

oceno in zagovor dispozicije in doktorske disertacije, predlog potrditve Poročila o delu 

Raziskovalnega inštituta, predlog potrditve Poslovnika o delu KZRDDŠ. 

 
 



 

13 

4 POROČILO O POSLOVANJU KNJIŽNICE FKPV 

4.1 Gradivo 

V študijskem letu 2020/2021 je bil najvišji prirast monografskih publikacij, sledile so diplomske 

naloge, magistrske naloge, serijske publikacije in doktorske disertacije. Novega neknjižnega 

gradiva nismo imeli. Podatki v tabeli prikazujejo število enot gradiva, dostopnega v Knjižnici 

FKPV. 

Tabela 6:  Število enot za posamezno skupino gradiv v študijskem letu 2020/2021 

 
GRADIVO Stanje – 30. 9. 2020 PRIRAST ODPIS 2020/2021 
Knjige, brošure … 5.481 94 0 5.575 
Diplomske naloge 4.643 55 0 4.698 
Magistrske naloge 548 24 0 572 
Doktorske disertacije 24 2 0 26 
Serijske publikacije 176 17 0 193 
Neknjižno gradivo 211 0 0 211 
SKUPAJ 11.083 192 0 11.275 

 

4.2 Aktivni člani 

Aktivnih članov v študijskem letu 2020/2021 je bilo 75, od tega 52 študentov. Številčno je bilo 

največ aktivnih včlanjenih študentov med izrednimi študenti, najvišji delež aktivnih včlanjenih 

študentov pa je dosegla skupina podiplomskih študentov. Nizek delež aktivnih članov 

prepisujemo tudi epidemiji COVID-19, saj je bila knjižnica zaradi vladnih ukrepov večkrat za 

uporabnike zaprta. V kategoriji »pravne osebe« so zajete knjižnice, s katerimi je Knjižnica 

FKPV sodelovala pri medknjižnični izposoji. 

Tabela 7: Članstvo v študijskem letu 2020/2021 

 
 Aktivni 

člani 
Vpisanih 
na FKPV 

in Abituro 

Delež 
(%) 

Študenti   redni 2 14 14 
                izredni 29 595 5 
                podiplomski 21 135 15,5 
SKUPAJ 52 744 7 
Visokošolski učitelji in sodelavci 7 
Zaposleni   8 
Pravne osebe 8 
SKUPAJ 23 
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4.3 Izposoja gradiva 

Najbolj izposojeno gradivo v študijskem letu 2020/2021 so bile monografske publikacije, sledi 

izposoja serijskih publikacij. Med podatke izposoje se štejejo izposoja gradiva na dom, v 

čitalnico in podaljševanje izposojenega gradiva. 

Tabela 8:  Izposoja gradiva v študijskem letu 2020/2021 

 
Gradivo Število enot 
Knjige, brošure, priročniki … 1.440 
Serijske publikacije 83 
Neknjižno gradivo 6 
SKUPAJ 1.529 

 

4.4 Medknjižnična izposoja 

V študijskem letu 2020/2021 je bilo iz drugih slovenskih knjižnic medknjižnično izposojenih 21 

enot gradiva in 14 kopij člankov, iz Knjižnice FKPV pa je bilo posojenih 15 enot gradiva v 

različne slovenske knjižnice. 

Tabela 9: Medknjižnična izposoja v študijskem letu 2020/2021 

 
 Pasiva – izposojeno 

gradivo 
Aktiva – posojeno 

gradivo 
Skupaj 

Monog. publ. 21 15 36 
Kopije člankov 14 0 14 
SKUPAJ 35 15 50 

 
 

4.5 Dostop do baz podatkov 

V Knjižnici FKPV so lahko študenti v študijskem letu 2020/2021 dostopali do naslednjih baz 

podatkov: Bizi.si, Gvin, ProQuest, SpringerLink in Scopus. Poleg dostopa v čitalnici so študenti 

lahko neomejeno dostopali do baz ProQuest in SpringerLink iz vseh računalnikov na fakulteti 

oz. od doma, če so v knjižnici zaprosili za geslo za oddaljen dostop. 

Tabela 10: Dostop do baz podatkov v študijskem letu 2020/2021 

 
Dostopne baze podatkov Število baz Število 

uporabnikov 
V knjižnici (oz. z računalnikov na FKPV) 5 - 

Z geslom za oddaljeni dostop 2 54 
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4.6 Izobraževanje uporabnikov 

V študijskem letu 2020/2021 seminarja o iskanju po bazah polnih besedil ter o navajanju 

literature in pisanju povzetkov zaradi epidemije COVID-19 nista bila izvedena.  
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5 POROČILO O DELOVANJU ZALOŽBE FKPV 

5.1 Opis dejavnosti  

Založba FKPV je začela delovati v študijskem letu 2008/2009. Izdaja predvsem študijsko 

literaturo za posamezne študijske programe na prvi in drugi stopnji študija. Poleg študijskih 

gradiv izdaja založba tudi publikacije z vseh raziskovalnih področij dejavnosti FKPV in druga 

gradiva v tiskani in elektronski obliki. 

5.2 Izdaja študijskih gradiv 

Tabela 11: Izdana gradiva za študijske programe po študijskih letih 

 
Izdana 

gradiva za 

štud. 

programe 

Tipologija 

gradiva 

Št. nasl. v 

2016/17 

Št. nasl. v 

2017/18 

Št. nasl. v 

2018/19 

Št. nasl. v 

2019/20 

Št. nasl. v 

2020/21 

 

 

Dodipl. 

študij  

znan. mon. 0 0 0 0 0 

strok. mon. 0 0 0 0 0 

univer. uč. 0 0 1 0 2 

štud. grad. 0 1 0 0 0 

ostalo 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 0 1 1 0 2 

 

 

Podipl. 

študij  

znan. mon. 0 0 0 0 0 

strok. mon. 0 0 0 0 0 

univer. uč. 0 0 0 0 0 

štud. grad. 0 0 0 0 0 

ostalo 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 0 0 0 0 0 

IZDANA GRADIVA SKUPAJ 0 1 1 0 2 

 
V študijskem letu 2020/2021 je Založba FKPV izdala dva visokošolska učbenika. 

 
Tabela 12: Izdana gradiva za prodajo 

 

Gradiva za 

prodajo 
Tip. grad. 

Št. nasl. v 

2016/2017 

Št. nasl. v 

2017/2018 

Št. nasl. v 

2018/2019 

Št. nasl. v 

2019/2020 

Št. nasl. v 

2020/2021 

 

znan. mon. 1 0 0 0 0 

strok. mon. 0 0 0 0 0 

univer. uč. 0 0 0 0 1 

štud. grad. 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 1 0 0 0 1 

 
V študijskem letu 2020/2021 je Založba FKPV izdala en visokošolski učbenik, namenjen 

prodaji. 
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Tabela 13: Izdana gradiva z mednarodne znanstvene konference FKPV 

 
Gradiva z 

mednarodne 

znanstvene 

konference FKPV 

Tipologija 

gradiva 

Št. nasl. v 

2016/17 

Št. nasl. v 

2017/18 

Št. nasl. v 

2018/19 

Št. nasl. v 

2019/20 

Št. nasl. v 

2020/21 

 zbornik 

povzetkov 

(tiskano 

gradivo) 

0 1 0 1 0 

Zbornik 

prispevkov 

(e-publikacija) 

0 1 0 1 0 

SKUPAJ 0 2 0 2 0 

 
 
V študijskem letu 2020/2021 na FKPV ni bilo mednarodne znanstvene konference, zato gradiv 

v Založbi FKPV za ta namen nismo izdajali. 
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6 ANALIZA RAZISKOVALNEGA DELA 2007-2021 

Spodnja tabela nam prikazuje analizo raziskovalnega dela v obdobju od študijskega leta 2007/2008 do 2020/2021 po posameznih ciljih, ki smo 

jih navedli v strategiji in planu dela. 

Tabela 14: Analiza raziskovalnega dela po posameznih letih 
 

Cilj 
2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Število 

raziskovalcev 

Število 6 6 8 10 11 10 10 8 5,5 4,7 3,1 3,1 3,1 2,2 

Bazni indeks (2007 =100) 100 100 133 166 183 166 166 133 92 80 52 52 52 37 

Verižni indeks  - 100 133 125 110 91 100 80 69 87 66 100 100 71 

Prijava na 

projekte in 

razpise 

Število 0 3 4 1 3 3 2 7 5 6 7 3 1 0 

Bazni indeks (2008 =100) - 100 133 33 100 100 67 233 167 200 233 100 33 0 

Verižni indeks - - 133 25 300 100 50 350 71 120 117 43 33 0 

Dobljeni projekti 

in razpisi   

Število 0 2 2 1 1 3 1 1 2 3 6 2 1 0 

Bazni indeks (2008 =100) - 100 100 50 50 150 50 50 100 150 300 100 50 0 

Verižni indeks - - 100 50 100 300 33 100 200 150 200 33,33 50 0 

Interni projekti 

FKPV  

Število 0 0 0 0 0 11 5 4 4 3 3 3 3 3 

Bazni indeks (2008 =100) - - - - - -  - - - - - -  - 

Verižni indeks - - - - - -  45 80 100 75 100 100 100 100 

Število točk pri 

bibliografiji –Z1 

Število   
Nismo 

spremljali 
71 193 293 237 83 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 
Bazni indeks (2010 =100) - - - 272 413 334 117 

Verižni indeks - - - 272 152 81 35 
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Cilj 
2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Število točk pri 

bibliografiji –Z2 

Število 
Nismo 

spremljali 

Nismo 

spremljali 
989 674 485 333 157 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja  

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Se ne 

spremlja 

Bazni indeks (2010 =100) - - - 68 49 34 16  

Verižni indeks - - - 68 72 69 47  

Število točk pri 

bibliografiji  -  Z 

(merjeno od leta 

2015 naprej) 

Število 

Kazalnik se pri ISAR-ju spremlja se od leta 2015 

511 416 198 165 104 157 786 

Bazni indeks (2014=100) 100 81 39 32 20 31 153 

Verižni indeks / 81 48 83 63 151 500 

Število objav 

zaposlenih 

raziskovalcev na 

znanstvenih 

konferencah  

Število 7 12 31 41 43 0 25 16 17 1 0 3 4 4 

Bazni indeks (2007=100) 100 171 442 586 614 0 357 228 243 14 0 42 57 57 

Verižni indeks - 171 258 132 105 0 66 64 106 5 0 300 133 100 

Izvirni 

znanstveni 

članki 

Število 1 3 3 6 4 1 6 7 3 2 1 1 1 7 

Bazni indeks (2007=100) 100 300 300 600 400 100 600 700 300 67 100 100 100 700 

Verižni indeks - 300 100 200 66 50 150 117 43 67 50 50 100 700 

Izdane 

znanstvene 

monografije 

Število 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Bazni indeks (2008=100) - 100 100 100 400 100 0 100 - 100 100 0 100 100 

Verižni indeks - 100 100 100 400 33,33 0 100 0 100 33,33 0 100 100 

Izdane 

strokovne 

monografije 

(učbeniki) 

Število 1 3 2 2 1 0 3 1 0 1 1 1 0 2 

Bazni indeks (2007=100) 100 300 200 200 100 0 300 100 0 100 100 100 0 200 

Verižni indeks - 300 66 100 50 0 300 33 0 200 100 100 0 200 

Dostop do baz 

podatkov 

Število 0 0 2 1 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 

Bazni indeks (2008 =100) - - 100 50 300 350 400 400 350 350 350 350 350 100 

Verižni indeks - - - 50 600 100 133 133 88 100 100 100 100 100 

Število - 1 23 26 21 5 38 19 8 26 28 5 58 13 
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Cilj 
2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Vključevanje  

študentov v RR 

delo 

Bazni indeks (2008 =100) - 100 2300 2600 2100 2500 3800 1900 8000 2600 2800 500 5800 1300 

Verižni indeks - - 2300 113 81 119 152 50 42 325 108 17,86 1160 22 

Število 

gostujočih 

predavateljev 

Število - - 8 39 26 37 25 32 13 12 18 14 7 21 

 Bazni indeks (2009=100) - - 100 488 325 462 312 400 163 150 225 175 88 
263 

 

 Verižni indeks - - - 488 67 142 68 128 41 92 150 78 50 299 
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7 REALIZACIJA PLANA DELA RAZVOJNO-RAZISKOVALNEGA 

ODDELKA (RRO)  

Razvojno-raziskovalni oddelek (v nadaljevanju RRO) FKPV si je za š. l. 2020/2021 zadal 

kratkoročne cilje, katerih realizacija je prikazana v spodnji tabeli. 

Tabela 15: Realizacija načrtovanih ciljev v š. l. 2020/2021 

 

 Cilj Aktivnost Naloga Realizacija 

Izvedba že 
obstoječih projektov 
in pridobitev novih 
raziskovalnih, 
razvojnih in 
aplikativnih 
projektov 
 

Spremljanje razpisov 
in prijava na razpise 
(domače in 
mednarodne) 
 
 
 

Izvedba projektov iz 
preteklih študijski let: 

- AHOS  
- Gostujoči 

predavatelji 
 

RRO bo ažurno 
spremljal vse razpise, 
ki bodo objavljeni na 
spletnih straneh ARRS, 
MIZŠ, ter ostale 
centralizirane in 
decentralizirane 
razpise, in sicer: 

• MIZŠ (prijava na 
vse projekte, kjer 
bo FKPV ustrezala 
kriterijem), 

• ARRS (aplikativni 
projekti, 
podoktorski 
raziskovalni 
projekti, znanstveni 
sestanki, 
gostovanja 
raziskovalcev v 
tujini), 

• projekti v okviru 
Erasmus + drugi 
centralizirani in 
decentralizirani 
razpisi, 

• v fazo spremljanje 
in prijave razpisov 
bomo vključili tudi 
zunanje sodelavce, 
ki imajo izkušnje s 
pripravo razpisov, 

• priprava vseh 
potrebnih aktivnosti 
za prijavo na 
projektih, kjer bi 

Realizirano 
(izvedli smo vse 
načrtovane 
aktivnosti pri obeh 
razpisih) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delno realizirano 
(spremljali smo 
odprte razpise, 
vendar se nismo 
oddali nobene 
prijave) 
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 Cilj Aktivnost Naloga Realizacija 

bila FKPV ena 
izmed partnerskih 
institucij 

Vzpostavljanje 
sodelovanja z 
gospodarskimi in 
negospodarskimi 
organizacijam 

Vključevanje zunanjih 
partnerjev v 
raziskovalne projekte 

• Aktivno 
sodelovanje s 
podjetji in 
organizacijami v 
okolju (posebej s 
tistimi, s katerimi 
ima FKPV 
sporazum o 
sodelovanju), 

• Iskanje zunanjih 
partnerjev za razpis 
Po kreativni poti do 
znanja 

• priprava ponudbe 
za izobraževanje 
ciljnih skupin na 
Zavodu za 
zaposlovanje in 
priprava ponudbe 
za izvedbo lastnih 
seminarjev na 
FKPV. 

 
 
 
 
 
Delno realizirano 
 
(Razpis Po 
kreativni poti do 
praktičnega 
znanja ni bil 
razpisan, na novo 
nismo uspeli 
vzpostaviti stik z 
nobeno zunanjo 
institucijo) 

Zagotovitev in 
izkazovanje 
ustreznega 
mentorskega 
potenciala 
 
 
 

Izdelava pregleda 
znanstveno- 
raziskovalne, 
razvojne in strokovne 
aktivnosti mentorjev 
na 2. in 3. študijski 
stopnji (evidenca 
aktualnih referenc, 
pregled po nosilcih, 
predmetih in vrstah 
zaposlitve) 

• Zbiranje informacij 
od sodelavcev 

• pregled Cobissa in 
Sicrisa 
 

Realizirano 
(naredili smo 
pregled 
izpolnjevanja 
pogojev izvajalcev 
na doktorskem 
študiju) 

Zagotavljanje in 
nudenje podpore za 
razvoj raziskovalnega 
dela visokošolskih 
učiteljev z 
gospodarstvom 

Metodološko 
usposabljanje 
mentorjev na vseh treh 
stopnjah 

Realizirano 
(izvedli smo 
metodološko 
usposabljanje za 
predavatelje) 

Izvedba 
znanstvenih/ 
strokovnih 
konferenc 

Priprava na izvedbo 
9. Mednarodne 
znanstvene 
konference 

Izvedba vseh potrebnih 
aktivnostih v zvezi z 
izvedbo 9. Mednarodne 
znanstvene konferenco 
v študijskem letu 
2021/2022 

Delno realizirano 
(izvedli smo 
nekatere od 
aktivnosti za 
izvedbo 9. Med. 
znanstvene konf.) 

Soorganizacija 
mednarodnih 
konferenc 

Povezava s tujimi 
fakultetami pri 
soorganizaciji 
mednarodnih 
konferenc (ERAZ) 

Realizirano 
(v maju 2020 smo 
bili soorganizatorji 
med. konf. ERAZ) 
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 Cilj Aktivnost Naloga Realizacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje z 
drugimi domačimi 
in tujimi VŠZ 

Vključevanje tujih 
predavateljev v 
pedagoški in 
raziskovalni proces 
FKPV 

Vključitev vsaj treh tujih 
predavateljev v 
pedagoški proces in 
ostale oblike 
znanstveno 
raziskovalnega dela 
FKPV 

Realizirano 
(v okviru razpisa 
Gostujoči 
predavatelji) 

Analiza možnosti in 
pospeševanje 
aktivnega 
sodelovanja 

Vključitev v vsaj en 
projekt drugega VŠZ 
(npr. s partnerskimi 
fakultetami) 

Nerealizirano 

Mednarodna 
izmenjava 
 

Iskanje priložnosti za 
izmenjave učiteljev in 
raziskovalcev ter 
strokovnega osebja 

Realizirano 
(v okviru 
Erasmus) 

Vključitev v uredniške 
in recenzijske odbore 
naših raziskovalcev  
pri drugih 
organizatorjih 
konferenc 

Članstvo v uredniškem 
odboru,  priprava 
recenzij pri 
konferencah 
(publikacijah), ki jih 
pripravljajo druge 
domače/tuje ustanove. 

Realizirano 
(članstvo v reviji 
RRIF Zagreb) 

Spodbujanje 
raziskovalnega dela 
visokošolskih 
učiteljev 

Pospeševanje 
objavljanja izvirnih 
znanstvenih in 
strokovnih člankov 
raziskovalcev in 
ostalih na 
mednarodnih 
konferencah in 
publikacijah z 
indeksom SCI 

Priprava znanstvenih 
člankov za objavo na 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferencah oz. v 
ustreznih publikacijah 
 
Priprava in izdaja 
znanstvenih 
monografij. 

 
Realizirano 
(objavili smo 7 
izvirnih 
znanstvenih 
člankov in 4 
objave na ZK) 
 

Zagotavljanje 
raziskovalnih 
kadrov 

Pridobitev novih 
raziskovalcev in 
njihova registracija v 
raziskovalni skupini 
FKPV 
 

Zaposlitev uveljavljenih 
raziskovalcev iz 
različnih raziskovalnih 
področij (ekonomija, 
informatika in turizem) 

Realizirano 
(zaposlili smo 
enega novega 
raziskovalca) 

Izvedba postopka 
imenovanja 
raziskovalcev v 
ustrezne 
raziskovalne naziv 

Imenovanje novih in 
obstoječih 
raziskovalcev v 
ustrezne raziskovalne 
nazive in njihov vpis v 
raziskovalno skupino 
FKPV pri ARRS. 

Realizirano 
(za 2 zaposleni 
raziskovalki) 
 

Vključevanje  
študentov v ZRD 

 
Aktivnost za  
vključevanja 
študentov v razvojno-
raziskovalno delo 
FKPV 

Spodbujanje študentov 
za pripravo člankov in 
prispevkov za vse 
konference, ki jih bo 
izvajala FKPV. 
 

Delno realizirano 
(študentje so 
objavili 13 
prispevkov na ZK, 
nismo pa jih uspeli 
vključiti v projekte) 
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 Cilj Aktivnost Naloga Realizacija 

Aktivno vključevanje 
študentov v projekte 
FKPV (npr. Razpis po 
kreativni poti) 
 
Organizacija 
študentskih konferenc 
(npr. s področja 
turizma), doktorskih 
delavnic ... 

 
 
 
 
 

Izdelava načrta in 
poročila o ZRD ter 
informiranje in 
obveščanje javnosti 

Priprava poročila o 
RR dejavnosti za 
samoevalvacijo 

Priprava individualnih 
poročil, povzetek dela, 
skupno poročilo. 

Realizirano 
(poročilo je del SE 
poročila) 

Priprava letnega 
poročila o RR 
dejavnosti za 
Statistični urad RS 

Priprava povzetka iz 
individualnih poročil, 
izpolnjevanje obrazca. 

Realizirano 
(v mesecu maju 
2020 poslano na 
SURS) 

Prenova spletnih 
strani FKPV glede 
RR dejavnosti 

Ažuriranje podatkov, 
objava novic (poročil o 
delu). 

Realizirano 
(sprotno 
ažuriranje spletnih 
strni) 

Zagotavljanje 
pogojev za ZRD 

Ureditev dostopa do 
baz podatkov in 
programov za 
obdelavo podatkov 

Pridobitev oz. 
ohranjanje dostopa do 
baz podatkov: 
Springerlink, IN 
računalniških 
programov (SPSS …). 

Realizirano 
(ohranitev dostopa 
do baz in obnova 
licenc) 
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8 ZAKLJUČEK 

Glede na zastavljeni plan ugotavljamo, da smo večino zastavljenih ciljev tudi uresničili.   

Ključne ugotovitve lahko strnemo v naslednjih točkah: 

− število zaposlenih raziskovalcev se glede na preteklo študijsko leto ni spremenilo (ena od 

raziskovalk se je upokojila, dodatno pa smo zaposlili enega novega raziskovalca); 

− nadaljevali smo delo obstoječih razpisih in na treh internih projektih FKPV;  

− izvedli smo priprave na izvedbo 9. Mednarodne znanstvene konference; 

− bili smo soorganizatorji mednarodne znanstvene konference ERAZ;  

− začeli smo s pripravljalnimi aktivnimi z zvezi z izdajo lastne znanstvene revije; 

− raziskovalci FKPV so objavili 7 izvirnih znanstvenih člankov, 4 prispevke na mednarodnih 

konferencah in 5 poglavij v znanstvenih monografijah; 

− ohranili  smo dostop do 7 mednarodnih baz; 

− povečala se je uspešnost raziskovalne skupine (merjeno  s točkami SICRIS in z 

mednarodnimi citati); 

− o rezultatih raziskovalnega dela poročali akademski javnosti (na Senatu); 

− pripravili program dela za naslednje študijsko leto. 

Področja, kjer načrti niso bili v celoti realizirani, se nanašajo predvsem na pridobivanje domačih 

in mednarodnih projektov, vključevanje študentov v projektno delo in pridobivanje zunanjih 

virov za financiranje razvojno-raziskovalne dejavnosti.  

 


