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UVOD 
 
Poslovno poročilo UL FA za leto 20156 je pripravljeno v skladu s 27. členom 

Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

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

58/10, 104/10, 104/11 in 86/2016) in v skladu s 16. členom Navodil o pripravi 

zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). To poslovno poročilo sledi 

programu dela fakultete za leto 2015, tako da je iz njega vidno uresničevanje tega 

programa. Pri kazalcih so napisani doseženi rezultati in v primeru večjih odstopanj 

tudi razlogi zanje.  

 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo oz. opredeljujejo delovno 

področje fakultete, so predvsem:  

 Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 

69/04, 68/06 in 47/13);  

 Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo 

(ZViS-UPB3), 15/08 (Odl. US U-I-370/06-20), 64/08, 86/09, 62/10 (Odl. US), 

34/11, 78/11, 40/12 (ZUJF), 57/12 (ZPCP), 109/12 in 85/14);  

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 96/12 (ZPIZ-2), 

104/12 (ZIPRS 1314), 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 

47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 

- ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - 

ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 

85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 

104/15);  

 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Ur. l. RS št. 

41/11);  

 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov (Ur. l. RS, št. 95/10, 17/11, 40/12 (ZUJF), 51/12, 6/13 in 88/13);  

 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06 in 87/11); 

 Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 97/11 

in 109/12);  

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 (uradno 

prečiščeno besedilo – UPB1), 112/07, 9/11 in 57/12 (ZPOP-1A)); 

 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS, 

št. 43/11 in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

 Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 - ZDT-B, 2/04 - ZDSS-

1, 23/05, 62/05 - odl. US, 75/05 - odl. US, 113/05, 21/2006 - odl. US, 23/06 - 

skl. US, 62/06 - skl. US, 68/06 - ZSPJS-F, 131/06 - odl. US, 11/07 - skl. US, 

33/07, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199742&stevilka=2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200066&stevilka=3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200324&stevilka=899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200469&stevilka=3088
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013032200%7CRS-25%7C3182%7C892%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900%7CRS-46%7C5279%7C1756%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013053100%7CRS-47%7C5326%7C1780%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013070200%7CRS-56%7C6413%7C2139%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7655%7C2519%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7657%7C2520%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7633%7C2511%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600%7CRS-63%7C7669%7C2538%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120300%7CRS-99%7C10699%7C3548%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120300%7CRS-99%7C10707%7C3549%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900%7CRS-101%7C11111%7C3675%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013122000%7CRS-107%7C12342%7C3887%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900%7CRS-101%7C11126%7C3676%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014050500%7CRS-32%7C3730%7C1322%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014072100%7CRS-55%7C6242%7C2446%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014112800%7CRS-85%7C9509%7C3442%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014122900%7CRS-95%7C10665%7C3951%7CO%7C
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 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 47/15); 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11);  

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03, 61/05, 

113/05 - ZInfP, 109/05 - ZDavP-1B, 28/06, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 

72/14 - skl. US in 19/15); 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. 

RS, št. 7/11, 34/11 (Odl. US), 64/12 in 12/13);  

 Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/2000, 33/2003, 

79/2004, 36/06, 18/09 in 83/10);  

 Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 04/2017);  

 drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe za 

notranjo revizijo UL, Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o popisu osnovnih 

sredstev, Pravilnik o volitvah organov UL, Pravilnik o varovanju osebnih in 

zaupnih podatkov na UL, Pravilnik o upravljanju dokumentarnega gradiva na 

UL, Pravilnik o delovnem času, Izjava o varnosti z oceno tveganja); Pravila UL 

FA, Računovodska pravila UL FA, in ostali interni akti UL FA.  

 

Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o 

javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 109/08, 49/09, 

38/10, 107/10,  110/11, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 

14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/2015) in Zakona o računovodstvu  (Ur. l. 

RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06).  

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003030700%7CRS-24%7C2786%7C900%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005063000%7CRS-61%7C6311%7C2663%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005121600%7CRS-113%7C12205%7C5005%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005120600%7CRS-109%7C11613%7C4752%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006031700%7CRS-28%7C2910%7C1130%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006111600%7CRS-117%7C12331%7C5018%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014040200%7CRS-23%7C2701%7C876%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014070400%7CRS-50%7C5554%7C2077%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014101000%7CRS-72%7C7926%7C2978%7CO%7C
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200028&stevilka=1259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200333&stevilka=1353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200479&stevilka=3470
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3758
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5204
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200179&stevilka=4108
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900%7CRS-46%7C5279%7C1756%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900%7CRS-101%7C11136%7C3677%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900%7CRS-101%7C11111%7C3675%7CO%7C
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199923&stevilka=1032
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 1 POROČILO DEKANA UL FA 
 

Na Fakulteti za arhitekturo UL smo tudi v letu 2016 uspešno izpolnili 
vse cilje, ki smo si jih zadali v programu dela za leto 2016, a ob tem 
je potrebno povedati , da so bili cilji zastavljeni dokaj ozko, saj 
obstoječa zakonodaja na izvajanje visokošolskega izobraževanja 
prinaša vrsto tveganj za nemoteno izvajanje programov. Fakulteta se 
kadrovsko počasi konsolidira. V letu 2016 je odšel v pokoj en redni 
profesor, njegovo mesto smo popolnili z notranjimi kadri. Ker se v 

letu 2017 obeta upokojitev dveh rednih profesorjev smo pričeli z naborom možnih 
novih nosilcev njunih  predmetov. Prav tako smo pričeli tudi z oblikovanjem nabora 
možnih kandidatov za novega dekana fakultete, ker se dosedanjemu izteče mandat v 
letu 2017. Nadaljevali smo z organizacijsko prenovo programa arhitektura ter 
smiselno vertikalno in horizontalno povezali nekaj tematskih sklopov v učinkovitejše 
celote. S tem smo povečali kvaliteto podajanja učne snovi ter razbremenili študenta 
odvečnega podvajanja tematik. 
 
V letu 2016 smo skladno z zakonom zaključili  stari univerzitetni program arhitekture, 
ki se je zaključil 30.09.2016. Fakulteta je bila pod velikim pritiskom diplomantov 
starega programa, ki so želeli zaključiti študij. Pedagogi so v poletnih mesecih opravili 
ogromno delo tako da je ob njihovi pomoči uspelo diplomirati  193 študentov starega 
programa.  Prav tako smo izvajali univerzitetni študijski program prve in druge 
stopnje "URBANIZEM«. Izvajali smo novi  doktorski študij in izvedli nekaj 
dodiplomskih in podiplomskih tečajev ter domačih in mednarodnih seminarjev in 
delavnic. Povečalo se je število gostujočih profesorjev in raziskovalcev ter predvsem 
število študentov na podlagi Erasmus in drugih izmenjav. 
 
Fakulteta se je še naprej uspešno povezovala s prakso, na kar kažejo številne 
izvedene urbanistične in arhitekturne delavnice in strokovna srečanja. Uspešno je 
sodelovanje šole v humanitarnih akcijah in aktivno povezovanje z vladnimi službami 
pri projektih, ki imajo širši javni pomen. 
 
Naši pedagogi so se tudi v letu 2016 uspešno uveljavljali na strokovnem področju, 
saj so bili nagrajeni s številnimi natečajnimi kot tudi najvišjimi strokovnimi domačimi 
in mednarodnimi nagradami. Bili so vabljeni, bodisi kot kritiki ali kot člani komisij za 
ugledna strokovna nacionalna odličja v več evropskih državah, prav tako pa so 
delovali kot gostujoči profesorji na uglednih tujih univerzah. Ob tem so izjemni 
ambasadorji fakultete tudi naši študenti, ki svojo odličnost prav tako izkazujejo s 
številnimi domačimi in tujimi uspehi. Ob tem omenjamo tudi številne razstave in 
predstavitve posameznih pedagogov na pomembnih mednarodnih arhitekturnih 
dogodkih, nominacije za različne mednarodne nagrade in zmage na še nekaterih 
drugih domačih in tujih natečajih, prav tako so pedagogi UL FA opravljali odlično 
znanstveno raziskovalno dejavnost, o čemer pričajo številni objavljeni članki v 
domačih in tujih publikacijah. 
 
Navkljub temu, da je fakulteta tudi v letu 2015 prejela neznatna sredstva za 
investicijsko vzdrževanje s strani MIZŠ, je skladno s finančnimi zmožnostmi skrbela 
za obnovo oziroma prenovo prostorov administracije in učilnic in opreme. Začeta so 
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bila pomembna vzdrževalna dela na klimatskem sistemu prizidka in starega dela 
fakultetne zgradbe. 
 
Sodelavci fakultete so s svojim strokovnim, predanim in požrtvovalnim delom 
poskrbeli, da fakulteta deluje stabilno in proizvaja kvalitetne diplomante, zavedajoč 
se, da ima ljubljanska šola za arhitekturo skoraj stoletno tradicijo in je tako doma, 
kot  v širšem evropskem prostoru priznana kot pomembna in kvalitetna institucija, ki 
z mnogimi generacijami kvalitetno izobraženih arhitektov pomembno vpliva k 
samobitnosti slovenskega arhitekturnega ustvarjanja in posledično narodovi identiteti 
na področju kulture in arhitekture, k čemur bomo odločno stremeli tudi v prihodnje.  
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA FA 
 
 
Fakulteta za arhitekturo si je tudi v letu 2016, kot ena najstarejših izobraževalnih 

ustanov v državi in ena od prvih članic Univerze v Ljubljani, ki bo leta 2019 

praznovala stoto obletnico svoje ustanovitve, prizadevala postati vodilna ustanova na 

področju arhitekture v srednje evropski regiji, kar smo skušali doseči z dvigom 

splošne kvalitete izobraževanja naših študentov, z razvojem in krepitvijo obeh 

študijskih programov, ki ju izvajamo, tako Enovitega magistrskega študija 

Arhitekture, kot tudi dvostopenjskega univerzitetnega študija Urbanizma, z 

organizacijo in realizacijo konkurenčnega programa doktorskega študija, z zaposlitvijo 

novih mladih in prodornih ter tudi uveljavljenih kadrov in z izmenjavo kvalitetnega 

pedagoškega kadra iz priznanih tujih univerz in arhitekturnih šol, prav tako smo kot 

vodilni ali pridruženi partner sodelovali v števlinih domačin in tujih raziskovalnih 

programih. Z navedenim pristopom bomo v prihodnje nadaljevali, ker menimo, da 

odločilno prispeva h dvigu kvalitete fakultete in krepljenju njenega ugleda v 

domačem in mednarodnem okolju. 

 

Osnovna naloga Fakultete za arhitekturo je bilo izvajanje javne službe na področju 

visokega šolstva, in sicer izobraževanja in raziskovanja na področju arhitekture in 

urbanizma: 

 v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija – izobraževanje in dodatno 

usposabljanje kadrov; 

  v okviru raziskovalne visokošolske ustanove – aplikativne in znanstveno 

razvojne raziskave na področju arhitekture in urbanizma in njihov prenos v 

prakso; 

 zaradi zagotavljanja možnosti strokovnega delovanja diplomantov UL FA v 

praksi, se je FA odločila odločneje poseči v proces oblikovanja nove  

zakonodaje na področju gradnje objektov, urejanja prostora in statusa 

arhitektov, saj bo le primerno sistemsko okolje omogočalo opravljati našim 

diplomantom njihovo strokovno poslanstvo. 

 

FA se je odločila za aktivno participacijo, ko opozarja odločevalske institucije na 

potrebo po večji skrbi za urejenost globalnega prostora in na poslanstvo arhitekturne 

stroke, ki kot reguliran poklic deluje v javnem interesu. V ta namen se je FA tudi 

aktivno vključila v javno razpravo o osnutkih nove prostorske, gradbene in statusne 

zakonodaje na področju arhitekture ter s svojimi stališči seznanila pristojno 

ministrstvo, nekatere poslanske skupine in druge ključne deležnike, ki v procesu 

priprave in sprejemanja te zakonodaje sodelujejo.  
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Kot družbeno odgovorna institucija je fakulteta aktivni partner pri organizaciji ali 

izvedbi različnih dogodkov, ki krepijo zavest udeležencev na strokovnem področju ali 

osveščajo o širši družbeni problematiki. 
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3 PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA ARHITEKTURO UL 
 
  
Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo opravlja izobraževalno, znanstveno 

raziskovalno, umetniško strokovno in drugo dejavnost. Fakulteta za arhitekturo je 

javni visokošolski zavod in članica Univerze v Ljubljani. 

 

VODSTVO FAKULTETE: 

prof. mag. Peter Gabrijelčič  

DEKAN  

peter.gabrijelcic@fa.uni-lj.si 

tel.: 01 200 07 49 

 

 

 

doc. dr. Matej Blenkuš  

PRODEKAN ZA ŠTUDIJSKO PODROČJE IN PODROČJE 

FINANČNIH ZADEV 

matej.blenkus@fa.uni-lj.si 

tel.: 01 200 07 49  

 

 

izr. prof. mag Tadej Glažar 

PRODEKAN ZA PODROČJE MEDUNIVERZITETNEGA  

SODELOVANJA 

tadej.glazar@fa.uni-lj.si 

tel.: 01 200 07 49 

 

 

izr. prof. dr. Tadeja Zupančič 

PRODEKANJA ZA PODROČJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA  

DELA 

tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si 

tel.: 01 200 07 49 

 

 

dr. Mitja Blaganje 

TAJNIK FAKULTETE ZA ARHITEKTURO 

mitja.blaganje@fa.uni-lj.si 

tel.: 01 200 07 21 

mailto:peter.gabrijelcic@fa.uni-lj.si
mailto:matej.blenkus@fa.uni-lj.si
mailto:tadej.glazar@fa.uni-lj.si
mailto:tadeja.zupancic@fa.uni-lj.si
mailto:mitja.blaganje@fa.uni-lj.si
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UL Fakulteta za arhitekturo je v letu 2016 izvajala enoviti magistrski študijski 

program Arhitektura, prvostopenjski bolonjski študijski program Urbanizem, 

drugostopenjski bolonjski študijski program Urbanizem ter tretjestopenjski doktorski 

študijski program Arhitektura. 

 

UL Fakulteta za arhitekturo je v letu 2016 (študijsko leto 2016/17) izvajala enoviti 

magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura, univerzitetni študijski 

program prve stopnje Urbanizem, magistrski študijski program druge stopnje 

Urbanizem ter doktorski študijski program tretje stopnje Arhitektura. V letu 2016 (š.l. 

2016/17) je bilo na enoviti magistrski študijski program druge stopnje vpisanih 1.000 

študentov redno (od tega 16 po merilih za prehode) in 26 izredno (od tega 14 po 

merilih za prehode). 

  

71 študentov je bilo vpisanih na redni in 2 na izredni prvostopenjski univerzitetni 

študijski program Urbanizem. V 1. letnik magistrskega študijskega programa 

Urbanizem je bilo vpisanih 13 rednih in 2 izredna študenta. 

 

Na izredni doktorski študijski program tretje stopnje je bilo vpisanih 28 študentov. 

 

Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti je bilo vpisanih 52  raziskovalcev 

(ARRS in IZUM), ki so delovali na naslednjih področjih: arhitekture, urbanizma, 

oblikovanja, trajnostnega načrtovanja, gradbeništva in bivalnega okolja.  

 

UL Fakulteta za arhitekturo deluje v stari stavbi v izmeri 3252 m2 in prizidku v izmeri 

1200 m2, Ljubljana, Zoisova cesta 12. 

 

Opis organiziranosti fakultete:  

 

Fakulteta za arhitekturo je organizirana v katedre in inštitut: 

Katedra za projektiranje, 

Katedra za predstavitvene tehnike, 

Katedra za kompozicijo in oblikovanje, 

Katedra za urbanizem, 

Katedra za zgodovino in teorijo, 

Katedra za organizacijo, tehnologijo, management in računalništvo, 

Katedra za konstrukcije, 

Inštitut za arhitekturno - urbanistično oblikovanje 

 

V okviru fakultete delujeta dve organizacijski enoti: Tajništvo in Knjižnica. 

 

UL FA upravljajo in vodijo naslednji organi: 

- Akademski zbor 
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- Senat 

- Dekan 

- Upravni odbor    

- Študentski svet 

 

Univerza v Ljubljani nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 

Fakulteta za arhitekturo je zavod brez pravne subjektivitete, ko v imenu in  za račun 

univerze izvaja dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in 

nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za katerega zagotavlja 

sredstva RS. Fakulteta za arhitekturo je hkrati zavod z lastnostjo pravne osebe in 

nastopa pri izvajanju dejavnosti iz 16. člena statuta UL v pravnem prometu v svojem 

imenu in za svoj račun. 

 
Slika 1: Organigram FA  
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4 FINANČNI PODATKI 
 

FA izkazuje prihodke od opravljanja dejavnosti javne službe po vrstah in namenih, in 

sicer posebej prihodke iz proračunskih sredstev in posebej iz drugih dejavnosti. 

Upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka. Poslovne prihodke sestavljajo 

zneski od prodaje proizvodov in storitev, ne glede na to, kdo je plačnik.  

 

FA razvršča dejavnost na:  

 

1. opravljanje javne službe: 

- redni dodiplomski študij   

- podiplomski študij:    

1. magistrski  

2. doktorski 

3. specialistični 

- izredni dodiplomski študij 

- knjižnično dejavnost 

- znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost-povezano s pedagoškim 

delom, programsko financiranje, projektno financiranje 

- projekti EU. 

 

2. dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu: 

 

Vire financiranja ločimo skladno s Statutom Univerze na: 

- nacionalni program visokega šolstva 

- nacionalni program znanstveno raziskovalnega  in umetniškega dela 

kar se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije. 

 

Ostala dejavnost, ki se financira s strani pravnih in fizičnih oseb pa zajema: 

- šolnine in druge prispevke namenjene izobraževanju 

- donacije 

- drugi viri. 

 

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 4.242.382 EUR in so bili za 5 % nižji 

od doseženih v letu 2015. 

 

Prihodki iz poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe-izobraževanje, 

raziskovanje in tržne dejavnosti.  

 

Celotni odhodki znašajo 4.242136 EUR in so bili za 5 % nižji od doseženih v letu 

2015. 
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Odhodki so razčlenjeni na: 

- poslovne odhodke, 

- finančne odhodke, 

- druge odhodke in  

- prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

Poslovni odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, stroške amortizacije 

in druge stroške. 

 
Tabela 1: nekateri finančni podatki o poslovanju UL FA: 
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5  USMERITVE IN CILJI FA 
 

5.1 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela 

 
Tudi v letu 2016 je bil dolgoročni cilji Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani  

dvig kvalitete izvajanja dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja kot izhaja iz 

večletnega programa dela in razvoja fakultete, iz področnih strategij in iz 

nacionalnega programa. 

 

UL Fakulteta za arhitekturo dolgoročno izobražuje na prvostopenjskem in 

drugostopenjskem študiju okoli 1.100 študentov (v letu 2015: 1.114 študentov) 

in okoli 30 študentov na tretjestopenjskem doktorskem študiju ( v letu 2015: 28 

študentov). 

 

Prav tako bo fakulteta nadaljevala intenzivno mednarodno sodelovanje in izmenjavo 

študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju in si prizadevala doseči 

sinhronizacijo fakultetnega učnega programa in oblik in njihovega izvajanja z 

evropskimi univerzitetnimi in raziskovalnimi standardi. 

 

Fakulteta si bo  prizadevala za povečanje strokovnega dela, s katerim je ohranjala 

stik s prakso in v ta namen zaposlovala vrhunske strokovnjake s področja 

arhitekture, ki so s svojim znanjem prispevali k sodelovanju z državno upravo, 

ministrstvi, gospodarskimi subjekti in raznimi zavodi. V ta namen se bo fakulteta še 

naprej trudila k sodelovanju pritegniti tudi kompetentne strokovnjake iz prakse, ki 

bodo na različne načine prispevali h kvaliteti izvedbe študijskega programa.    

 

Predvsem pa si bo fakulteta stalno prizadevala:  

 izboljšati pedagoški proces z ustreznim prilagajanjem študijskih programov, 

 uvajati nove študijske programe, če se bo za njih pojavila potreba in interes, 

 povečati  število gostujočih pedagogov na fakulteti, 

 povečati število pedagogov na tujih univerzah, 

 povečati sodelovanje s tujimi univerzami, 

 povečati oz. ohranjati število strokovnjakov iz prakse v študijskem procesu. 

 

5.2 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2016 

 
UL Fakulteta za arhitekturo bo v letu 2016 dosledno izpolnjevala obveznosti, ki 

izhajajo iz Zakona o visokem šolstvu in nacionalnega programa visokega šolstva in 

pripravljala ter izvajala tudi dodatne programe za študente. 
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V letu 2016 je na Fakulteti za arhitekturo diplomiralo: 193 študentov  na 

univerzitetnem študijskem programu Arhitektura, 107 študentov na enovitem 

magistrskem študijskem programu druge stopnje Arhitektura in 13 študentov 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Urbanizem.                      

                                                                                            

Na študijske programe vseh treh stopenj na FA je vpisano skupno 164 tujih 

študentov. Cilj pa je, da v letošnjem in prihodnjih dveh študijskih letih število tujih 

študentov še povečamo. 

 

Fakulteta je izvajala koordinacijo kadrovske, računovodske in poslovne informatike in 

tudi  koordinacijo pri nabavi knjižnih in elektronskih virov, kar bomo učinkovito 

nadaljevali tudi v prihodnje. 
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6 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
UL Fakulteta za arhitekturo je v letu 2016 (študijsko leto 2016/17) izvajala enoviti 

magistrski študijski program druge stopnje Arhitektura, univerzitetni študijski 

program prve stopnje Urbanizem, magistrski študijski program druge stopnje 

Urbanizem ter doktorski študijski program tretje stopnje Arhitektura. 

 

V letu 2016 (š.l. 2016/17) je bilo na enoviti magistrski študijski program druge 

stopnje vpisanih 977 študentov redno (od tega 7 po merilih za prehode) in 36 

izredno (od tega 18 po merilih za prehode). 71 študentov je bilo vpisanih na redni in 

2 na izredni prvostopenjski univerzitetni študijski program Urbanizem. V 1. letnik 

magistrskega študijskega programa Urbanizem je bilo vpisanih 19 rednih študentov. 

 

Na enovitem magistrskem študiju Arhitektura je bilo razpisano 115 mest za redni 

študij, 25 mest za izredni študij, 15 mest za tujce ter 30 mest za nadaljevanje študija 

po merilih za prehode (10 mest za vpis v 2 letnik, 10 mest za vpis v  3 letnik in 10 

mest za vpis v 4 letnik). 

 

Na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Urbanizem je bilo 

razpisano 30 mest za redni študij, 15 mest za izredni študij, 5 mest za tujce, 5 mest 

za nadaljevanje študija po merilih za prehode (2 mesta z vpis v 2. letnik, 3 mesta za 

vpis v 3. letnik). 

 

Na drugostopenjskemu magistrskem študijskem programu Urbanizem je bilo 

razpisano: 30 mest za redni študij, 15 mest za izredni študij, 5 mest za tujce, 4 

mesta za nadaljevanje študija po merilih za prehode (3 redno, 1 izredno), 4 mesta za 

nadaljevanje študija po merilih za prehode za tujce (3 redno in 1 izredno), za 

vzporedni študij so bila razpisana 4 mesta ( 3 redno in 1 izredno). 

 

Na izredni doktorski študijski program tretje stopnje je bilo vpisanih 25 študentov. 
 

Tabela 2: število vpisanih študentov v ŠL 2016/2017 
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Tabela 3: Število vpisanih študentov na UL FA v obdobju zadnjih 7 let 

 
 

Fakulteta za arhitekturo je v letu 2016 razpisala 40 vpisnih mest za vpis v 5. letnik 

izrednega enovitega magistrskega študija Arhitektura, po merilih za prehode za 

diplomante univerzitetnega študija arhitekture. 
 

Graf št. 1: Število vpisanih študentov na UL FA v obdobju zadnjih 7 let 

 
 

Na podiplomski doktorski študij Arhitektura 3. stopnje je bilo razpisanih 15 vpisnih 

mest,  v prvi letnik je bilo sprejetih 11 kandidatov. Znanstveni naslov doktorja 

znanosti je prejelo 9 kandidatov.   

 

Od 156 redno vpisanih v prvi letnik Enovitega magistrskega študija Arhitektura, v letu 

2015 jih je napredovalo v 2. letnik 82, ponovno je bilo vpisanih v 1. letnik 43 

študentov, pavziralo pa je 18 študentov. 

 

Čas študija je na univerzitetnem študiju Arhitektura v letu 2016 trajal 16,67 let, na 

Enovitem magistrskem študiju Arhitektura pa 7,64 let. Povprečni čas študija v letu 

2016 na starem doktorskem študiju je bil 7,4 let in na doktorskem študiju 3. stopnje 

5,41 let. 
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Tabela 4: število diplomantov v letu 2016 

 
 
Tabela 5: Število diplomantov v letu 2016 po spolu 

 
 
Tabela 6: Število diplomantov v letu 2016 po načinu študija 
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V letu 2016 je na Fakulteti za arhitekturo diplomiralo: 193 študentov  na 

univerzitetnem študijskem programu Arhitektura, 107 študentov na enovitem 

magistrskem študijskem programu druge stopnje Arhitektura in 13 študentov 

univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Urbanizem.    

 

Naslov doktorja znanosti je pridobilo 8 študentov. 

                                                                                                               

Na študijske programe vseh treh stopenj na FA je vpisano skupno 164 tujih 

študentov. Cilj pa je, da v letošnjem in prihodnjih dveh študijskih letih število tujih 

študentov še povečamo. 
 

Tabela 7: Število tujih diplomantov v letu 2016 po načinu študija 

 
 
Graf št. 2. Trend gibanja diplomantov 
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7 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA 
 
Fakulteta ima sistemizacijo delovnih mest v celoti prilagojeno organizaciji in delu 

kateder, izvajanje pedagoškega procesa pa je prilagojeno kadrovski strukturi na 

fakulteti. Pedagoški proces smo v letu 2016 izvajali samo z visokošolskimi učitelji in 

visokošolskimi sodelavci, saj smo v letu 2013 v sistemizaciji delovnih mest ukinili vsa 

delovna mesta tehniških sodelavcev, ki so pri študijskem procesu nudili strokovno 

podporo in pomoč. Namesto tega, smo se odločili, da za zagotavljanje večje 

kakovosti študijskega programa in za neposreden prenos znanja in izkušenj na 

študente, v letošnjem letu v veliki meri angažiramo zunanje domače in tuje 

strokovnjake, ki s svojim praktičnim znanjem, kritikami in nasveti sodelujejo 

predvsem pri izvedbi dela v seminarjih in pri kompozicijskih predmetih 

 

V letu 2016 sta se na UL FA upokojila dva visokošolska učitelja, prof. dr. Živa Deu in 

izr. prof. Jurij Kobe. Na podlagi potrjenega Kadrovskega načrta za leto 2016, smo 

zaradi zagotovitve nemotenega poteka pedagoškega procesa, z novim študijskim 

letom 2016/17 zaposlili izr. prof. Alessia Princica ter dva asistenta, asist. Primoža 

Žitnika in asist. Janeza Petra Groma.  

 

V letu 2017 pričakujemo dve upokojitvi dolgoletnih visokošolskih učiteljev, prof. 

Janeza Koželja in prof. mag. Petra Gabrijelčiča, ki ju nameravamo z začetkom 

študijskega leta 2017/18 nadomestiti z notranjimi prerazporeditvami. V okviru 

potrjenega kadrovskega načrta za leto 2016 smo še okrepili delovanje strokovnih 

služb fakultete na podlagi sprejetih univerzitetnih normativov za posamezno 

področje, tudi z okrepitvijo administrativne podpore raziskovalno-razvojni dejavnosti 

fakultete. V ta namen smo dopolnili Sistemizacijo UL FA in sistemizirali novo delovno 

mesto za zaposlitev novega sodelavca v OE Tajništvo, ki bo skrbel za koordinacijo RR 

področja znotraj fakultete (raziskovalci, strokovne službe) in tudi navzven (zunanje 

institucije-ARRS, EU,..). Izven navedenih omejitev s strani države bo fakulteta tudi v 

bodoče zaposlovala sodelavce na projektih (sredstva EU, ARRS in druga). 

 

Skupno število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu UL FA 

znaša 54, od tega: 

 26 učiteljev zaposlenih na UL FA, od tega 5 rednih profesorjev, 14 izrednih 

profesorjev in 7 docentov 

 23 učiteljev iz drugih članic UL,  

 5 učiteljev – zunanji sodelavci izven UL. 

                                

Skupno število asistentov, ki sodelujejo v pedagoškem procesu UL FA znaša 40, od 

tega: 

 31 asistentov zaposlenih na UL FA, pri čemer je 14 asistentov z nazivom 

docent, 
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 9 asistentov iz drugih članic UL, od tega 1 asistent z nazivom docent. 

 

Skupno število raziskovalcev, ki so bili v letu 2016 zaposleni na UL FA za čas trajanja 

projekta je 5. Zaposlena sta bila tudi 2 mlada raziskovalca, financirana s strani ARRS, 

od tega je 1 mladi raziskovalec zaključil doktorski študij in s tem zaposlitev na UL FA 

in se zaposlil v gospodarstvu.  

 

V strokovnih službah UL FA je zaposlenih 20 oseb, ki so zaposlene v organizacijski 

enoti Tajništvo in Knjižnica. Njihovo delo vodi in usklajuje tajnik fakultete. 

 
 
Tabela 8: IZVOLITVE V NAZIVE na UL FA PO LETIH 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

redni profesor 1 0 0 1 1 0 

izredni profesor 4 2 2 2 3 8 

docent 5 1 7 6 5 3 

asistent 6 9 7 7 15 8 

strokovni svetnik 1 0 1 1 0 0 

SKUPAJ  17 12 17 17 24 19 

 

 
Fakulteta svojo odprtost v mednarodno okolje in težnje k odličnosti pri zagotavljanju 

najboljših strokovnjakov izkazuje tudi z zaposlovanjem pedagogov iz tujine. Trenutno 

so na FA v rednem delovnem razmerju trije visokošolski učitelji z nizozemskim, 

nemškim oz. italijanskim državljanstvom in en visokošolski sodelavec z 

državljanstvom ZDA.  

 

V letu 2016 je bilo na UL FA zaposlenih skupaj 5 raziskovalcev, od tega 1 

raziskovalec z državljanstvom Estonije, 1 raziskovalec z državljanstvom Italije ter 3 

slovenski državljani, ki so bili na UL FA zaposleni za določen čas, za čas trajanja EU 

oz. ARRS projekta. 
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8 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
 
Fakulteta za arhitekturo se je tudi v letu 2016 aktivno vključevala v raziskovalno in 

razvojno dejavnost. Pri raziskovalni dejavnosti smo iskali partnerstva znotraj 

mednarodne mreže univerz in raziskovalnih institucij, v domovini pa smo se 

intenzivneje povezovali s partnerji iz gospodarstva, lokalno samoupravo, ministrstvi 

pristojnimi za prostorske, izobraževalne in raziskovalne zadeve ter ARRS. 

Raziskovanje je usmerjeno v več smeri med katerimi velja izpostaviti arhitekturno-

prostorsko, tehnološko-energetsko, socialno-participatorno, temeljno-teoretsko in 

aplikativno ter urbano in ruralno naravnane. 

 

Za  velikost fakultete smo imeli zavidljivo mrežo raziskovalcev (53), ki so se 

povezovali znotraj programske skupine Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega 

okolja (P5-0068 (B)). Prizadevali smo si pridobiti nove in kvalitetne raziskovalce skozi 

program mladih raziskovalcev (ARRS) in mladih raziskovalcev iz gospodarstva. V letu 

2016 sta na ta način delovala in raziskovala 2 mlada raziskovalca, kar je navkljub 

drugačni vsebinski naravnanosti razpisov za pridobivanje mladih raziskovalcev eden 

več kot lani, pri čemer je eden od obeh svoje raziskovalno delo na fakulteti v letu 

2016 zaključil. Oboje kaže tudi na določeno raziskovalno odličnost njihovih 

mentorjev, ki so bili izbrani v ločenih postopkih za mentorstva ali skupaj s kandidati. 

 

Fakulteta za arhitekturo je v 2016 sodelovala v mednarodnih evropskih projektih kot 

vodja/koordinator ali kot partner v projektu. Prav tako pa tudi v nacionalnih 

programih kot vodja in kot partner. Spodbudno je dejstvo, da je bilo več projektov  

na novo pridobljenih v letu, ki ga je v našem segmentu izrazito zaznamovala 

gospodarska kriza. Na podlagi tega z optimizmom zremo v pridobivanje raziskovalnih 

projektov tudi v prihodnje. Fakulteta je trenutno aktivna v dveh projektih CRP, kjer je 

pri enem edini izvajalec, v drugem pa partner s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani 

in Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije. 

 

Na fakulteti deluje raziskovalna skupina, v kateri je aktivnih 53 raziskovalcev.  Čeprav 

smo uspeli v preteklih letih k aplikativnim projektom pridobiti kar nekaj partnerjev iz 

gospodarstva in lokalne samouprave, si zaradi dobrega dela obetamo, da jih bomo 

lahko v prihodnje še več. 

 

Tabela 9: pregled posameznih objav raziskovalcev FA za petletno obdobje za leto 2015 (vir: ARRS): 
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Raziskovalci razširjajo svoje dosežke skozi strokovne in znanstvene objave, katerih 

število zmerno iz leta v leto narašča, vendar ni pričakovati, da bo v kratkem preseglo 

mejo 60. Zaradi same tematike in narave raziskovanja ter gradiva, ki ga je včasih 

težko ukalupiti v ustaljene znanstvene obrazce publiciranja, ne gre soditi 

raziskovalnih dosežkov zgolj po številu znanstvenih objav in pridobljenih projektov. 
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9 MEDNARODNA DEJAVNOST 
 
Fakulteta za arhitekturo je močno vpeta v mednarodne okvire. Ne samo, da vzdržuje 

obstoječe povezave, temveč si jih pedagogi in odgovorni za mednarodno sodelovanje 

neprestano prizadevajo razširiti skozi institucionalne in osebne oblike sodelovanja. 

  

Fakulteta je imela v letu 2016 sklenjenih 67 Erasmus bilateralnih sporazumov s tujimi 

institucijami za možnost študijskih izmenjav, katerih večina omogoča tudi mobilnost 

pedagogov ter še nekaj dodatnih, ki omogočajo predvsem izmenjave pedagogov; 

poleg tega obstajajo možnosti izmenjav tudi v okviru Erasmus+ Mednarodne kreditne 

mobilnosti, kjer so trenutno mogoče izmenjave z Libanonom, vedno pa iščemo tudi 

nove. Prihajajoči študenti lahko na posebni spletni strani v angleškem jeziku dobijo 

vse ključne informacije o študiju na naši instituciji, študijskem programu, urnikih, 

hkrati pa jih o aktualnih in za njih relevantnih dogodkih obveščamo preko te strani, 

posebnega predmeta v e-učilnici in e-pošte. V zadnjih letih smo podali pobudo med 

pedagogi in začeli prevajati (tudi lektorirati) študijsko gradivo v angleščini za tuje 

študente, ki so pri nas na izmenjavah in ne znajo slovensko. 

 

Odhajajoči študenti imajo vsako leto priložnost spoznati svoje predhodnike na 

tradicionalni razstavi Erasmus izdelkov preteklega leta, kjer lahko dobijo informacije 

iz prve roke od študentov, ki so tam bili ali pa od neposredno od tistih, ki jih gostimo; 

istočasno na tem dogodku promoviramo in predstavimo tudi vse oblike izmenjav ter 

možnosti študija v tujini in postopkov, s katerimi bodo soočeni (priznavanje, študijske 

pogodbe, prakse, Erasmus+ formalnosti, itd). V letu 2015/16 smo na izmenjave 

poslali 62 študentov, dodatnih 12 na Erasmus+ prakso, na izmenjavo pa smo jih 

sprejeli 58 (večina Erasmus+, 3 preko CEEPUS). Največ prihajajočih študentov 

prihaja iz Španije, Češke, Poljske in Belgije. 

 

V tujino je na kratkoročno izmenjavo odšlo 13 domačih pedagogov, na fakulteti pa se 

je v različnih oblikah pedagoškega in raziskovalnega procesa udeležilo 14 tujih 

pedagogov in 3 raziskovalec. Obstaja tudi večje število vabljenih pedagoških 

gostovanj in obiskov, ki niso formalizirani v obliki pogodb in niso zavedeni v statistiki. 

Delež se je glede na predhodno leto nekoliko zvišal. 

 

Ocenjujemo, da se je internacionalizacija tudi v letu 2016 zmerno povečevala. Naši 

študenti lahko računajo na pridobivanje mednarodnih izkušenj tako na instituciji sami 

(gostujoči učitelji in tuji študenti, mednarodne delavnice in projekti) kot tudi uživajo 

številne prednosti spoznavanja tujih praks in metod v tujini preko institucionalnih in 

Erasmus povezav. Uravnoteženje izmenjav 'navzven'-'navznoter', ki je bil dolgoročni 

cilj, smo praktično že dosegli. Zaznavamo ustalitev številk, s katerimi smo se 

približali  točki zasičenosti in naših kapacitet. Na področju opravljanja praks v tujih 

podjetjih se še kaže možnost za rast, predvsem pri povečanju realizacij, saj je prijav 
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že sedaj zelo veliko. Vsako leto si in si bomo prizadevali, da bi k sodelovanju 

pritegnili še več uglednih arhitektov in pedagogov ter k izmenjavam spodbudili še več 

domačih pedagogov. 

 

Fakulteta individualno, na podlagi medsebojnih sporazumov o akademskem 
sodelovanju, sodeluje s številnimi arhitekturnimi šolami v Evropi in svetu. Zaradi 
novih priložnosti in bogate zgodovinsko-arhitekturne dediščine, se je v letu 2015 
začelo tudi vzpostavljanje povezave z državami na Bližnjem vzhodu. Tako je bilo 
vzpostavljeno sodelovanje s fakulteto za arhitekturo v Libanonu, uspešno pa smo 
podpisali tudi dogovor o akademskem sodelovanju z osrednjo arhitekturno šolo v 
Iranu. Fakulteta je tudi v letu 2016 sodelovala v mnogih ERASMUS + in TEMPUS 
projektih z arhitekturnimi šolami iz različnih evropskih držav ter nadaljevala s 
sodelovanjem v obliki vsakoletne delavnice z Univerzo Stanford v ZDA. 
 

Navkljub zmanjšanju obsega sredstev je fakulteta v študijskem letu 2015/2016 

zagotovila sodelovanje štirih gostujočih profesorjev. 
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10 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
 

10.1 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

Knjižnica FA je tesno povezana z izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo fakultete, 
saj služi potrebam študentov, učnemu in raziskovalnemu osebju ter zunanjim 
uporabnikom.  
 
Knjižnica FA vseskozi dopolnjuje obvezno in priporočeno literature ter širi zbirko 
vodilnih tujih in domačih revij s področja arhitekture in urbanizma 
 
Celoten knjižnični fond znaša 22.781 enot gradiva. 
 
V letu 2015 smo pridobili (nakup, darovi, zamenjave ali pa obvezni izvod) 633 enot 
knjižničnega gradiva.  
 
Knjižnica s strokovnim delom ob podpori novih tehnologij zagotavlja visoko 
kakovostne knjižnične storitve ter omogoča dostopnost gradiva in informacijskih 
virov.  
 
V preteklem letu sta bila v knjižnico FA vpisana 1402 aktivna člana (od tega je 1233 
študentov FA). 
 
Izposodili smo 19.345 enot gradiva na dom ter 9.347 enot v čitalnico. Za potrebe 
medknjižnične izposoje smo posredovali 45 enot knjižničnega gradiva. 
V letu 2016 so se v knjižnici izvajala samo individualna usposabljanja uporabnikov za 
samostojno poizvedovanje po sistemu COBISS/OPAC, DIKUL ter drugih bazah 
podatkov. Število udeležencev individualnega izobraževanja je bilo 320, za kar smo 
porabili 62 ur. Skupinskih usposabljanj nismo izvajali, saj so le-ta del brezplačnih 
tečajev v NUK in CTK. 
 
Za potrebe habilitacij pedagogov in raziskovalcev smo v letu 2016 strokovno obdelali 
in vnesli v bazo COBISS 667 prispevkov (monografije, članki, prispevki na 
konferencah in izvedena dela). 
 
Knjižnica FA tekoče spremlja strokovne standarde in razvoj bibliotekarske stroke in 
aktivno sodeluje pri razvoju knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani.  Poseben 
poudarek je na strokovnem usposabljanju in motiviranju  knjižničnega osebja za 
pridobivanje novih znanj in veščin.   
 
Za uporabnike ima knjižnica na voljo 6 računalnikov,  preko katerih lahko dostopajo 
do različnih informacijskih virov in baz podatkov, čeprav študenti vedno pogosteje 
uporabljajo svoje prenosne računalnike. Knjižnica FA bo tudi v bodoče izboljševala 
svoje aktivnosti, se trudila na vseh področjih za še boljše sodelovanje med matično 
ustanovo in UL. 
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10.2 PREDNOSTNE NALOGE KNJIŽNICE V LETU 2016 

 

 dopolnjevanje osebnih bibliografij raziskovalcev 

 dopolnjevanje zbirke obvezne in priporočene literature ter krepitev knjižnične 

vloge v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti 

 razširitev zbirke vodilnih tujih in domačih revij s področja arhitekture 

 individualno izobraževanje uporabnikov 

 aktivna povezava z nosilci predmetov  

 usposabljanje knjižničnega osebja za pridobivanje novih znanj in veščin 

 motiviranje knjižničnega osebja za aktivno sodelovanje pri načrtovanju 

knjižničnih storitev 

 posodobitev domače strani knjižnice  

 sodelovanje med knjižnico FA, matično ustanovo in univerzo 

 

10.3 STATISTIKA KNJIŽNICE ZA LETO 2016: 
 

ČLANICA   

LETO (za poslovno poročilo) 2016 

število enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno 
gradivo)  633 

Število vseh vpisanih študentov na članici 1142 

skupno število aktivnih uporabnikov študentov  1233 

aktivni uporabniki: srednješolci 4 

aktivni uporabniki: zaposleni 148 

aktivni uporabniki: upokojenci 5 

aktivni uporabniki:  
tuji državljani 4 

aktivni uporabniki: drugi 8 

število strokovnih delavcev (EPZ) 3 

število aktivnih uporabnikov knjižnice z matične članice UL 1166 

število aktivnih uporabnikov knjižnice z UL 1273 

število izposojenih knjižničnih enot na dom 19345 

število izposojenih knjižničnih enot v čitalnico 9347 

število medknjižnično posredovanih dokumentov 45 

število oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 0 

skupno število izvedb različnih oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov 
knjižnice 0 

skupno število udeležencev različnih oblik organiziranega izobraževanja 
uporabnikov knjižnice 0 

skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik organiziranega 
izobraževanja uporabnikov knjižnice 0 
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število oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski program 0 

skupno število izvedb različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski 
program 0 

skupno število udeležencev različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v 
študijski program 0 

skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik izobraževanja, ki so 
vključene v študijski program 0 

število udeležencev individualnega usposabljanja 320 

skupno število ur individualnega usposabljanja  udeležencev 65 

število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije 
raziskovalcev (vse vrste gradiva) 667 

število računalnikov za uporabnike v prostorih knjižnice 6 

skupno število čitalniških sedežev 32 

število digitalnih dokumentov, ki jih je knjižnica pripravila za zbirko 0 

sredstva za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR) 15.493,71 

od tega sredstva za nakup elektronskih virov oz. za zagotavljanje dostopa do 
njih (EUR) 281,71 

število naslovov plačanih e-knjig, e-revij in zbirk 0 

število učiteljev in raziskovalcev 60 

število vpogledov v celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnica gradi ali 
upravlja 0 
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11 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 
 
Fakulteta za arhitekturo je tudi v letu 2016 intenzivno vlagala sredstva za 

investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov fakultete, predvsem v obnovo 

električne instalacije v stari stavbi in vzdrževanje informacijsko komunikacijske 

infratsrukture(v skladu z razpoložljivimi sredstvi). 

 

Za storitve investicijskega vzdrževanja smo namenili cca 18.362 EUR za obnovo za 

druga nujna vzdrževalna dela v učilnicah, predavalnicah in kabinetih. 

 

Za nakup opreme smo na podlagi sklepa UO UL v letu 2016 namenili skupaj 

27.307,26 EUR. Iz sredstev IRD je bilo kupljenih za 6.472,00 EUR opreme, iz 

sredstev ARRS za raziskovalno dejavnost je bilo kupljene za 2.171,57 EUR opreme, 

ostalo za 14.015,69 EUR pa je bilo kupljeno iz lastnih sredstev amortizacije. 

 

Iz UL oz. MIZKŠ letu 2016 nismo prejeli sredstev za investicijsko vzdrževalna dela in 

za nakup opreme. 
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12 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 

 
 



 32 

 
 
 
 



 33 

 
 



 34 

 
 


