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1 Uvod 
 
V letu 2011 (28. 6. 2011)  je bil  po sklepu direktorja sprejet organigram FKPV Celje, 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 dr. 
Marjana Merkač Skok, po njenem odhodu pa je vodja RI postala dr. Tatjana Dolinšek. 
 
Raziskovalni inštitut vključuje  4 področja: 

 Oddelek za raziskave in razvoj,  

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

 Založbo in 

 Knjižnico. 
Slika 1: Organigram Raziskovalnega inštituta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nadaljevanju bomo delo vsakega področja v študijskem letu 2015/2016 podrobneje 
predstavili. 
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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 2015/2016 
vključeval smernice, ki si jih je zastavil s planom dela na začetku študijskega leta.  
 
Plan dela RI za študijsko leto 2015/2016 je vključeval štiri delne plane za naslednja področja: 

 plan dela razvojno-raziskovalnega oddelka,  

 plan dela Komisije za znanstvenoraziskovalno 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 raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov,  

 nadaljevanje že obstoječih projektov FKPV, 

 zagotovitev in izkazovanje ustreznega mentorskega potenciala, 

 sodelovanje z drugimi VŠZ, 

 spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, 

 zagotavljanje raziskovalnih kadrov, 

 izkazovanje vključevanja študentov v ZRD, 

 ureditev področja ZRD z ustreznimi predpisi, 

 načrtovanje in poročanje o ZRD, 

 zagotavljanje kakovost ZRD, 

 izvedbo rednih in dodatnih nalog KZRDDŠ, ki izhajajo iz Pravilnika o izvajanju 
doktorskega študija 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); 

 študentom in širši javnosti (na spletni strani FKPV pod zavihkom Raziskovanje). 

 
V nadaljevanju prikazujemo realizacijo plana po posameznih točkah, kot smo jih navedli v planu 
dela (strategiji). 
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2.1 Aktivnosti RRO v zvezi z izvedbo (projektov) razpisov 
 
V študijskem letu 2015/2016 so bile aktivnosti v zvezi s prijavo razpisov nekoliko manjše, kot v 
preteklih študijskih letih, saj MIZŠ v tem obdobju ni objavljalo razpisov, ki bi bili aktualni za 
FKPV. Šele proti koncu študijskega leta so bili objavljeni prvi razpisi, od katerih smo se prijavili 
na dva in na obeh bili uspešni. Podrobnejši pregled prijav na razpise prikazujemo v 
nadaljevanju. 

 
2.1.1 Pridobitev novih projektov (razpisov) 
 
V študijskem letu 2015/2016 smo bili uspešni pri prijavi na dveh razpisih, ki jih je objavilo MIZŠ, 
in sicer: 

 »Javni razpis za Izboljšanje procesa internacionalizacije«, ki ga je financirata MIZŠ in 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS). Projekt se izvaja od 1. 6. 2016 do 8. 11. 2017, 
pridobili pa smo sredstva v višini 2.391 EUR. Vodja projekta je mag. Petra Vovk Škerl. 

 

 »Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 
2015-2020«, ki ga financirata MIZŠ in ESS. Projekt se izvaja od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. 
Sredstva v višini 60.811,48 EUR bodo namenjena za financiranje aktivnosti delovanja KC v 
tem obdobju. Vodja projekta je dr. Tatjana Dolinšek. 

 
Zaradi manjše dinamike na področju razpisov v Sloveniji, smo se se aktivneje vključevali v 
pridobitev mednarodnih razpisov (projektov), vendar smo žal bili neuspešni. Prijavili smo se na 
dva razpisa: 

 Razpis v okviru Erasmus+ »European Events Management«, katerega glavni prijavitelj je 
bila institucija Geckom Programme Limited iz Velike Britanije, partnerji pa še iz Italije, Latvije 
in Slovenije. Razpis bo ponovljen v prihodnjem študijskem letu, tako da upamo, da bo takrat 
vloga pozitivno odobrena. 
 

 Razpis v okviru programa »Interreg Slovenija - Avstrija«. Koordinator je bila Razvojna 
agencija Savinja, FKPV pa pogodbeni partner. Projekt je bil zasnovan kot partnerstvo med 
dvema fakultetama in dvema organizacijama iz podjetniškega podpornega okolja. Ključni 
namen projekta je bil raziskati primere dobrih poslovnih praks internacionalizacije v 
relevantnih okoljih, to je v Savinjski regiji v Sloveniji in v Gradcu z okolico v Avstriji, ter 
zasnovati inovativni čezmejni poslovni model internacionalizacije. Razpisa zaradi objektivnih 
razlogov nismo oddali.  
 

 Prijavili smo se tudi na »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 
2016«, vendar na razpisu nismo bili izbrani.  

 
Na koncu študijskega leta 2015/2016 smo začeli tudi z aktivno pripravo na prijavo še dveh 
razpisov MIZŠ in ESS, in sicer »Gostujoči predavatelji« in »Po kreativni poti do praktičnega 
znanja«. Pri obeh projektih smo bili uspešni, vendar jih na tem mestu ne opisujemo, saj se 
njihova izvedba nanaša na študijsko leto 2016/2017. 
 

2.1.2   Nadaljevanje že obstoječih internih projektov FKPV 
 
V študijskem letu 2015/2016 smo izvedli tudi nekatere interne projekte FKPV, ki niso bili 
sofinancirani z zunanjimi viri: 

 Izvedba internega projekta »Raziskava o obremenjenosti študentov z ECTS točkami v 
študijskem letu 2015/2016, ki sta ga izvedli dr. Tatjana Dolinšek in Andreja Nareks, mag. 

 Izvedba internega projekta »Zadovoljstvo diplomantov FKPV« v študijskem letu 
2015/2016, ki ga je izvedla  dr. Tatjana Dolinšek. 
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 Izvedba internega projekta: »Novi modeli ocenjevanja«, kjer so sodelovale tri 
predavateljice in ena študentka, rezultate projekta pa smo predstavili v okviru konference 
Cmepius. Vodja projekta je bila dr. Tatjana Kovač. 

 Izvedba internega projekta »Analiza prakse v študijskem letu 2015/2016«, predstavljena 
na kolegiju, ki ga je vodila dr. Tatjana Kovač.  

 

2.3 Znanstvene in strokovne konference FKPV  
 
2.3.1  Mednarodna znanstvena konferenca FKPV  
 
V mesecu  novembru 2015 smo izvedli  6. mednarodno znanstveno konferenco »Znanje in 
poslovni izzivi globalizacije v letu 2015«, s tematskim naslovom »Poslovne priložnosti 
trajnostnega razvoja v realnem in virtualnem okolju«. Konference se je udeležilo 59 avtorjev 
iz Slovenije in tujine, ki so skupaj pripravili 36 referatov. Tematske sekcije konference so bile: 

 Inteligentne rešitve v poslovni informatiki 

 Izzivi destinacijskega managementa v turizmu 

 Sodobni pristopi k managementu znanja 

 Globalni izzivi podjetništva in trženja 

 Perspektive na področju financ in računovodstva 

 

2.3.2  Soorganizacija mednarodne znanstvene konference ERAZ 
 
FKPV je bila soorganizator »Mednarodne konference ERAZ 2016«, ki je potekala 16. 6. 2016 
v Beogradu. Poleg FKPV sta bila soorganizatorja še »Univerza Mediteran Podgorica« in 
»University of national and world economy« iz Sofije. Naši predavatelji so sodelovali s 
strokovnimi in znanstvenimi prispevki, trije (dr. Tatjana Dolinšek, doc. dr. Denis Tomše in doc. 
dr. Tatjana Kovač) pa tudi kot člani programskega odbora konference. Cilj konference je 
združevanje akademske skupnosti in objava del z aktualnega znanstveno-raziskovalnega 
področja ekspertov, učiteljev, študentov in drugih strokovnjakov. 
 

2.3.3  Izdaja lastne znanstvene revije 
 
V tem študijskem letu smo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi  z  izdajo  znanstvene revije, ki bi 
predvidoma izhajala dvakrat letno in bi spodbujala izmenjavo najnovejših akademskih raziskav, 
raziskovalcem, praktikom, svetovalcem in študentom pa bi nudila dostop do izsledkov 
najnovejših raziskav ter praktične študije primerov. V ta namen smo že oblikovali spletno 
aplikacijo. 
 

2.4 Sodelovanje z drugimi VŠZ in partnerji iz gospodarstva 
 
V študijskem letu 2015/2016 smo sklenili pisma o nameri oz. pogodbe z dvema novima 
institucijama, kar je prikazano v Tabeli 1. 
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Tabela 1: Pregled sklenjenih dogovorov (pogodb) med FKPV in institucijami 
 

Ime podjetja Vrsta sodelovanja Povzetek pogodbe 
Datum 
sklenitve 

Akron d. o. o., 
Barletova 4, 1215 
Medvode Pismo o nameri 

Priprava raziskovalnih nalog in trženskih analiz, 
teme sem. nalog 1.9.2016 

NOVUS, regionalno 
središče 

Dogovor o 
sodelovanju Praksa za študente FKPV 

1.9.2016 

 

2.5.  Spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev 
 
Raziskovalno delo visokošolcih učiteljev se kaže v sodelovanju pri razpisih, projektih, 
znanstvenih konferencah, pripravi znanstvenih monografij in objavah v znanstvenih revijah. 
 

2.5.1 Aktivno sodelovanje raziskovalcev  v  dobljenih projektih 
 
V projekte, ki smo jih navedli v točki 2.1.1 in 2.1.2 so aktivno vključeni skoraj vsi zaposleni 
raziskovalci na FKPV in tudi ostali sodelavci FKPV, kar je podrobneje prikazano v spodnji tabeli. 

 
Tabela 2: Vključenost raziskovalcev v projekte FKPV 

 

Projekt Vključeni raziskovalci 

Nadgradnja KC FKPV dr. Anita Goltnik Urnaut 
dr. Tatjana Dolinšek 

Internacionalizacija FKPV mag. Petra Vovk Škerl 
Mateja Škornik 

Novi modeli ocenjevanja znanja dr. Tatjana Kovač 
dr. Tatjana Dolinšek 
mag. Petra Vovk Škerl 
Helena Horvat 

Obremenjenost študentov z ECTS točkami  dr. Tatjana Dolinšek 
Andreja Nareks, mag. 

Zadovoljstvo diplomantov dr. Tatjana Dolinšek  

Evalvacija prakse dr. Tatjana Kovač 

 
2.5.1.1 Dokumentirano znanstveno raziskovalno 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 2015 in 2016 (sistem SICRIS namreč ne 
omogoča izpisa za študijsko leto). Zajeto je samo področje 1, ki se nanaša na znanstveno- 
raziskovalno delo. 
 
dr. Kovač Tatjana 
 
a) Izvirni znanstveni članki 
 

• KOVAČ, Tatjana. Quality evaluation information support in higher education. Organizacija, ISSN 1318-5454. 
[Tiskana izd.], may 2015, vol. 48, no. 2, str. 120-130, ilustr., doi: 10.1515/orga-2015-0008. [COBISS.SI-
ID 513468732]  

https://doi.org/10.1515/orga-2015-0008
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513468732
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kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICT  
točke: 30, št. avtorjev: 1 

 
b) Znanstveni prispevki na konferencah 

 
• KOVAČ, Tatjana, DOLINŠEK, Tatjana, VOVK ŠKERL, Petra, HORVAT, Helena. Novi modeli ocenjevanja 

znanja študentov = New models of student's knowledge assessment. V: AŠKERC VENIGER, Katarina 
(ur.). Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = 
Improving teaching and learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center 

RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 123-133, 
ilustr. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. 
[COBISS.SI-ID 513584700]  
kategorija: 4C (Z); tipologija ni verificirana  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  

• LAZNIK, Marko, KOVAČ, Tatjana. Elektronska knjižnica letenja = Electronic library of flights. V: MERKAČ 
SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik 
referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. 
november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : 
international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 
2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015, str. 156-166, ilustr. [COBISS.SI-
ID 513532220]  
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICT  
točke: 10, št. avtorjev: 2  

 
dr. Goltnik Urnaut Anita 
 
a)  Izvirni znanstveni članek 

 
• GORENC, Mateja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GOLTNIK URNAUT, Anita. Abuse of internet services in the 

workplace and the emergence of addiction. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 
1855-0541, 2016, vol. 9, no. 2, str. 116-136.  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral 
OSICT  
točke: 10, št. avtorjev: 3 

• GORENC, Mateja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GOLTNIK URNAUT, Anita. Internet addiction - empirical 
verification for Slovenia. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2016, vol. 
9, no. 3, str. 23-42, doi: 0.12959/issn.1855-0541.IIASS-2016-no3-art2. [COBISS.SI-ID 29809447]  
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICT  
točke: 10, št. avtorjev: 3 
 

b) Kratki znanstveni prispevek 
 

• GOLTNIK URNAUT, Anita. Odbojka sede. V: ERČULJ, Frane (ur.). Odbojka, (Šport, ISSN 0353-7455, Letn. 
63, št. 3-4, 2015). Ljubljana: Fakulteta za šport, 2015, letn. 63, št. 3/4, str. 174-179, ilustr. [COBISS.SI-
ID 4803505]  
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 24, št. avtorjev: 1  
 

c) Znanstveni prispevki na konferencah 
 
• GOLTNIK URNAUT, Anita. Prilagajanje poučevanja študentom s posebnimi potrebami = Adjustment of 

teaching for students with special needs. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.). Izboljševanje procesov 
učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = Improving teaching and 
learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center RS za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 146-160. http://www.cmepius.si/wp-
content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. [COBISS.SI-ID 513588028]  
kategorija: 4C (Z); tipologija ni verificirana  
točke: 25, št. avtorjev: 1  

 
dr. Tatjana Dolinšek 
 

a) Prispevki na konferencah 
 

• KOVAČ, Tatjana, DOLINŠEK, Tatjana, VOVK ŠKERL, Petra, HORVAT, Helena. Novi modeli ocenjevanja 
znanja študentov = New models of student's knowledge assessment. V: AŠKERC VENIGER, Katarina 

http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513584700
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513532220
https://doi.org/0.12959/issn.1855-0541.IIASS-2016-no3-art2
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=29809447
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=4803505
http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf
http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513588028
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(ur.). Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = 
Improving teaching and learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 123-133, 
ilustr. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. 
[COBISS.SI-ID 513584700]  
kategorija: 4C (Z); tipologija ni verificirana  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  
 

• DOLINŠEK, Tatjana, HORVAT, Tatjana. Primerjalna analiza spletnega računovodskega poročanja srbksih [i. 
e. srbskih] in slovenskih podjetij = Comparative analysis of internet financial reporting for Serbian and 
Slovenian companies. V: Knowledge based sustainable economic development : conference proceedings. 
Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan [etc.], 2016, str. 
12-21, z avtroj. sl. [COBISS.SI-ID 513594428]  
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 12.5, št. avtorjev:  
 

• LUTAR-SKERBINJEK, Andreja, DOLINŠEK, Tatjana. Uporabniški vidik sprejemanja novosti pri 
računovodskem poročanju. V: O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, XXX. posvetovanje o 
računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, 
Maribor, 24. in 25. september 2015, (Zbornik referatov, ISSN 1318-3230, 2015, 30). Maribor: Društvo 
računovodij, finančnikov in revizorjev, 2015, str. 43-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 12078364]  
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tipologija ni verificirana  
točke: 2.5, št. avtorjev:  
 

•  DOLINŠEK, Tatjana, SITAR MATELIČ, Milena. Zadovoljstvo uporabnikov turističnih storitev pri izbrani 
potovalni agenciji = Users' satisfaction of tourist services in selected travel agency. V: MERKAČ SKOK, 
Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 
6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 
2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international 
scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015, str. 198-211. [COBISS.SI-ID 513533756]  
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 10, št. avtorjev: 2  

 
mag. Petra Vovk Škerl 
 

a) Prispevki na konferencah 
 

 

• VOVK ŠKERL, Petra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Media relations in organizational structure of Slovenian 
companies. V: RABAR, Danijela (ur.), ČERNE, Ksenija (ur.), ZENZEROVIĆ, Robert (ur.). European Union 
future perspectives : innovation entrepreneurship and economic policy, European Union future perspectives 

: innovation entrepreneurship and economic policy, conference, Pula, Croatia, 21-23 May 2015,. Pula: Juraj 
Dobrila University of Pula, 2016, str. 359-366. [COBISS.SI-ID 513621564]  
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 

• KOVAČ, Tatjana, DOLINŠEK, Tatjana, VOVK ŠKERL, Petra, HORVAT, Helena. Novi modeli ocenjevanja 
znanja študentov = New models of student's knowledge assessment. V: AŠKERC VENIGER, Katarina 
(ur.). Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = 
Improving teaching and learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center 
RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 123-133, 
ilustr. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. 
[COBISS.SI-ID 513584700]  
kategorija: 4C (Z); tipologija ni verificirana  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  
 

• VOVK ŠKERL, Petra, ŠKORNIK, Mateja. Razumevanje pomembnosti dejavnikov odnosov z mediji in 
uporabnosti situacij za delo novinarjev = Understanding of media relations factors importance and 
usefulness of situations for journalistic work. V: Knowledge based sustainable economic development : 
conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM 

Balkan [etc.], 2016, str. 218-225. [COBISS.SI-ID 513594684]  
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  

http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513584700
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513594428
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=12078364
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513533756
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513621564
http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513584700
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513594684
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• VOVK ŠKERL, Petra. Media relations as a strategic instrument in Slovenian companies. V: JURIĆ, Đurđica 
(ur.). Accounting and management - A&M : proceedings from the international scientific and profesional 
conference : 16th international scientific and professional conference. [Vol. 1], [Scientific papers] = 
Računovodstvo i menadžment - RiM : zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije : 
16. međunarodna znanstvena i stručna konferencija. Sv. 1, Znanstveni radovi. Zagreb: Hrvatski računovođa: 

= Croatian Accountant, 2015, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 513477436]  
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 25, št. avtorjev: 1  
 

• ŠUSTER ERJAVEC, Hana, VOVK ŠKERL, Petra. Regresijska analiza zvestobe uporabnikov mobilne 
telefonije = Regression analysis of customer loyalty in mobile service industry. V: MERKAČ SKOK, Marjana 
(ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. 
mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 
= Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international 
scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015, str. 104-110. [COBISS.SI-ID 513529148]  
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 10, št. avtorjev: 2  
 

• VOVK ŠKERL, Petra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Kakovost kot ključna determinanta zadovoljstva na 
primeru slovenskih bank = Quality as a key determinant of customer satisfaction - the case of Slovenian 
banks. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v 
letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference 
proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th 
November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015, str. 122-128. [COBISS.SI-
ID 513530172]  
kategorija: 4D (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 10, št. avtorjev: 2  
 

• ŠKORNIK, Mateja, VOVK ŠKERL, Petra. Elektronske volitve. V: Knowledge based sustainable economic 
development : conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the 
Balkans - UdEkoM Balkan [etc.], 2016, str. 583-587. [COBISS.SI-ID 513595196]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 2 

 
Škornik Mateja 

. 

• VOVK ŠKERL, Petra, ŠKORNIK, Mateja. Razumevanje pomembnosti dejavnikov odnosov z mediji in 
uporabnosti situacij za delo novinarjev = Understanding of media relations factors importance and 
usefulness of situations for journalistic work. V: Knowledge based sustainable economic development : 
conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM 

Balkan [etc.], 2016, str. 218-225. [COBISS.SI-ID 513594684]  
kategorija: 4C (Z); tipologijo je verificiral OSICD  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 

• ŠKORNIK, Mateja, VOVK ŠKERL, Petra. Elektronske volitve. V: Knowledge based sustainable economic 
development : conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the 
Balkans - UdEkoM Balkan [etc.], 2016, str. 583-587. [COBISS.SI-ID 513595196]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 2  

 

2.5.1.2 Kazalci raziskovalne uspešnosti za RI in posamezne raziskovalce1 
 
Raziskovalni inštitut za vodenje evidenco 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 2015 in 2016 (in ne za študijsko leto 2015/2016). V 
preteklih študijskih letih smo jo ločeno prikazovali tudi za področje družboslovja in 

                                                
1 Podatki so prikazani za koledarski leti 2015 in 2016, saj je spletna aplikacija SICRIS-a ni prilagojena študijskim letom, ampak 

koledarskim. 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513477436
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513529148
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513530172
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513595196
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513594684
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513595196
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interdisciplinarnih raziskav. Za letošnje leto pa je ta analiza združena skupaj, saj je bilo na obeh 
področjih enako število doseženih točk, tako da ni nobene razlike med področjema. 
Metodologija za izračun točk je predstavljena  na spletni strani ARRS 
 
Tabela 3 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 3: Kategorizacija po raziskovalcih – družboslovje (2015-2016) 
 

Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax 
h- 
indeks 

A32 A31 A33 A345 A3 

30020 Dr. Dolinšek Tatjana 33.82 0 0 0 0.09 2 2 1 0 0 0 0 0 

34920 Dr. Goltnik Urnaut Anita 81.18 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 

29951 Dr. Kovač Tatjana 54.41 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 

36928 Škornik Mateja 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 

29949 Dr. Šuster Erjavec Hana 142.98 0 25.30 25.30 0.42 0 0 0 0 0 0 0 0 

29952 Vovk Škerl Petra 89.71 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 416.81 0 25.30 25.30 1.16 2 2 1 0 0 0 0 0 

 
Tabela 4 prikazuje kvantitativno oceno raziskovalne skupine v letih 2015 in  2016 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.). 
 

Tabela 4: Kvantitativna ocena po metodologiji ARRS – družboslovje (2015-2016) 
 

A1 - objave Točke Ocena 

Upoštevane točke 416.80 1.11 

A'' - izjemni dosežki 0 0 

A' - zelo kvalitetni dosežki 25.30 0.02 

A1/2 - pomembni dosežki 25.30 0.02 

Ocena A1 1.15 

Citiranost Podatki 

CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2007-2016) 2 

CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2007-2016) 2 

h-indeks v zadnjih 10 letih (2007-2016) 1 

A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2011-2015) Ocena 

A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0 

A31 - sredstva mednarodnih projektov 0 

A33 - sredstva drugih ministrstev 0 

A34 - druga sredstva 0 

A35 - druga gospodarska sredstva 0 

Ocena A3 0 

 
Tabela 5 prikazuje znanstvena in strokovna dela (bibliografske enote) raziskovalne skupine v 
letih 2015 in 2016. Bibliografske enote so katalogizirana v sistemu COBISS.SI. Verifikacijo 
ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot izvajajo OSIC. 
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Tabela 5: Število bibliografskih enot po metodologiji ARRS – družboslovje (2015-2016) 
 

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus 

(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 
   

1D 
      

Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu 

1.01 0 0 1 1 0 3    0       5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1.02 0 0 0 0 0 0    0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.03 0 0 0 0 0 1    0       1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(2) 
      

2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2 
      

2.01       0 0 0        0 0 0 0 0       

2.18          0       0           

2.20              0   0 0          

2.22           0      0  0 0 0       

2.24           0      0  0 0 0       

2.26               0  0 0          

2.27               0  0 0          

2.28       0  0        0           

2.29                0 0 0          

ur.            0 0  0  0           

(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F 
    

Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu 

1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.26           0 0     0 0          

(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 
  

4C 4D 
      

Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu 

1.06 0 0 0 0 0 0   0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.08 0 0 0 0 0 0   6 5       11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  
SU 

   
TC CI CIAu TC CI CIAu 

Str.d.                  125    0 0 0 0 0 0 

 
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu 

SKUPAJ 17 126 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

2.5.1.3 Pregled raziskovalne uspešnosti FKPV po posameznih študijskih letih 
 
Spodnji dve tabeli prikazujeta pregled raziskovalne uspešnosti merjeno s točkami Z1, Z2 in S od 
ustanovitve Raziskovalnega inštituta pa do leta 2015/2016. Osnova za tabelo 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. Točke tudi ločeno 
prikazujemo za področje družboslovja (tabela 6) in za interdisciplinarne raziskave (tabela 7). 

 



13 

Tabela 6: 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 

 

Tabela 7: Število točk Z1, Z2 in S po posameznih študijskih letih - interdisciplinarne raziskave 
 

 Z1 Z2 S 

2008-2009 Raziskovalne uspešnosti nismo spremljali 

2010 Raziskovalne uspešnosti nismo spremljali 

2011 Raziskovalne uspešnosti nismo spremljali 

2012 Raziskovalne uspešnosti nismo spremljali 

2013 721 0 548 

2014 240 0 256 

 Z NK 

2014 288 270 

2015 223 255 

2016 151 26 

 
2.5.2 Zagotavljanje kadrov 
 
V Raziskovalnem inštitutu FKPV je bilo v študijskem letu 2015/2016 zaposlenih 5,5 
raziskovalcev (ena raziskovalka je bila zaposlena samo pol leta). 
 
V planu smo si zadali, da bi se zaposlili vsaj trije novi raziskovalci iz različnih raziskovalnih 
področij (ekonomija, informatika, turizem) v skupnem obsegu 1 FFTE raziskovalec. Za prihodnja 
leta načrtujemo povečanje števila zaposlenih raziskovalcev z vseh treh predmetnih področij 
(informatika, turizem, komerciala), saj bi na ta način lahko povečali obseg in kakovost 
raziskovalnega dela. Ena raziskovalka je vpisana na doktorski študij Univerze v Mariboru.  
 
Raziskovalci imajo delovno obvezo razdeljeno na razvojno-raziskovalno in pedagoško delo. 
Prav z delitvijo delovne obveze na raziskovalno in izobraževalno delo lahko zagotavljamo, da 
raziskovalci svoja spoznanja iz znanstvenoraziskovalnega dela vključujejo v izobraževalne 
vsebine. 
 
 
 

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

ampak skupaj. Zato smo za leto 2014 navedli oba izpisa (starega in novega). 
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3 Poročilo o delu Komisije za znanstveno-
raziskovalno  delo in doktorski študij 
 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij (v nadaljevanju KZRDDŠ), ima 5 
članov, in sicer vodjo razvojno-raziskovalnega oddelka, vodjo doktorskega študijskega 
programa in 2 visokošolska učitelja (od teh je lahko eden dekan) ter enega predstavnika 
študentov. 
 
V študijskem letu 2015/2016 se je KZRDDŠ sestala na 10 sejah (od tega 2 dopisni seji).  
KZRDDŠ je opravila naslednje dejavnosti: 
 
1. Obravnava vlog študentov 

 
Na komisiji  je bilo obravnavanih 5 vlog študentov, in sicer za naslednje namene: 

– priznavanje izpitov na podlagi predhodne izobrazbe; 

– potrjevanje letnih poročil DR-12; 

– prošnje za pisanje dispozicij in disertacij v tujem jeziku in  

– izredno napredovanje.  
 

2. Obravnava raziskovalnih map študentov 
 
Komisija je obravnavala prispele raziskovalne mape (DR-13) petih študentov. Podane so bile 
pripombe, oziroma pozitivna mnenja in potrditve.  
 
Pregled in potrjevanje dispozicij doktorskih disertacij in razpis zagovorov 
 
KZRDDŠ je prejela 4 dispozicije doktorskih disertacij. Razpisala je komisije za oceno dispozicij, 
obravnavala ocene in razpisala zagovore dispozicij. Vse dispozicije so bile tudi potrjene na 
Senatu fakultete. 
 
4.  Obravnava doktorskih disertacij  
 
V študijskem letu 2015/2016 je šest študentov oddalo doktorske naloge, za katere je KZRDDŠ 
imenovala komisije za oceno. Vseh šest nalog je bilo pozitivno ocenjenih in potrjenih na Senatu 
fakultete. Vseh šest študentov je nalogo uspešno zagovarjalo.  
 
5. Predlogi sklepov Senatu   
 
KZRDDŠ je Senatu fakultete predlagala različne sklepe iz vsebine njene pristojnosti, npr.: 
predloge sprememb Pravilnika o izvajanju doktorskega študija, predlog dopolnitve liste 
mentorjev, predlog spremembe sestave KZDDŠ, predloge glede pooblastitve dela oz. 
pristojnosti KZDDŠ, predloge o novih nosilcih predmetov. 
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4 Poročilo o poslovanju Knjižnice FKPV 
 

4.1 Gradivo 
 
V študijskem letu 2015/2016 je bil najvišji prirast diplomskih del, saj smo nadaljevali z 
vpisovanjem diplomskih nalog iz preteklih let in redno vpisovali sprotno produkcijo nalog, sledijo 
monografske publikacije, magistrska dela, serijske publikacije, doktorske disertacije in neknjižno 
gradivo. Podatki v tabeli prikazujejo število enot gradiva, dostopnega v Knjižnici FKPV. 
 

Tabela 8:  Število enot za posamezno skupino gradiv v študijskem letu 2015–2016 

 
GRADIVO Stanje – 30. 9. 2015 PRIRAST ODPIS 2015/2016 
Knjige, brošure … 5.154 133 0 5.287 

Diplomske naloge 3.963 173 0 4.136 

Magistrska dela 362 29 0 391 

Doktorske disertacije 8 4 0 12 

Serijske publikacije 300 23 0 323 

Neknjižno gradivo 202 4 0 206 

SKUPAJ 9.989 366 0 10.355 

 

4.2 Aktivni člani 
 
Aktivnih članov v študijskem letu 2015/2016 je bilo 975, od tega 891 (91,4 %) študentov. 
Številčno je bilo največ aktivnih včlanjenih študentov med izrednimi študenti, najvišji delež 
aktivnih včlanjenih študentov pa je dosegla skupina podiplomskih študentov (predvsem zaradi 
obiska knjižnice z željo zagotoviti si oddaljeni dostop do baz polnih besedil). V kategoriji 
»pravne osebe« so zajete knjižnice, s katerimi je Knjižnica FKPV sodelovala v tem študijskem 
letu v medknjižnični izposoji. Delež aktivnih članov je v vseh kategorijah študentov povečan 
zaradi nižjega števila vpisanih študentov in obiska študentov starih programov, ki so potrebovali 
potrdilo o opravljenih obveznostih do Knjižnice FKPV. 
 

Tabela 9: Članstvo v študijskem letu 2015–2016 
 

 AKTIVNI 
ČLANI 

VPISANIH 
NA FKPV 

DELEŽ 
(%) 

Študenti   redni 184 193 95,34 

                izredni 478 984 48,58 

                podiplomski 157 157 100,00 

SKUPAJ 891 1334 66,79 

Visokošolski učitelji, sodelavci in 
znanstveni delavci 

56 

Zaposleni   14 

Pravne osebe 14 

SKUPAJ 84 

 



16 

4.3 Izposoja gradiva 
 
Najbolj izposojeno gradivo v študijskem letu 2015/2016 so bile monografske publikacije, sledi 
izposoja serijskih publikacij in neknjižnega gradiva. 
 
 

Tabela 10:  Izposoja gradiva v študijskem letu 2015–2016 
 

GRADIVO ŠTEVILO ENOT 
Knjige, brošure, priročniki … 1.085 

Serijske publikacije 22 

Neknjižno gradivo 5 

SKUPAJ 1.112 

 

4.4 Medknjižnična izposoja 
 
V študijskem letu 2015/2016 je bilo medknjižnično izposojenih 20 enot gradiva iz drugih 
slovenskih knjižnic, iz Knjižnice FKPV pa je bilo posojenih 55 enot gradiva v različne slovenske 
knjižnice. 
 

Tabela 11: Medknjižnična izposoja v študijskem letu 2015–2016 
 

 PASIVA – 
IZPOSOJENO 

GRADIVO 

AKTIVA – 
POSOJENO 
GRADIVO 

 
SKUPAJ 

Fizične enote 20 53 73 

Kopije 0 0 0 

E-dokumenti 0 2 2 

SKUPAJ 20 55 75 

 

4.5 Dostop do baz podatkov 
 
V Knjižnici FKPV so lahko študenti v študijskem letu 2015/2016 dostopali do naslednjih baz 
podatkov: iBON (do februarja 2016), Bizi.si, Gvin, ProQuest in SpringerLink. 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 12: Dostop do baz podatkov v študijskem letu 2015–2016 
 

DOSTOPNE BAZE PODATKOV ŠTEVILO BAZ ŠTEVILO GESEL 

V knjižnici (oz. z računalnikov na FKPV) 6 - 

Z geslom za oddaljeni dostop 2 426* 
* podatek predstavlja število uporabnikov, ki so zaprosili za uporabniško ime in geslo ter ne števila izstavljenih gesel za oddaljeni dostop do baz podatkov 

 

4.6 Izobraževanje uporabnikov 
 
Uporabnikom naše knjižnice smo v študijskem letu 2015/2016 ponovno ponudili razširjeno 
izobraževanje o iskanju po knjižničnem katalogu in specialnih bazah polnih besedil, na katere 
smo v Knjižnici FKPV naročeni, izobraževanje o navajanju literature in pisanju povzetkov. 
Izobraževanja so potekala v okviru dveh, vsebinsko ločenih, praktično usmerjenih seminarjev v 
skupnem obsegu 8 šolskih ur, ki se jih je udeležilo 31 članov knjižnice. S seminarji smo dosegli, 
da se je dodelilo več uporabniških imen in gesel za oddaljeni dostop do specializiranih baz 



17 

polnih besedil, predvsem pa, da smo naše uporabnike opozorili na razpoložljive vire, ki jih lahko 
najdejo v bazah polnih besedil. Seminarja sta se izvedla samo na ME Celje. 
 

Tabela 13: Število ur in udeležencev seminarjev v študijskem letu 2015–2016 
 

VRSTA IZOBRAŽEVANJA ŠTEVILO 
UR 

UDELEŽENCI 

Iskanje po COBISS/OPAC-u in specializiranih bazah polnih besedil 4 15 

Navajanje literature in pisanje povzetkov 4 16 

SKUPAJ 8 31 
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5 Poročilo o delovanju Založbe FKPV 
 

5.1  Opis dejavnosti  
 

Založba FKPV, ki 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 ter elektronski obliki. Založba je v prvi vrsti namenjena študentom, saj jim s 
študijskimi gradivi, ki predstavljajo temeljno študijsko literaturo, olajša ter izboljša kakovost 
študijskega procesa. 

 
5.2  Preteklo delovanje 
 
Programsko je Založba FKPV usmerjena predvsem v izdajanje znanstvenih in strokovnih del 
redno zaposlenih in pogodbenih predavateljev s področja pedagoške in raziskovalne dejavnosti 
Fakultete ter v zadovoljevanje potreb po študijski literaturi. Od začetka delovanja do danes je 
Založbe FKPV izdala več kot 100 študijskih gradiv.  
 
V okviru Založbe poteka tudi prodaja najkakovostnejših gradiv, ki izhajajo v obliki broširanih 
izdaj v zbirkah Učbeniki FKPV ter Strokovne in znanstvene monografije FKPV. Do zdaj je izšlo 
že 35 broširanih izdaj. Pri vseh gradivih, ki izidejo, je opravljena recenzija enega ali dveh 
neodvisnih recenzentov, vsa gradiva so tudi lektorirana. Broširane izdaje predstavljajo 
nezanemarljiv doprinos k produkciji akademskega tiska, vezanega na področja podjetništva, 
poslovne informatike in turizma … 
 
Produkcija izdaj se iz leta v leto povečuje, prav tako se tudi širi ponudba založbe, kar je odraz 
hitrega razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti na fakulteti. V okviru mednarodne 
znanstvene konference FKPV izhajajo zborniki povzetkov referatov v knjižni obliki in zborniki 
prispevkov v obliki e-publikacij. 

 
5.3  Rezultati dela v študijskem letu 2015/2016 
 
Založba FKPV je v študijskem letu 2015/2016 delala v zelo malem obsegu. Po enoletnem 
premoru je FKPV ponovno organizirala mednarodno znanstveno konferenco, zato je Založba 
FKPV izdala zbornika celih prispevkov in povzetkov. V študijskem letu 2015/2016 ponovno niso 
bila izdana gradiva v broširani izdaji, namenjena prodaji, izdani pa sta bili 2 gradivi za študijske 
namene. 
 



19 

V nadaljevanju prikazujemo izdana gradiva založbe v študijskem letu 2015/2016 glede na 
tipološko oznako. 

 
Tabela 14: Gradivo za študijske namene 

 
 
Izdana gradiva za 
študijske programe 
 

Tipologija gradiva 
Število 
naslovov 

Dodiplomski študij znanstvena monografija 0 

 strokovna monografija 0 

 univerzitetni učbenik 0 

 študijsko gradivo 2 

 ostalo 0 

 skupaj 2 

 

Podiplomski študij znanstvena monografija 1 

 strokovna monografija 0 

 univerzitetni učbenik 0 

 študijsko gradivo 0 

 ostalo 0 

 skupaj 1 

  
izdana gradiva skupaj 

 
3 
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6 Analiza raziskovalnega dela 2007-2016 
 
Spodnja tabela nam prikazuje analizo raziskovalnega dela v obdobju od študijskega leta 2007/2008 do 2015/2016 po posameznih ciljih, ki smo jih 
navedli v strategiji in planu dela. 
 

Tabela 15: 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 

Število raziskovalcev 

Število 6 6 8 10 11 10 10 8 5,5 

Bazni indeks (2007 
=100) 

100 100 133 166 183 166 166 
133 92 

Verižni indeks  - 100 133 125 110 91 100 80 69 

Prijava na projekte in razpise 

Število 0 3 4 1 3 3 2 7 5 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- 100 133 33 100 100 67 
233 167 

Verižni indeks - - 133 25 300 100 50 350 71 

Dobljeni projekti in razpisi (brez ZK),  

Število 0 2 2 1 1 3 1 1 2 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- 100 100 50 50 150 50 
50 100 

Verižni indeks - - 100 50 100 300 33 100 200 

Interni projekti FKPV  

Število 0 0 0 0 0 11 5 4 4 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- - - - - -  - 
- - 

Verižni indeks - - - - - -  45 80 100 

Število točk pri bibliografiji –Z1 

Število   
Nismo 
spremljali 

71 193 293 237 83 

/ / 

Bazni indeks (2010 
=100) 

- - - 272 413 334 117 
  

Verižni indeks - - - 272 152 81 35   

Število točk pri bibliografiji –Z2 Število 
Nismo 
spremljali 

Nismo 
spremljali 

989 674 485 333 157 
Se ne 
spremlja 
več 

Se ne 
spremlja 
več 
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Cilj 
2007-
2008 

2008- 
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013 
-2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

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 

 

511 416 

Bazni indeks 
(2014=100) 

/ / 

Verižni indeks / 81,4 

Število objav zaposlenih raziskovalcev 
na znanstvenih konferencah 

 

Število 7 12 31 41 43 38 25 16 17 

Bazni indeks 
(2007=100) 

100 171 442 586 614 543 357 
228 243 

Verižni indeks - 171 258 132 105 88 66 64 106 

Izvirni znanstveni članki 

Število 1 3 3 6 4 4 6 7 3 

Bazni indeks 
(2007=100) 

100 300 300 600 400 400 600 
700 300 

Verižni indeks - 300 100 200 66 100 150 117 43 

Izdane znanstvene monografije 

Število 0 1 1 1 4 1 0 1 0 

Bazni indeks 
(2008=100) 

- 100 100 100 400 100 0 
100 - 

Verižni indeks - 100 100 100 400 25 0 100 0 

Izdane strokovne monografije 

Število 1 3 2 2 1 3 3 1 0 

Bazni indeks 
(2007=100) 

100 300 200 200 100 300 300 
100 0 

Verižni indeks - 300 66 100 50 300 300 33 0 

Dostop do baz podatkov 

Število 0 0 2 1 6 8 8 8 7 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- - 100 50 300 400 400 
400 350 

Verižni indeks - - - 50 600 133 133 133 88 

Vključevanje  študentov v RR delo 

Število - 1 23 26 21 25 38 19 8 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- 100 2300 2600 2100 2500 3800 
1900 8000 
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Cilj 
2007-
2008 

2008- 
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013 
-2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Verižni indeks - - 2300 113 81 119 152 

50 42 

  

Vključevanje zunanjih sodelavcev v RR 
delo 

Število - - 36 35 39 47 28 7 18 

Bazni indeks (2008 
=100) 

- - 100 97 108 131 78 
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50 

Verižni indeks - - - 97 111 121 60 25 257 

Število gostujočih predavateljev 

Število     8 39 26 37 25 32 13 

Bazni indeks (2009 
=100) 

- - 100 488 325 463 313 
400 163 

Verižni indeks - - - 488 67 143 68 
128 40 
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7 Zaključek 
 
Glede na zastavljeni plan smo ugotovili, da smo večino zastavljenih ciljev tudi uresničili. Ključne 
ugotovitve lahko strnemo v naslednjih točkah: 

 število zaposlenih raziskovalcev se je glede na preteklo študijsko leto zmanjšalo; 

 prijavili smo se na pet razpisov in uspeli dveh razpisih v skupini vrednosti okoli 62.000 EUR; 

 nadaljevali smo delo na štirih internih projektih FKPV;  

 sklenili smo dve pogodbi  o sodelovanju (pismo o nameri) s podjetji iz okolja; 

 izvedli smo 5. mednarodno znanstveno konferenco in bili soorganizatorji mednarodne 
konference v Beogradu; 

 raziskovalci FKPV so objavili preko 17 znanstvenih prispevkov na mednarodnih znanstvenih 
konferencah oz. in 3 članke v mednarodnih znanstvenih revijah; 

 ohranili  smo dostop do 7 mednarodnih baz; 

 izvedli smo več izobraževanj za uporabnike baz podatkov. 
 
 
 


