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1. POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO

Osnovni nalogi Fakultete za socialno delo sta izobraževanje in raziskovanje na področju
socialnega dela:
- V okviru dodiplomskega in podiplomskega študija izobražuje in dodatno usposablja kadre, ki
izvajajo strokovne naloge in storitve na področju socialnega varstva.
- Kot raziskovalna visokošolska ustanova skrbi za razvoj stroke oz. vede o socialnem delu in
izvaja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave na področjih socialnega dela, socialnega varstva
in širše socialne politike ter prenaša raziskovalne dosežke v prakso.
Z razvijanjem in razširjanjem teoretskih konceptov, modelov in metod socialnega dela v
izobraževani proces ter v prakso socialnega dela fakulteta prispeva k temeljnim družbenim
vrednotam in ciljem, kot so zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in skupin
prebivalstva, socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena
integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti.
Poklicne socialne delavke in delavci uporabljajo svoje strokovno znanje v dveh smereh:
- njihova temeljna naloga je pomagati ljudem, ki so se znašli v socialnih težavah in stiskah,
da ohranijo, povrnejo in razvijejo lastne potenciale ljudi za aktivno in enakopravno
vključevanje v družbeno življenje
- hkrati s tem si prizadevajo za družbene spremembe, ki povečujejo socialno pravičnost in
blaginjo posameznikov, družin in skupnosti in jim omogočajo večjo izbiro in samostojno
odločanje o lastnem življenju, kar jim zagotavlja kompleksna mreža storitev za
uresničevanje socialnih pravic in potreb.
Fakulteta s svojimi izobraževalnimi in raziskovalnim programi razvija obe usmeritvi, ki jih v
praksi uresničujejo socialne delavke in delavci, zaposleni v javnih, vladnih službah in v nevladnem
sektorju. Interesna sfera socialnega dela se ne omejuje le na področje socialnega varstva, saj so
potrebe po pomoči potrebe po spremembah, ki bodo omogočale emancipacijo in aktivno
vključevanje v življenjsko sredino, prisotne tudi na drugih področjih.
Kaj so dolgoročnejši cilji in kaj so neposredne naloge Fakultete za socialno delo:
-

-
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prenova dodiplomskega programa in razvijanje podiplomskega študija (uvajanje
magistrskega in doktorskega študija, razvijanje in utrjevanje specializacij) v skladu z:
o Bolonjsko deklaracijo (mednarodna primerljivost in prehodnost, izbirnost in
nabornost, ustvarjanje novih profilov
o novimi spoznanji stoke (razvijanje zapostavljenih spretnosti, intenziviranje
praktičnega pouka in projektnega dela, znanja za nove naloge – na primer
individualno financiranje, koordinacijsko vlogo CSD ipd.)
o in ustreznimi oblikami študija (manj predavanj, več skupinskega in projektnega
dela, večja samostojnost študentov, blok vaje in delavnice, študij na daljavo,
povezovanje s prakso);
nadgrajevanje raziskovalne dejavnosti fakultete:
o sinteza teorij, metod, metodologij v skupnem družboslovnem polju
o razvijanje posameznih področij socialnega dela (npr. nasilje, delo z mladino, z
etničnimi skupinami)

-

o izvajanje razvojnih projektov v skladu z usmeritvijo nacionalnega plana (metodična
reorientacija centrov, uvajanje neposrednega financiranja, ustvarjanje sistema
evalvacije, prestrukturiranje zavodov ipd.) in sodelovanje pri razvijanju novega
nacionalnega programa za socialno varstvo
o izvajanje evalvacij in svetovanja
o reflektiranje in osmišljanje vloge socialnega dela znotraj družbenih sprememb in
prestrukturiranja sistema blaginje in vključevanja v evropske tokove
promocija vede in stroke socialnega dela:
o z interdisciplinarnimi in mednarodnimi povezavami
o s krepitvijo moči uporabnikov
o krepitvijo strokovne samozavesti, utemeljene na trdnih konceptualnih osnovah in
metodičnih načelih
o z ustvarjanjem trdnega telesa osnovne literature (učbenikov, priročnikov, periodike)
o s krepitvijo javne podobe socialnega dela

Vizija Fakultete za socialno delo je, da postane eden od stebrov slovenskega družboslovja, ostane
med najpomembnejšimi akterji na področju razvoja socialnega dela in socialnega varstva, da
razvija socialno misel in občutljivost na različnih ravneh družbenega življenja, da ostane pionir
socialnih inovacij in v mednarodnih okvirih vrhunska ustanova in pojem odličnosti za področje
socialnega dela.

2. PREDSTAVITEV FAKULTETE

Fakulteta za socialno delo, s sedežem na Topniški ulici 31, je javni vzgojno izobraževalni zavod in
izvaja program visokega strokovnega izobraževanja, s katerim si študent pridobi in izpopolni
izobrazbo na področju socialnega dela.
Šola za socialno delo obstaja že 49 let. Ustanovljena je bila leta 1955. Najprej je delovala kot
dvoletna višja šola zunaj univerze, v sedemdesetih letih pa se je vključila v univerzo in je od tedaj
njena polnopravna članica. Po dolgih prizadevanjih je leta 1992 uvedla štiriletni program.
Od začetka koledarskega leta 1995 dalje, s koncem obdobja preoblikovanja Univerze v Ljubljani
po Zakonu o visokem šolstvu, je Visoka šola za socialno delo v Ljubljani delovala kot visoka
strokovna šola, članica Univerze v Ljubljani. Priglasila je 4-letni dodiplomski visoki strokovni
program socialnega dela, ki vodi do naziva »diplomirana socialna delavka« oziroma »diplomirani
socialni delavec«.
Po spremembi in dopolnitvi Zakona o visokem šolstvu je leta 2000 senat VŠSD sprejel sklep, da
Univerzi v Ljubljani posreduje vlogo za pridobitev mnenja o dodiplomskem programu za
pridobitev univerzitetne izobrazbe iz vede o socialnem delu. V letu 2001 je Univerza intenzivno
obravnavala vlogo (rektor, komisije za dodiplomski, podiplomski študij in za znanstveno
raziskovalno delo), študijski program je bil recenziran in senat Univerze je na svoji seji 19. 2. 2002
sprejel sklep, da se Visoka šola za socialno delo preoblikuje v fakulteto in potrdil univerzitetni
program socialnega dela. To je potrdil tudi Svet za visoko šolstvo pri Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, na svoji seji 20. septembra 2002. Državni zbor pa je sprejel spremembo Odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani 27. marca 2003, odlok je bil objavljen v Uradnem listu št.
33/2003 z dne 4. aprila 2003. S tem smo s 5. aprilom 2003 postali Fakulteta za socialno delo.
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Fakulteta poleg dodiplomskega programa izvaja specialistični študij in je prek svojih učiteljev
aktivno udeležena v večjem številu magistrskih programov doma in v tujini. Potrjeni so bili
naslednji specialistični programi:
− Management v socialnem delu,
− Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami,
− Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog,
− Socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij,
− Duševno zdravje v skupnosti.
Izvaja medfakultetni (s Fakulteto za družbene vede) magistrski in doktorski študij Sociologija –
socialno delo v skupnosti.
Program izobraževanja za socialno delo usposablja strokovnjake s posebnimi teoretskimi in
metodičnimi znanji za pomoč ljudem pri reševanju kompleksnih življenjskih težav in stisk, ki
imajo zaradi narave ogroženosti in zaradi svojega pomena naravo socialnih problemov.
Na Fakulteti za socialno delo je 56 zaposlenih, od tega 31 pedagoških delavcev, 7 raziskovalcev in
18 nepedagoških sodelavcev.
V izobraževalne in raziskovalne namene opravlja šola tudi izdajateljsko dejavnost, svetovalno delo
in strokovno mentorstvo na področju socialnega dela. V okviru izdajateljske dejavnosti izdajamo
svojo revijo SOCIALNO DELO. To je edina publikacija za znanost in stroko socialnega dela v
Sloveniji. Objavlja teoretske članke, poročila o raziskavah s področja socialnega dela,
interdisciplinarne študije in prispevke z drugih znanstvenih in strokovnih področij, kritike in
komentarje, poročila o strokovnih srečanjih in dogodkih, pisma, knjižne recenzije in druge
prispevke, relevantne za teorijo in prakso socialnega dela. Na leto izide 6 številk v nakladi 600
izvodov na številko. Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Fakulteta je izdala
tudi niz učbenikov in drugih monografij ter priročnikov s področja socialnega dela
V okvir izobraževalne dejavnosti sodi tudi knjižnica, ki jo študentje pogosto obiskujejo. Fakulteta
za socialno delo ima strokovno knjižnico, organizirano v skladu z enotnim načrtom knjižničnega
sistema Univerze, ki opravlja knjižnično dejavnost. Knjižnica je od leta 1995 aktivno vključena v
knjižnični informacijski sistem Slovenije in vzajemni knjižnični katalog v sistemu COBISS, ki je
preko interneta dostopen vsem kot OPAC (javno dostopen katalog). Knjižnično gradivo je
predvsem namenjeno študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete,
pa tudi drugim uporabnikom.
Knjižnica nudi bogat izbor tuje in domače literature s širšega področja socialnega dela, prav tako
pa tudi drugih znanstvenih ved, ki so v študijskem programu: sociologija, pedagogika, psihologija,
pravo, psihiatrija in psihoterapija, metodologija in raziskovanje v družboslovnih vedah ter
statistika. S pomočjo računalnikov lahko uporabniki iščejo literaturo v številnih knjižničnih bazah,
za sprostitev pa lahko tudi pobrskajo po Internetu.
V lepo urejeni čitalnici imajo uporabniki na voljo vodilne domače in tuje revije s širšega področja
socialnega dela kot tudi bogato izbiro referenčne literature.
Na Fakulteti za socialno delo delujeta tudi CISD – Center za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe
in svetovanje v socialnem delu ter raziskovalni center.
Fakulteta za socialno delo vsako leto organizira široko paleto strokovnih seminarjev z
najrazličnejših področij.
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V preteklih dvajsetih letih smo na fakulteti izvedli več kot 70 temeljnih in aplikativnih raziskav in
sodelovali v velikem številu razvojnih projektov. Poleg teorije in konceptov socialnega dela so bile
glavne teme raziskovanja prostovoljno delo, skupnostno delo, skupinsko delo, metode evalvacije
in konkretne evalvacije postopkov in programov socialnega dela ter upravljanja v socialnem delu.
Specifične teme, ki smo jih obravnavali, so bile droge, duševno zdravje, hendikep, stanovanjska
problematika in problematika družinskega nasilja.
Vsa leta od ustanovitve je bila steber (v nekaterih obdobjih edini) razvoja socialnega dela in
področja socialnega varstva nasploh. Razvila je visoko raven poučevanja socialnega dela, ki
temelji predvsem na lastni znanstveni in raziskovalni dejavnosti in tudi na dobrem poznavanju
mednarodnih trendov. Bila je nosilka in pobudnica velika števila inovacij, brez katerih bi si le s
težavo predstavljali socialno delo pri nas. Razvila je oblike in metode dela, ki so temelj sodobnega
socialnega dela pri nas: svetovalno delo, delo s skupino, skupnostno delo, ulično delo, delo z
družino ipd. Vzpostavila je temelje prostovoljnega dela, akcijskega raziskovanja, kvalitativne
analize, ki niso vplivali le na stroko socialnega dela, temveč so imeli tudi širši pomen v
slovenskem družboslovju in humanistiki. Razvijala je posebna področja, kot so delo z mladimi,
starimi, ženskami, ljudmi z duševno stisko ali fizičnim hendikepom, z etničnimi manjšinami idr.
Pomembno je prispevala k razvoju konceptov in inovativnih rešitev na področju socialnega varstva
(na primer prva socialna pomoč, gospodinjska pomoč na domu, stanovanjske skupine, varne
hiše...).
Organi upravljanja Fakultete za socialno delo so:
•
•
•
•
•

dekan
senat
akademski zbor
upravni odbor
študentski svet

Dekan vodi fakulteto, jo zastopa in predstavlja.
Dekansko funkcijo opravlja docent dr. Bogdan Lešnik, prodekanja za dodiplomski študij je
docentka dr. Bojana Mesec, prodekanja za podiplomski študij pa je docentka dr. Vesna Leskošek.
Senat je najvišji strokovni organ fakultete; sestavljajo ga visokošolski učitelji, ki so na fakulteti
zaposleni s polnim delovnim časom, in dva predstavnika študentov. Senat razpravlja in sklepa o
vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega področja fakultete ter predlaga
senatu Univerze sprejem ustreznih sklepov. Seje senata sklicuje in vodi dekan.
Akademski zbor Fakultete za socialno delo sestavljajo vsi učitelji in učiteljice, znanstveni delavci
in sodelavci, ki so na fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom, pri delu akademskega zbora pa
sodelujejo tudi predstavniki študentov. Akademski zbor voli člane senata, predlaga senatu
kandidate za dekana, obravnava poročila dekana in drugih organov fakultete ter daje predloge in
pobude senatu fakultete. Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno; seje sklicuje predsednik
akademskega zbora. Predsednica akademskega zbora je izredna profesorica dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič.
Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za
nemoteno materialno poslovanje fakultete. Predsednica upravnega odbora je Irena Kuštrin.
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Študentski svet je organ študentov fakultete, ki ga sestavljajo študenti, izvoljeni na tajnih volitvah
za enoletno mandatno obdobje. Študentski svet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na pravice in
obveznosti študentov, poleg tega pa v sodelovanju z Društvom študentov in Študentsko
organizacijo sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti.
3. USMERITVE IN CILJI FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO
3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

- Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004)
- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 119/06)
- Nacionalni program visokega šolstva RS (Ur. l. RS št. 20/02)
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/ (Ur.l. RS, št. 96/2002 do 61/06) in ostali
predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od. L. 2004 do
2008 (Ur.l. RS, št. 134/2003, 72/2004)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 56/02)
- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani /OdPUL-1/ (Ur.l. RS, št. 28/2000, 33/2003,
79/2004)
- Statut Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS 8/05),
- 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, Poslovnik za delo UO, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih
podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o
varstvu pri delu, …)
- Pravila fakultete za socialno delo, Pravilnik o izpitnem režimu in drugih oblikah preverjanja in
ocenjevanja znanja, Pravilnik o podiplomskem študiju, Pravilnik o doktorskem študiju,
Pravilnik o napredovanju, nadaljevanju študija in prehajanju med programi, Pravilnik o
splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Fakultete za socialno delo
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah
(Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002) in Zakona o računovodstvu (Ur.l.
RS, št. 23/1999, 30/2002 in 144/06).
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah
(Uradni list RS 79/99) in Zakona o računovodstvu (Uradni list 23/99).
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3.2 DOLGOROČNI CILJI

-

Ostati najpomembnejša izobraževalna institucija v Sloveniji za področje socialnega dela
o izboljševati pedagoški proces z ustreznim spreminjanjem programov v skladu z bolonjskim
procesom in prehodi na sodobne oblike pouka;
o podvojiti število tujih študentov;
o nekajkrat povečati število gostovanj učiteljev UL na tujih univerzah in gostujočih
profesorjev na UL;
o vzpostaviti skupne (predvsem podiplomske) programe z nekaj najboljšimi univerzami v
soseščini.

-

Ostati raziskovalna fakulteta
o povečati delež mednarodnih objav v celotnem številu znanstvenih publikacij UL,
o podvojiti število letno podeljenih patentov, prenosov znanj v prakso.
o povečati sodelovanje pri mednarodnih raziskavah

-

Zadržati politično neodvisnost in povečati znanstveno, izobraževalno in finančno avtonomijo

-

Zagotavljati vključevanje v evropske in svetovne tokove izobraževanja
o premišljeno uvajati programske in kurikularne spremembe, ki jih prinaša bolonjski proces
o zagotoviti študentom nemoteno vključevanje v študij na drugih univerzah z delovanjem
ECTS in izdajanjem prilog k diplomi;

-

Zagotoviti rešitev prostorskega problemov

-

Dolgoročno sodelovanje in partnerstvo z visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi
institucijami doma in v tujini

-

Zagotoviti uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja, ter izvajanje poslovnih
procesov v skladu z zakoni.
o razviti sodoben, informacijski sistem na študijskem, raziskovalnem, kadrovskem in
poslovnem področju

-

Prispevati in omogočati kvaliteto življenja študentov.
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4. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
CILJEV PO PODROČJIH DEJAVNOSTI

4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
4.1.1. DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Poročilo o vpisu študentov v visokošolski študijski program v študijskem letu 2007/2008:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

/
/
/

/
/
/

/
/
/

45
65
110

104
92
196

149
157
306

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2007/2008:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

160
82
242

126
52
178

134
57
191

113
44
157

/
/
/

533
235
768

Poročilo o vpisu študentov v visokošolski študijski program v študijskem letu 2008/2009:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

41
45
86

41
45
86

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2008/2009:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ
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I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

138
92
230

132
66
198

129
57
186

138
52
190

102
36
138

639
303
942

Število diplomantov v letih od 2007 do 2008:
Visokošolski strokovni program
Univerzitetni program

143
3

4.1.2 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Poročilo o vpisu študentov v visokošolski študijski program v študijskem letu 2007/2008:

letnik
PODIPLOMSKI:
smer: management v soc.delu
smer: zmanjš. škode povz. z uživ. dr.
smer: duševno zdravje v skupnosti
smer: SD za ljudi s poseb.potrebami
smer: soc.delo na podr.izv.kazen.sank
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

24
1
5
2
0
32

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

24
1
5
2
0
32

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2008/2009:

letnik
PODIPLOMSKI:
smer: management v soc.delu
smer: zmanjš. škode povez. z uživ. dr.
smer: duševno zdravje v skupnosti
smer: SD za ljudi s poseb.potrebami
smer: soc.delo na podr.izv.kazen.sank
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

25
2
2
6
1
36

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

25
2
2
6
1
36

Specialistični študij (5 programov). V koledarskem letu 2008 je vpisanih 68 študentov in študentk,
od tega 36 novih. Diplomiralo je 10 kandidatov.

Magistrski študij. FSD je do študijskega leta 2006/2007 izvajala magistrski program »Sociologije
– socialnega dela v skupnosti« v sodelovanju s FDV, v prostorih FDV in tudi administrativni
izvedbi FDV. V študijskem letu 2006/2007 je administracijo in vodenje programa prevzela FSD,
vsebinsko pa se program še vedno izvaja v sodelovanju s FDV, na enak način kakor doslej. V
študijskem letu 2007/08 se je v 1. letnik vpisalo 18 študentov in prvič v 2. letnik 23 študentov. V
študijskem letu 2008/2009 se je v prvi letnik vpisalo 39 študentk in študentov, v drugi letnik pa
18.
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Doktorski študij. V študijskem letu 2007/2008 je doktorskih študentov in študentk na FSD 9 (štirje
so v postopku dispozicije doktorske disertacije). Doktorsko disertacijo so v koledarskem letu 2007
uspešno zagovarjale štiri kandidatke. Opravljenih je bilo 5 doktorskih seminarjev.
V študijskem letu 2008/2009 je na doktorski študij vpisanih 13 študentk in študentov, od tega je 4
študentkam odobren neposredni prehod na dr. študij, brez izdelave magistrske naloge.

4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Fakulteta za socialno delo ima razvejano raziskovalno dejavnost. Izvajamo raziskovalne programe
in projekte, ki jih financirajo Agencija RS za raziskovanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo in raziskave, ki jih financirajo drugi proračunski uporabniki. Vključeni pa smo tudi
v mednarodne raziskovalne mreže in črpanje evropskih sredstev za raziskovanje in mobilnost
študent in študentov.

Zaključeni projekti v letu 2008

Aplikativni raziskovalni projekti
- Vadba za zdravje in rehabilitacijo (2005-2008). Nosilec projekta: dr. Vojko Strojnik (Fakulteta za
šport (sodelujemo kot partnerska organizacija), vodja za FSD: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič
Vogrinčič. Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Ciljni raziskovalni projekti
- Evalvacija procesov dezinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji (20062008). Nosilec projekta: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, sofinancer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
- Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih (2006-2008). Nosilka projekta: doc. dr. Vesna
Leskošek. Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sofinancer: Služba
Vlade Republike Slovenije za razvoj.
- Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju
dovoljenih in nedovoljenih drog (2006-2008). Nosilka projekta: dr. Vera Grebenc. Financer:
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, sofinancer: Ministrstvo za zdravje.
Postdoktorski projekt
- Kvaliteta življenja v primeru zasvojenosti in politika (2007-2008). Nosilka: dr. Ines Kvaternik.
Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Ostali nacionalni projekti
- Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik (2006-2008). Nosilka: red.
prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: Mestna občina Ljubljana.
- Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi
duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana (2006-2008).
Nosilka: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič. Financer: Mestna občina Ljubljana.
- Varna vožnja, obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu (2006-2008).
Nosilka: as. dr. Vera Grebenc. Financer: Mestna občina Ljubljana.
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- Vozi trezno: projekt vrstniškega svetovanja z namenom zmanjševanja uporabe alkohola in
prepovedanih drog v cestnem prometu. (2008). Nosilka: dr. Vera Grebenc. Financer: Ministrstvo
za Zdravje.
- Podpora pri procesu evalvacije javnih socialno varstvenih programov. (2008). Nosilec: dr. Nino
Rode. Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
Mednarodni projekti
- The European Network on Elderly Policy and Social Work with the Elderly in a World of
Demographical Changes (DEMOGENE) (2007-2008). Nosilec: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer:
Commission of the European Communities (Erasmus Intensive Programme).
- Establishing social work education in Georgia (ESWEG) (2004-2008).Projekt Sheffield Hallam
University, VB (sodelovali smo kot partnerska organizacija). Nosilka FSD: doc. dr. Vesna
Leskošek. Financer: Evropska komisija Tempus/Tacis, Gruzijska država univerza Tbilisi.
- Project for young drivers to prevent alcohol and drugs in connection with road use – Drive clean!
(2006-2008). Institut Mistel/SPI Forschung Magdeburg (sodelovali smo kot partnerska
organizacija). Nosilka: as. Dr. Vera Grebenc. Financer: EU Health & Consumer Protection
Directorate – General.
Znanstveni sestanki
- Alkohol in droge med mladimi (2008). Nosilec: izr. prof.dr. Vito Flaker. Financer: Agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- Duševno zdravje med javnim in zasebnim (2008). Nosilec: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer:
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- 3. kongres socialnega dela / 3rd Congress of Social Work: Social Work for Equal Opportunities
for All (01.01.2007-31.12.2008). Nosilec: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financerja: EU: Commission
of the European communities in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Raziskovalno delo:
Prednosti:
- FSD je vodilna raziskovalna institucija na področju razvijanja teorije in prakse socialnega dela
v Sloveniji
- kritična družbena naravnanost in akcijska angažiranost
Pomanjkljivosti:
-

prevelika obremenjenost s pedagoškim delom, ki omejuje raziskovalno dejavnost
pogrešamo institut osebnega asistenta za pomoč pri raziskovalni dejavnosti raziskovalca
premajhna mobilnost raziskovalcev, ki bi imeli možnost vsaj nekaj mesečnega bivanja v tujini
zgodovinsko pogojena nizka konkurenčnost na trgu raziskovalnih projektov, financiranih s
strani MŠZŠ (majhno število raziskovalnih ur)

4.3. MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH
Mednarodni projekti
— 6. okvirni program: EMILIA project – Empowerment of Mental Illness Service Users:
Lifelong Learning, Integration and Action (2005 – 2010). Koordinator projekta: Middlesex
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University Higher Education Corporation, London, UK. Nosilec FSD: Izr.prof.dr. Vito Flaker,
Šifra: 513435. Financer: EU: Commission of the European communities.

— PEER-education project for your drivers to prevent alcohol and drugs in connection with
road use – Drive Clean! (2006-2008). Šifra: 205315. Koordinator projekta: SPI Forschung
GmbH, Berlin. Nosilka FSD: dr. Vera Grebenc. Financer: EU: Commission of the European
communities.

— Socrates programme – Erasmus Curriculum Development Project: '' Health and Social
Care for Migrants and Minorities''. (2006-2009). Šifra: 28972-IC-1-2005-1-NL-ERASMUSPROGUC-4. Koordinator projekta: Universiteit Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen,
Nizozemska. Nosilka FSD: dr. Jelka Zorn. Financer: EU: Commission of the European
communities.
— Socrates Programme – Erasmus Curriculum Development Project: ''INDOSOW:
International Doctoral Studies in Social Work'' (2006-2009). Šifra: 65996-IC-1-2005-1-SIERASMUS-PROGUC-1. Koordinator: Univerza v Ljubljani (izvaja Fakulteta za socialno delo),
Nosilka: Prof.dr. Darja Zaviršek. Financer: EU: Commission of the European communities.

— Establishing Social work Education in Georgia (ESWEG) (2005-2008) Šifra: CD-JEP25033-2004. Koordinator: Sheffield Hallam university. Nosilec: Mark Doal (Centre of Health and
Social Care Research at Sheffield Hallam university). Financer: European Union Tempus-Tacis
Fund.
— 3. Kongres socialnega dela/3rd Congress of social work. Social Work for Equal
Opportunities for All (01.01.2007-31.12.2008) Šifra: 1000-07-453208. Nosilec: Izr. prof. dr. Vito
Flaker, Financerja: EU: Commission of the European communities: Šifra: 11400-28/2006/16 in
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
— Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme - Interactive Learning and Caring in
Community – ILAC (20.10.2007-15.11.2009) Šifra: DE/07/LIP-LDV/TOI/147041. Koordinator:
isb Institut für Sozialpädagogik e.V., Bremen, Nemčija. Nosilka FSD: dr. Jana Mali. Financer: EU:
Commission of the European communities.
— Life Long Learning Programme- Erasmus Intensive Programme: Demogene. (2007-2008).
Šifra: 2007-IP-01. Koordinator: CVU Vest, Esbjerg, Danska. Vodja FSD: Izr. prof. dr. Vito
Flaker. Financer: EU: Commission of the European communities preko nacionalne agencije.

4.4. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Pri uresničevanju osnovnega poslanstva naše fakultetne knjižnice, ki je zagotavljati učinkovito
podporo študiju, poučevanju in raziskovanju, smo se v letu 2008 osredotočili predvsem na
naslednje naloge:
- zagotoviti čim hitrejšo dostopnost nabavljenih virov z ažurno strokovno obdelav,
- uvedbi digitalizacije diplomskih nalog
- povečanju uporabe elektronskih informacijskih virov in storitev z zagotavljanjem
oddaljenega dostopa za uporabnike,
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povečanju načinov in oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov za iskanje in
uporabo informacijskih virov ter vanje vključili tudi pedagoške in raziskovalne delavce
(DIKUL)
rednemu obveščanju uporabnikov o novih informacijskih virih in storitvah,
izboljšanju knjižničnega poslovanja z nadgradnjo avtomatiziranega sistema izposoje ter
povečanjem elektronskih storitev prek interneta
izvajanju aktivnosti za povečanje števila obiskovalcev na daljavo
zagotavljanju podatkov za pregled in vrednotenje znanstvenoraziskovalne dejavnosti z
ažurnim dopolnjevanjem baz bibliografij zaposlenih na fakulteti ter kreiranjem in redakcijo
bibliografskih zapisov,
izboljšanju sodelovanja med avtorji in knjižnico s predstavitvijo njihovih del,
tesnejšemu sodelovanju s pedagoškim in raziskovalnim osebjem,
stalnemu dopolnjevanju in posodabljanju računalniške opreme za potrebe knjižnice.

Posebno pa moramo poudariti, da smo veliko pozornost posvetili izobraževanju naših
uporabnikov, predvsem študentom, za iskanje informacij oziroma, da bi izboljšali njihovo
informacijsko pismenost. Predavanja žal še niso potekala v organizirani obliki, vendar se je v letu
2008 takšnega usposabljanja udeležilo v 12 skupinah 180 študentov . Usposabljanja niso bila
vključena v redni program, vendar so potekala v sodelovanju s pedagoškimi delavci. Ob tem pa
našim uporabnikom vsakodnevno nudimo pomoč in jih seznanjamo z načini uporabe
informacijskih virov.
Vse pomembnejša dejavnost v fakultetnih knjižnicah, ki pa se običajno ne meri s statističnimi
kazalci, je tudi zagotavljanje podatkov za pregled in vrednotenje znanstvenoraziskovalne
uspešnosti z ažurnim dopolnjevanjem baz bibliografij zaposlenih na visokošolskem zavodu.
Kazalci za vrednotenje znanstvenoraziskovalne uspešnosti postajajo vse strožji in natančnejši, tako
da raziskovalci potrebujejo vse več pomoči, če želijo uspešno prikazati svoje delo in konkurirati
pri pridobivanju sredstev za raziskovalno dejavnost.
Knjižničarski delavci tudi ugotavljamo, da bo potrebno tudi vse več izobraževanja za zaposlene v
knjižnici, če želimo uspešno slediti vsemu, kar se dogaja na področju informacijskih virov.
Pomanjkanje časa pa je eden glavnih vzrokov, da se ne udeležujemo vseh oblik izobraževanj, ki so
na voljo. Izboljšati bi tudi morali izobrazbeno strukturo zaposlenih v knjižnici.
Nekaj kazalcev dejavnosti knjižnice v letu 2008

Kategorije uporabnikov
Študenti-dodiplomski, redni
Študenti-dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki
Skupaj
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UPORABNIKI KNJIŽNICE
Število v letu 2007
Število v letu 2008
1091
1096
491
463
92
87
15
20
57
41
3
10
2
6
156
147
1907
1870

Število uporabnikov knjižnice je zelo odvisno od celotnega števila vpisanih študentov ter
dejavnosti ustanove. Število uporabnikov ostaja na približno isti ravni kot predhodno leto.
Tudi ostali podatki se gibljejo v okvirih, ki so bili značilni za prejšnja leta:
Skupni knjižni fond: 35 000 (monografske publikacije, diplomska dela, serijske publikacije), od
tega 23.000 enot v COBISSU, z letnim prirastkom okrog 1200 enot.
Število naročenih časnikov in časopisov: 90
Število izposojenih enot gradiva se giblje okrog 17 000 .
Celotna sredstva za nabavo vseh informacijskih virov: 35.600 EU.
V zaključek lahko zapišemo, da smo se v letu 2008 predvsem trudili, da bi izboljšali kvaliteto in
ažurnost našega delovanja ter v skladu z načrtom uvedli ter tudi digitalizirali vse diplomske
naloge.

4.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO NAČRTOVANJE
Fakulteta za socialno delo je bila v drugi polovici leta 2004 seznanjena z možnostjo odkupa
prostorov, v katerem se trenutno nahaja podjetje Sodexho d.o.o. - kot najemnik. Omenjeni
prostori so del enotne stavbe na Topniški ulici 31, v kateri se sedaj nahajajo Študentski domovi,
Fakulteta za socialno delo in podjetje Sodexho d.o.o. Lastnik prostorov Altech Inžiniring d.o.o. ,
Letališka 32, Ljubljana, je prostore kuhinj in menze, v kateri je sedaj najemnik Sodexho,
pripravljen prodati.
To bi za Fakulteto za socialno delo pomenilo predvsem rešitev izjemne prostorske stiske, v kateri
delajo delavke in delavci fakultete in sami študentje. Ob selitvi leta 1995 takratne Višje šole za
socialne delavce iz Šaranovičeve ulice v prostore na Topniški ulici 31 je bila nakazana rešitev,
da bi v bodoče lahko rešili že takratno pomanjkanje prostora s kasnejšo pridobitvijo sosednjih
prostorov. V teh letih razširitve in razvoja fakultete se je pokazalo, da so sedanji prostori, ki so bili
premajhni že ob vselitvi (tedaj so bile povprečno 4 osebe v 1 pisarni, celotna fakulteta pa ni imela
niti študentskih prostorov niti sejne sobe), sedaj povsem neprimerni za izvajanje celotnega
fakultetnega programa in podiplomskih študijev.
Sedanja Fakulteta za socialno delo ima približno 2000 m2. Na fakulteto je vsako leto vpisano
okrog 1000 študentov, od tega jih je polovica izrednih.
V zadnjih štirih letih je Fakulteta za socialno delo intenzivno vlagala v obstoječe prostore. Z
obnovo smo predvsem poizkušali pridobiti tudi nove prostore. S pregrajevanjem in manjšanjem
prostorov, ki so bili namenjeni učiteljem in ostalim nepedagoškim dejavnostim, smo tako pridobili
2 novi učilnici. V obnovo in razširitev predavalnic je fakulteta v zadnjih štirih letih vložila 42
milijonov tolarjev lastnih sredstev. Posodobili smo tudi celotno fakulteto, uredili računalniško
učilnico, prenovili sanitarije, referat, dekanat in popolnoma prenovili knjižnico.
Kljub prenovi in razširitvi pa so trije kabineti in štiri predavalnice brez naravne svetlobe, kar
onemogoča delo, saj v omenjenih prostorih ni dovolj svežega zraka in svetlobe za nemoteno delo.
Trenutno smo eno od predavalnic uredili tako, da jo lahko uporabljamo za seje senata, druge
manjše strokovne sestanke, sestanke z gosti in za študijski proces. Zaradi večnamenskosti prostora
je prostor neprimerno urejen za potrebe senatorjev pa tudi neprimerno opremljen s tehničnimi
pripomočki za študijski proces.
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Fakulteti manjka večja predavalnica, vsaj za prvi letnik, v katerega vpišemo 130 rednih študentov
in nimamo dovolj velike predavalnice, v kateri bi lahko vsi študentje hkrati poslušali predavanja.
Manjkajo nam sejna ali senatna soba, sobe profesorjev, sanitarije in več drugih prostorov, ki so
sestavni del fakultete (prostor za prodajo knjig, izdanih na fakulteti, soba za vratarja, ipd.). S
prenovo programa v skladu z Bolonjsko deklaracijo pa bo fakulteta rabila še več manjših
predavalnic za vaje in izvedbo seminarjev. Prav tako se nove potrebe kažejo z uvedbo
podiplomskih programov, kot so načrtovani magistrski program in novi doktorski študij.
V najtežjih razmerah pa delajo visokošolski učitelji in sodelavci, skratka pedagoški delavci. V
zdajšnjih prostorih je pedagoškim delavcem namenjeno 6 kabinetov po 20 m2. Glede na to, da
imamo zaposlenih 33 pedagoških delavcev, tako pride po 5 delavcev na en kabinet. Pri učnem
procesu na fakulteti sodeluje še 12 zunanjih pedagoških delavcev. Za te delavce ne moremo
nameniti niti enega kabineta, kjer bi ga lahko uporabljali pri svojem delu na fakulteti. Prav tako
profesorjem manjkajo sanitarije, saj je v sedanji razporeditvi za 5 kabinetov s po 5 osebami, in za
vse delavce knjižnice namenjeno samo 1 stranišče za oba spola (to je za 25 redno zaposlenih oseb
na fakulteti). To je občutno premalo. Posledica prevelike obremenjenosti enega stranišča je
pogosta zamašitev in smrad, ki se širi v hodnik in v pisarne profesorjev.
Vsi prostori na fakulteti so tako maksimalno izkoriščeni. Prostorov za arhive žal nimamo več.
Potrebovali bi prostore za skladiščenje čistil in ostale opreme, ki jo potrebuje vzdrževalec
fakultete. Prostori, namenjeni nepedagoški dejavnosti, so popolnoma zminimalizirani.
Z uvedbo podiplomskega študija se je pokazala potreba po večjem referatu, saj v obstoječi referat
ne moremo umestiti novega delavca, ki bi skrbel za podiplomski študij.
Zaradi izjemne prostorske stiske se celo nekateri programi odvijajo deloma na drugih fakultetah.
Takšen je primer medfakultetnega podiplomskega programa, ki ga izvajamo skupaj s FDV in kjer
študij poteka na Fakulteti za družbene vede tudi zato, ker nimamo prostih predavalnic.
Pridobitev novih 1700m2 bi za fakulteto pomenilo ureditev izredno slabih prostorskih razmer in bi
odpravilo prostorsko stisko, ki je nastala ob širjenju fakultete in njenih dejavnosti že pred nekaj
leti. Obenem pa bo prostorska pridobitev omogočila, da se bodo lahko vsi programi, ki jih
načrtujemo, kot tudi dodatne raziskovalne in publicistične dejavnosti, v celoti razvile. To je
pomembno tako za delavce na fakulteti kot za študente in za ostale strokovnjake in javnost, ki
tvorijo omrežje Fakultete za socialno delo.

Za prostore, ki so sedaj last podjetja Altech Inžiniring d.o.o, smo dali izdelati idejno zasnovo
širitve Fakultete za socialno delo.
Na osnovi predhodnih razgovorov in izhajajoč iz naših potreb po širitvi obstoječih prostorov, so
nam lastniki posredovali okvirno, informativno ponudbo z idejno skico za prostore na Topniški 31
v Ljubljani. Lastnik prostorov je družba Altech inženiring d.o.o., ki je pridobila lastništvo na
osnovi leasing pogodbe pri Raiffeisen leasing Ljubljana.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe, je nadaljevanje prostorov fakultete in je funkcionalno in
infrastrukturno povezana s fakulteto. Iz priloženih skic so razvidne kvadrature:
- pritličje v izmeri 1012 m2,
- kletni prostor v izmeri 681 m2
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funkcionalno zemljišče skupne površine 2.980 m2, na katerem je možno urediti cca 40
dodatnih parkirnih mest, katerih prometna vrednost znaša 5000 EUR/ parkirno mesto in so
vključena v ceni.

Poudariti je potrebno, da je ponudba podjetja Altech d.o.o. časovno omejena na eno leto. Po tem
času bodo sprejeli dokončne rešitve glede predmetne nepremičnine.
V letu 2005 smo Univerzi v Ljubljani predložili nekatere načrte in projekte v zvezi z nakupom
novih prostorov in zaprosili za sofinanciranje omenjenega projekta.
V letu 2006 smo skupaj z Univerzo v Ljubljani pripravili dokument identifikacije investicijskega
projekta in pripravili finančno oceno omenjene investicije.
V letu 2007 je FSD pripravila osnutek pogodbe z Raiffeien leasingom in pripravila projekt nakupa
skladu z Zakonom o javnih naročilih.
V letu 2008 (marec) je Fakulteta za socialno delo sklenila leasing pogodbo z Raiffeisen leasingom
in postala lastnica omenjenih prostorov. Fakulteta nakup prostorov financira iz lastnih sredstev.
Za obnovo prostorov FSD pričakuje pomoč s strani Univerze v Ljubljani, ki bo tudi
zemljiškoknjižna in pravna lastnica novih prostorov.

4.6. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

Na dan 31.12.2007 je bilo na Fakulteti za socialno delo zaposlenih 52 delavcev, dne 31.12.2008 pa
56. Izobrazbena struktura zaposlenih konec leta 2008 je razvidna iz naslednje tabele:

Stopnja
izobrazbe

I
IV
V
VI
VII/S
VII/U
Specializ.
Magisterij
Doktorat
SKUPAJ

Pedagoški
Delavci

0
0
0
0
0
5
0
3
23
31

31.12.2008
Nepedagoški
delavci

1
1
3
3
1
8
0
1
0
18

Raziskovalci

0
0
0
0
0
4
0
1
2
7

Pedagoški
delavci

+4
+1
+1
+6

Razlike 2007/2008
Nepedagoški
Raziskovalci
delavci

-2
-2

-2
+1
+1
0

SPREMEMBE IN NAPREDOVANJA
Na dan 31.12.2008 je bilo na Fakulteti za socialno delo zaposlenih 56 delavcev. Od tega ima pet
delavcev s fakulteto sklenjeno pogodbo za dopolnilno delovno razmerje – delo nad polnim
delovnim časom.
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V letu 2008 je bil sklenjen sporazum o prekinitvi delovnega razmerja z dvema pedagoškima
delavcema - asistentoma, dvema raziskovalcema in eni nepedagoški delavki.
Na novo smo zaposlili dve pedagoški delavki za nedoločen čas s polnim delovnim časom, enega
raziskovalca za določen čas s polovičnim delovnim časom (20 ur tedenske delovne obveznosti) in
eno raziskovalko, s katero je fakulteta sklenila pogodbo za dopolnilno delovno razmerje.
Tri delavke smo prerazporedili na druga delovna mesta, mlado raziskovalko na delovno mesto
raziskovalke z doktoratom, dve raziskovalki pa na delovni mesti asistentk.
Fakulteta za socialno delo financira iz lastnih sredstev in drugih virov 23 delavcev in vse začasne
pogodbene delavce. Delavci, ki so financirani iz lastnih sredstev in drugih virov v največji meri
sodelujejo pri rednem študiju in tako pokrivajo izpad pedagoškega kadra na področju rednega
študija. Iz lastnih sredstev in drugih virov so financirani tudi vsi raziskovalci, ki sodelujejo na
projektih fakultete.
Ob zmanjšanju vpisa izrednega študija je na fakulteti tudi zmanjšan obseg sredstev za plače. V
okviru sedanjega obsega bi fakulteta potrebovala znatno več sredstev iz proračuna, da bi bil
ohranjen obstoječi nivo rednega študija.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

-

-
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Priprava novih študijskih programov v skladu z bolonjsko deklaracijo in posredovanje Svetu
RS za visoko šolstvo – realizirano na dodiplomski in podiplomski stopnji,
pričetek izvajanja že potrjenih novih študijskih programov po bolonjski deklaraciji - nismo
uspeli realizirati,
sistematično spremljanje in izboljševanje kvalitete pedagoškega procesa ter postopno
zmanjševanje deleža izrednih študentov – delno realizirano,
vzpostavitev sistema za celovito in sektorsko strateško in srednjeročno načrtovanje
(evidentiranje, analiziranje, vrednotenje in načrtovanje) za podporo raziskovalni in razvojni
dejavnosti– delna realizacija,
izboljšanje habilitacijskih postopkov in dokončna utrditev študentskih anket kot metode za
ocenjevanja kvalitete učiteljev s strani študentov – realizirano,
pridobitev novih prostorov in adaptacije obstoječih prostorov – v postopku,
Iniciranje in vzdrževanje raznih oblik multilateralnega sodelovanja - realizirano
Iniciranje in koordinacija bilateralnega sodelovanja, s katerimi naša univerza še nima
vzpostavljenih institucionalnih oblik sodelovanja – delno realizirano
Koordinacija in dajanje predlogov za poglobitev sodelovanja s tistimi fakultetami v tujini, s
katerimi imamo že podpisane sporazume - realizirano
Podpora pri organizaciji izmenjav študentov v okviru EU programov in drugim programov
izmenjave študentov – delno realizirano
Podpora pri organizaciji izmenjav učiteljev v okviru različnih EU programov in drugih
programov mednarodne izmenjave – delno realizirano

Najpomembnejše dejavnosti študijskem letu 2008/2009:
-

-

-

pospešene priprave za prenovo doktorskega programa v skladu z bolonjsko deklaracijo
Pozitivni dejavniki učinkovitosti in kakovosti študija:
prehodnost iz prvega v drugi letnik je posebno pri rednih študentih visoka
povprečen čas trajanja dodiplomskega študija znaša nekaj več kot 5 let; zaradi ugodnosti, ki jih
mogoča status študenta, je ta čas pri rednem študiju težko skrajšati, medtem ko je čim prejšnji
zaključek študija v interesu večine izrednih študentov
študenti ocenjujejo kakovost vaj, praktičnega dela, predavanj in odnosov z učitelji in asistenti
ter predavanj kot dobro ali dokaj dobro

Potrebne spremembe:
-

še zmeraj največ problemov nastaja pri organizacijsko tehničnih zadevah, povezanih s študijem
zaradi diverzifikacije programa nastaja vedno večja prostorska stiska na fakulteti, kar se odraža
tudi v težavah pri usklajevanju urnikov
izvedba evalvacije študijskega programa z vidika sposobnosti (kompetenc) diplomantov v
okviru dejavnosti prenove študijskega programa

Raziskovalna dejavnost:
Ocenjujemo, da smo naloge, ki smo jih predvideli za leto 2008, uresničili v predvidenem obsegu.
Zaključili smo nekatere projekte, pridobili pa precej novih, kar nam bo omogočilo, da raziskovanje
teorij im metod socialnega dela še poglobimo in obenem razširimo. V veliki meri nam je uspelo
okrepiti tudi povezave z založniško dejavnostjo in s tem povečati obseg širjenja raziskovalnih
dosežkov.
Dosežke programa so ocenili kot nesporno velike, kar kažejo tudi objavljena dela. Se pa teoretske
ugotovitve premalo odražajo v formalni praksi, saj najpomembnejši konkretni uporabnik (država)
kljub naporom skupine ne implementira teoretičnih ugotovitev v izvajanje socialne politike.
V prihodnje bomo nadaljevali z zastavljenim delom, ki kaže dobre rezultate, vendar se zavedamo,
da je vrhunski rezultat težko obdržati, ker je dobre raziskovalne dosežke težko vsakoletno
načrtovati in so odvisni tudi od slučajnega sovpadanja dosežkov iz prejšnjih let.

Doc.dr. Bogdan Lešnik
Dekan

Ljubljana, 23. 2. 2009
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2008

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Marjana Kovačič
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
RAČUNOVODSKE USMERITVE
Fakulteta za socialno delo je samostojna pravna oseba, ki deluje pod okriljem Univerze v
Ljubljani. Smo davčni zavezanci, pri obračunu DDV uporabljamo odbitni delež, ki v letu 2008
znaša 6%. Računovodski izkazi so narejeni v skladu z računovodskimi standardi in Zakonom o
računovodstvu in zajemajo naše celotno poslovanje.
Prihodke pridobivamo predvsem z izvajanjem javne službe, kamor sodijo dodiplomski in
podiplomski študij socialnega dela in raziskovalna dejavnost, manjši del prihodkov pa pridobimo
tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. Sem uvrščamo založniško dejavnost (izdajanje revije
Socialno delo, knjig in skript), izvedbo seminarjev, različne oblike usposabljanj v prostorih
fakultete in na terenu ter zaračunavanje najemnin za oglasni prostor in za sosednji objekt, ki smo
ga pridobili s finančnim najemom.
Neposredne stroške, pri katerih je iz računa točno razvidno, na katero dejavnost se nanaša (kar pri
tržni dejavnosti predstavlja glavnino stroškov – tisk revij in knjig, poštnina za pošiljanje,
lektoriranje, honorarji za izvajalce seminarjev in drugih oblik izobraževanja…), knjižimo
neposredno na to dejavnost. Vse ostale stroške pa razmejujemo na dejavnost javne službe in
dejavnost prodaje blaga in storitev glede na delež prihodkov tržne dejavnosti v vseh prihodkih.

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Bilanca stanja
1.2.1.1. SREDSTVA

kazalec
izračun
Stopnja
odpisanosti
neopredmetenih
dolgoročnih
sredstev
AOP 003/002
Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004
Stopnja odpisanosti opreme
AOP 008/008

Stanje 31. 12. 2008

Stanje 31. 12. 2007

0,59
0,07
0,89

0,41
0,22
0,87

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP
004005/032

0,64

0,20

Delež opreme v sredstvih

AOP
006007/032

0,03

0,07

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (računalniških programov) se je povečala za 369 EUR
(program za blagajno), njihova sedanja vrednost na dan 31. 12. 2008 pa znaša 9.935 EUR.
Nabavna vrednost nepremičnine v registru osnovnih sredstev se je v letu 2008 bistveno povečala,
saj smo 28. 3. 2008 podpisali Pogodbo o finančnem najemu nepremičnine. Skupna nabavna
vrednost predmeta finančnega najema (zgradbe z zemljiščem) znaša 1.479.000,00 EUR. Na
podlagi cenitve nepremičnine smo v registru osnovnih sredstev in v bilanci ločili vrednost
zemljišča v znesku 291.720 EUR, in vrednost novo pridobljenega objekta v znesku 1.187.280
EUR. Ta nabava je razvidna iz kazalca »Delež nepremičnin v sredstvih«, ki se je iz 20% na dan
31. 12. 2007 povečal na 64% na dan 31. 12. 2008.
Nabavna vrednost opreme se je povečala za 24.352 EUR (nabava prenosnih in osebnih
računalnikov, videokamere in fotokopirnega stroja), nabavna vrednost drobnega inventarja pa za
31.327 EUR (diktafoni, monitorji, tiskalniki, pisarniško pohištvo, knjige v knjižnici).
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V letu 2008 smo od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pridobili 4.407 EUR za
nabavo opreme, kar smo porabili za nakup šolskih učil v znesku 731,40 EUR (kamera in
predojačevalnik), pohištva v znesku 249,48 EUR (omara) in računalniške opreme v znesku
3.426,12 EUR (dveh monitorjev, enega tiskalnika, štirih osebnih računalnikov in enega
prenosnika). Iz Univerze v Ljubljani pa smo prejeli 8 LCD zaslonov v vrednosti 1.428,08 EUR in
8 osebnih računalnikov v znesku 2.805,76 EUR.
Stopnja odpisanosti opreme je 89%. V celoti je odpisano skoraj vse pisarniško pohištvo in
pohištvo v predavalnicah (šolske mize in stoli), vendar še vse uporabljamo. Odstotek odpisanosti
je visok tudi zato, ker je največ nabavljene opreme pod vrednostjo 500 EUR, kar vodimo v okviru
drobnega inventarja in odpišemo v celoti ob oddaji v uporabo.
Pri stanju sredstev na podračunu pri UJP beležimo 7,1% zmanjšanje sredstev, stanje
kratkoročnih finančnih naložb pa je v bistvu ostalo nespremenjeno. Gre za kratkoročni depozit v
znesku 126.053,66 EUR, ki ga imamo vezanega v banki.
Kratkoročne terjatve do kupcev so se v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšale za 6,8%.
Vsem kupcem – pravnim osebam smo na dan 31. 12. 2008 poslali »IOP – Izpisek odprtih
postavk« in odprta stanja uskladili z njimi na podlagi kopij računov oziroma telefonskih
razgovorov. Vsem kupcem – fizičnim osebam pa smo poslali opomine. Na dan 31. 12. 2008
znašajo odprte kratkoročne terjatve do kupcev 112.602,93 EUR. Neporavnane terjatve se
pojavljajo predvsem iz vzroka, da študenti, ki opustijo študij na naši fakulteti, običajno ne plačajo
drugega obroka šolnine. Kot vzrok za neplačilo navedejo, da niso več hodili na predavanja in
izpite ter da tako dejansko niso koristili vseh storitev naše fakultete. Omenim naj, da se pri nas
šolnina plačuje v dveh obrokih. Prvi obrok mora študent poravnati pred vpisom, drugega pa do 15.
3. v tekočem študijskem letu. Tisti, ki opustijo študij, po navadi drugega obroka ne plačajo, kar se
kaže v odprtih terjatvah. Vsako leto pošljemo dolžnikom opomine, nekaj tudi izterjamo, vendar je
veliko takih, ki se izgovarjajo, da so študij opustili in da iz tega naslova niso dolžni plačati tudi
drugega obroka. Ker pa je z vsakim izrednim študentom podpisana pogodba, je UO FSD v
februarju 2009 sprejel sklep, da bomo v letu 2009 terjatve izterjali po sodni poti, študentom z
dokazanimi socialnimi težavami pa bi terjatve odpisali.
V okviru danih predujmov in varščin imamo knjižen pomotoma 2x plačan račun podjetju
INTEK d.o.o., od katerega smo kupili digitalni fotokopirni stroj, predojačevalnik in kamero, in
sicer v znesku 3.531,60 EUR (prvič smo jim plačali po predračunu dne 18. 12. 2008, drugič po
računu dne 30. 12. 2008, podjetje nam je preveč plačani znesek vrnilo 6. 1. 2009)
V okviru kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je knjižena terjatev
do Univerze v Ljubljani za sredstva, namenjena izplačilu decembrskih plač, ki smo jih prejeli v
začetku januarja 2009 in za zadnji obrok za raziskovalne projekte ARRS-ja za leto 2008.
Zmanjšanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2008
glede na dan 31. 12. 2007 je predvsem rezultat zmanjšanja prostih denarnih sredstev na
zakladniškem podračunu države. Prosta denarna sredstva smo porabili za tekoče poslovanje, ker so
se zmanjšali prihodki po denarnem toku.
Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja je prikazana terjatev do banke za obresti iz
naslova vezanih sredstev, ki se nanašajo na leto 2008, izplačane pa so bile v letu 2009.
Druge kratkoročne terjatve vsebujejo terjatve za vstopni DDV v znesku 1.274,07 EUR, terjatve
do delavcev iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v znesku 262,28 EUR, na kontu
ostalih kratkoročnih terjatev pa so:
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• terjatev do EU za projekt Drive Clean v znesku 12.167,51 EUR, ki je bil zaključen 31. 12.
2008,
• terjatev do Mirovnega inštituta za projekt Romi v Ljubljani: različnost perspektiv v znesku
8.500,00 EUR, zaključen 31. 12. 2008,
• terjatev do Društva socialnih delavk in delavcev za kongres socialnega dela v znesku
2.531,39 EUR.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev imamo knjižene:
• stroške, ki so nastali pri projektu z ESS Učne težave v osnovni šoli v letu 2008 v znesku
17.604,72 EUR, prvi obrok za ta projekt pa bo nakazan v letu 2009,
• račun za letalsko karto za prevoz v Gruzijo v letu 2009 za EU projekt, ki se začne s 15. 1.
2009, v znesku 488,84 EUR,
• stanje neporabljene poštnine na frankirnem stroju v znesku 290,58 EUR.
Med zalogami proizvodov vodimo zaloge naše revije Socialno delo, knjig in skript. Pri
vrednotenu zalog uporabljamo metodo FIFO. V letu 2008 se je zaloga proizvodov povečala za
61%. Povečanje je nastalo na račun izdaje 7 novih monografij konec decembra 2008. Gre za knjige
Od hiralnic do domov za stare ljudi, Zapisovati socialno delo, Družbeni okvir neprofitnih
organizacij, Varna vožnja, Droge med politiko in vsakdanjim življenjem, Dolgotrajna oskrba in
Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu.
Zaloge blaga so knjige, kupljene za nadaljnjo prodajo, namenjene študentom pri njihovem študiju
socialnega dela. V letu 2008 ni bilo nobene nove nabave, samo prodaja, zato so se zaloge znižale
za 15%.
1.2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kazalec

izračun

Indeks kratk. obv. na kratk. AOP
Sredstva
034/012*100
Delež
pasivnih
časovnih
razmejitev
v
kratkoročnih
obveznostih
AOP 043/034

Stanje 31. 12. 2008

Stanje 31. 12. 2007

75,31

53,96

0,67

0,70

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo naše obveznosti za izplačilo decembrskih
plač ter davkov in prispevkov iz plač, ki so bile izplačane v januarju 2009.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev smo uskladili z dobavitelji na podlagi prejetih Izpiskov
odprtih postavk. Vse zapadle obveznosti do konca leta so bile poravnane. Odprte so ostale samo
obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo naše obveznosti za izplačilo
prispevkov na plače, ki se nanašajo na decembrske plače, izplačane v januarju 2009. Med druge
kratkoročne obveznosti pa sodijo tudi obveznosti za izplačilo podjemnih pogodb in avtorskih
honorarjev, ki so bili obračunani v decembru 2008 in izplačani v januarju 2009 ter obveznost za
davek od dohodka pravnih oseb.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale iz 1.240
EUR na dan 31. 12. 2007 na 11.455 EUR na dan 31. 12. 2008. Glavno obveznost predstavlja
prejeti račun od Univerze v Ljubljani v znesku 9.462,70 EUR za prispevek NUK, CTK in
računalniško mrežo, ki je bil plačan v januarju 2009.
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V okviru pasivnih časovnih razmejitev so vračunana namensko prejeta sredstva za projekte, ki še
niso bila porabljena, namensko prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije, vnaprej plačane
šolnine študentov za izredni študij, diferencialni program in specialistični študij v študijskem letu
2008/2009 za letnik, ki ga še niso zaključili:
Drugi obračunani stroški:
prelom strani knjig FSD, vkalkuliran v nabavno ceno knjig
3.684,00
Kratkoročno odloženi prihodki - prejeta namenska sredstva:
6. okvirni program EU - EMILIA
21.332,60
IRSSV-Evalvacija
16.764,23
Erazmus Utreht – Zorn J.
563,02
EU ILAC – Mali J.
7.481,19
ERASMUS IP -doctoral studies
29.357,20
Drugi kratkoročno odloženi prihodki:
EU INDOSOW
62.544,19
Študentski svet
1.260,21
ARRS - za prijavo na 7. okvirni program
2.073,91
Supervizorji – Miloševič A. V.
11.700,70
Vnaprej plačane šolnine:
specialistični študij
79.869,95
izredni dodiplomski študij
178.279,25
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti so sredstva, ki
so po Zakonu o visokem šolstvu v lasti Univerze. Stanje je usklajeno z Ministrstvom za finance in
znaša skupaj 644.293 EUR. V letu 2008 se je sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega
prava, ki je v njihovi lasti, povečal za 323.616 EUR, in sicer je na njegovo spremembo vplivalo:
+ 4.407,00 EUR
+ 4.233,84 EUR
+ 4.080,00 EUR
-39.604,06 EUR
+ 350.498,99 EUR

Sredstva MVZT za nakup opreme za študijsko dejavnost
(nakazilo 8. 9. 2008)
Osnovna sredstva, ki smo jih dobili od Univerze, in sicer 8
osebnih računalnikov in 8 LCD ekranov
Plačilo računa za izdelavo investicijske dokumentacije s strani UL
Obračun letne amortizacije OS
Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v skladu s
sklepom UO FSD - za plačilo glavnice finančnega najema v letu
2008

Ugotovljeni poslovni izid iz preteklih let v znesku 669.995 EUR je bil v skladu s sklepom UO
FSD preknjižen na konto 9412 – Presežek prihodkov za investicije. Del tega dobička v znesku
350.498,99 EUR je bil prenesen na Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je
v njihovi lasti, in sicer v višini glavnice finančnega najema, ki smo jo plačali v letu 2008. Povečal
pa se je za presežek prihodkov nad odhodki leta 2008 v višini 22.614,88 EUR.
Druge dolgoročne obveznosti so nastale 28. 3. 2008 s podpisom Pogodbe o finančnem najemu
nepremičnine. Skupna nabavna vrednost predmeta finančnega najema (zgradbe z zemljiščem)
znaša 1.479.000,00 EUR. Na dan 31. 12. 2008 je stanje dolgoročnih obveznosti 1.128.501,01 EUR
in se je zmanjšalo za odplačilo glavnice v višini 350.498,99 EUR.
Na kontih izven bilančnih postavk (tako v aktivi kot v pasivi) imamo knjižen tisti del DDV-ja, ki
ga ne smemo odbiti, in sicer se nanaša na račune, ki obračunsko sodijo v leto 2008, DDV obdobje
pa je januar 2009. Sistem knjiženja odbitnega deleža DDV je namreč tak, da ob knjiženju prejetih
računov tisti del DDV-ja, ki ga lahko poračunamo, knjižimo na konte terjatev 174, razliko pa na
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izven bilančne konte. Ti zneski se vsak mesec zaprejo ob knjiženju obračuna DDV za obdobje, na
katerega se nanašajo. Ti zneski ostanejo odprti na dan 31. 12. 2008, zaprli pa se bodo v januarju
2009. Znesek izven bilančnih postavk za leto 2008 tako na aktivi kot na pasivi znaša 1.702,58
EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov
Št.

Naziv

2008

2007

Indeks

Struktura Struktura
2008
2007
%

I.

PRIHODKI

A

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B

FINANČNI PRIHODKI

C

DRUGI PRIHODKI

Č

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

D

CELOTNI PRIHODKI

II.

ODHODKI

E

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

F

STROŠKI DELA

G

AMORTIZACIJA

H

REZERVACIJE

I

DAVEK IZ DOBIČKA

J

%

2.676.068

2.604.874

103

99,3

99,0

17.999

25.297

71

0,7

1,0

28

0

-

0,0

0,0

653

493

132

0,0

0,0

2.694.748

2.630.664

102

100,0

100,0

856.274

871.612

98

32,1

33,4

1.675.321

1.698.661

99

62,8

64,9

58.447

39.821

147

2,2

1,5

0

0

-

0,0

0,0

8.304

1.169

710

0,3

0,0

OSTALI DRUGI STROŠKI

13.646

5.731

238

0,5

0,2

K

FINANČNI ODHODKI

53.059

2,0

0,0

L

DRUGI ODHODKI

M

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

N

CELOTNI ODHODKI

O
P

15 353.727

2

0

-

0,0

0,0

3.326

0

-

0,1

0,0

2.668.379

2.617.009

102

100,0

100,0

PRESEŽEK PRIHODKOV

26.369

13.655

193

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

Kot je razvidno iz tabele, so celotni PRIHODKI v letu 2008 znašali 2.694.748 EUR in so bili
nominalno za 2% višji od doseženih v letu 2007.
Prihodki iz poslovanja v letu 2008 predstavljajo 99,3% vseh prihodkov. Doseženi so bili z
izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. 93,3% vseh prihodkov iz poslovanja je rezultat
delovanja javne službe – izvedba dodiplomskega in podiplomskega študija socialnega dela in
raziskovalna dejavnost. Tržna dejavnost predstavlja 6,7% vseh prihodkov. Sem uvrščamo
založniško dejavnost (izdajanje revije Socialno delo, knjig in skript), izvedbo seminarjev, različne
oblike usposabljanj v prostorih fakultete in na terenu ter zaračunavanje najemnin za oglasni prostor
in za sosednji objekt, ki smo ga pridobili s finančnim najemom.
24

Finančni prihodki v letu 2008 znašajo 17.999 EUR in predstavljajo 0,7% vseh prihodkov. Glede
na predhodno leto so se znižali za 29 odstotnih točk. Gre za obresti od sredstev na vpogled in od
vezanih evrskih depozitov, ki so nižji, ker je bilo v letu 2008 vezanih manj sredstev kot v letu
2007.
Prevrednotovalni poslovni prihodki v znesku 653 EUR v letu 2008 so nastali zaradi spremembe
stopnje odbitnega deleža za DDV, ki se je iz 5% v letu 2007 povečal na 6% v letu 2008.
Celotni ODHODKI v letu 2008 znašajo 2.672.133 EUR in so nominalno za 2% višji od lanskih.
Nabavna vrednost prodanega blaga predstavlja zmanjšanje zaloge trgovskega blaga po nabavni
vrednosti zaradi prodaje. Gre za prodane knjige, jih imamo na zalogi kot trgovsko blago, saj smo
jih v preteklih letih kupili za nadaljnjo prodajo, predvsem za študente kot pomoč pri njihovem
študiju.
Stroški materiala so se povečali za 6,7%. Med temi stroški največji delež predstavljajo stroški
strokovne literature, ki je v knjižnici namenjena izposoji predvsem študentom kot pomoč pri
njihovem študiju, pa tudi drugim strokovnim delavcem v socialnem delu. Sem pa sodijo tudi
stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje, stroški električne energije in ogrevanja ter stroški
pisarniškega in drugega potrošnega materiala. Stroški materiala so se povečali predvsem na račun
povečanje stroškov električne energije, ki so se v letu 2008 glede na leto 2007 povečali kar za
32,7%.
Stroški storitev so se v letu 2008 zmanjšali za 3,9% glede na preteklo leto.
Bistveno, kar za 48,4%, so se zmanjšali stroški za najemnine in zakupnine za poslovne objekte in
stroški za druge najemnine in zakupnine. V letu 2007 smo namreč organizirali 3. Kongres
socialnega dela, za katerega smo najeli prostore in opremo v hotelu Habakuk v Mariboru, kar je
vzrok za mnogo višje stroške najemnin v letu 2007 glede na leto 2008.
Stroški storitev tekočega vzdrževanja so se povečali za 94,9%, in sicer predvsem na račun
naslednjih večjih stroškov, ki jih v letu 2007 ni bilo: pleskanje, izvedba spletnega mesta in
produkcija intraneta FSD ter uporaba novega modula Projekti v okviru programa za računovodsko
vodenje.
Stroški storitev investicijskega vzdrževanja so se povečali za 7,4%. V letu 2008 je bilo največje
investicijsko vzdrževanje v okviru sredstev, ki nam jih je namenilo MVZT, in sicer zamenjava
oken v vrednosti 39.414 EUR.
Skoraj trikratno (iz 1.671,46 EUR v letu 2007 na 4.910,88 EUR v letu 2008) so se povečali stroški
zavarovanja. V letu 2008 namreč smo na novo sklenili dve zavarovanji, in sicer požarno
zavarovanje za objekt, pridobljen s finančnim najemom ter zavarovanje splošne odgovornosti.
Zaradi že prej omenjenega 3. Kongresa socialnega dela, ki je v letu 2007 povzročil povečanje
nekaterih stroškov, v letu 2008 ni stroškov oglaševanja (v letu 2007 so bili v znesku 3.935,43
EUR), bistveno pa so se znižale tudi prevajalske storitve (iz 8.394,21 EUR v letu 2007 na 580,02
EUR v letu 2008) in stroški reprezentance (za 44,6%).
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Občutno povečanje pa v letu 2008 beležimo pri stroških odvetnikov in notarjev (iz 137,86 EUR v
letu 2007 na 4.541,87 EUR v letu 2008). Glavni strošek v letu 2008 predstavlja svetovanje pri
podpisu pogodbe o finančnem najemu v znesku 3.573,50 EUR.
74% zmanjšanje se kaže tudi pri stroških v zvezi z nastanitvijo. V letu 2007 so bili ti stroški zelo
visoki iz dveh razlogov. Prvi razlog je Kongres socialnega dela, kjer smo plačali namestitve
povabljenih predavateljev, drugi pa Projekt namestitev in izmenjav Leonardo da Vinci, ki se je
odvijal v letu 2007 in s katerim smo plačali namestitve naših študentov v tujini z namenom
izobraževanja.
Stroški dela so v letu 2008 znašali 1.675.321 EUR in predstavljajo 62,8% vseh odhodkov.
Povprečno število zaposlenih iz ur je v letu 2008 enako kot v letu 2007, in sicer 50. Stroški dela so
se zmanjšali za 1%. Povprečna bruto plača na FSD je v decembru 2008 znašala 2.203,98 EUR,
povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine D je v decembru leta 2008 znašala
2.799,87 EUR, povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine J pa je v decembru leta
2008 znašala 1.653,63 EUR. Celotni prihodki na zaposlenega v letu 2008 so 53.895 EUR, celotni
odhodki na zaposlenega pa 53.443 EUR.
Amortizacija predstavlja 2,2% vseh odhodkov. Obračunana je po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in z uporabo predpisanih stopenj rednega odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.list 120/07). Izračunana je v višini
98.051,84 EUR. Znesek 39.604,06 EUR predstavlja amortizacijo opreme, nabavljene iz
proračunskih sredstev, zato se je v tej višini zmanjšal sklad premoženja v drugih pravnih osebah
javnega prava, ki je v njihovi lasti (konto 941). Razlika amortizacije se krije v breme tekočih
odhodkov, saj je vračunana v ceno storitve. Strošek amortizacije se je v letu 2008 glede na leto
2007 povečal za 47%, in sicer predvsem na račun amortizacije novo pridobljene stavbe, ki je v letu
2008 znašala 26.713,80 EUR
Drugi stroški so predvsem:
- prispevek za uporabo mestnega zemljišča,
- članarine v mednarodnih organizacijah (IASSW IN EASSW),
- Prešernove nagrade,
- prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Predstavljajo zanemarljiv 0,5% delež v vseh odhodkih.
Davek iz dohodka pravnih oseb se je v letu 2008 glede na leto 2007 povečal 7-kratno. Razlog je
v vsem znani spremembi Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, s katero je postala obdavčena
tudi dejavnost javne službe.
V letu 2008 so se nam zaradi finančnega najema pojavili tudi finančni odhodki za obresti, ki so
znašali 53.059,46 EUR in v celoti predstavljajo stroške tržne dejavnosti.
V letu 2008 je Fakulteta za socialno delo ustvarila skupaj 26.369,00 EUR PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI, in sicer iz naslova izvajanja javne službe 4.054,60 EUR, iz
naslova tržne dejavnosti pa 22.314,40 EUR. Presežek iz naslova izvajanja javne službe je nastal pri
izrednem študiju, kjer so prihodki za 0,022% večji od odhodkov. Presežek iz naslova tržne
dejavnosti pa je v največji meri rezultat zaračunane najemnine za objekt, ki smo ga v letu 2008
dobili v finančni najem in so prihodki od najemnine večji od stroškov obresti finančnega najema.
Po sklepu UO FSD bo presežek v višini 13.388,64 (60% od 22.314,40) ostal nerazporejen in se ga
bo v letu 2009 v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
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(UR.l. 69/2008) lahko porabilo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu. Preostali dobiček v višini 12.980,36 EUR se nameni za financiranje nakupa dela
nepremičnine na Topniški ulici 31, kar bi nam omogočilo pridobitev dodatnih prostorov za
izvajanje naše dejavnosti.
POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
MVZT - študijska dejavnost
PRIHODKI
redni mesečni
podiplomski študij
za investic. Vzdrževanje
za študentski svet
za nabavo tuje literature
STROŠKI
str. mat. in storitev (brez AH in
podj.pog.)
avtorske in podjemne pogodbe
stroški dela
drugi stroški
ARRS - RAZISKOVALNA DEJAVNOST
PRIHODKI
STROŠKI
str. mat. in storitev (brez AH in
podj.pog.)
avtorske in podjemne pogodbe
stroški dela

1.186.019
1.105.069
38.259
39.414
2.574
703
1.186.019
182.879
70.015
928.284
4.841

284.025
284.025
48.764
17.682
217.579

V letu 2008 smo za študijsko dejavnost prejeli 1.186.019 EUR, ki smo jih tudi porabili za izvedbo
študijske dejavnosti. Za raziskovalno dejavnost pa smo prejeli 284.025 EUR.
V letu 2008 smo iz MVZT dobili nakazana sredstva za nadomestitev opreme v višini 4.407,00
EUR. Na podlagi dane prioritete smo ta denar porabili za nabavo:
1. šolska učila in oprema učilnic:
PRAČ 081003
1 kos kamera JVC
PRAČ 081003
1 kos predojačevalnik Crown
3. oprema - drugo pohištvo
PRAČ 000085
1 kos omara z vrati
4. računalniška oprema:
PRAČ 080555
1 kos
PRAČ 080895
1 kos
PRAČ 080686
1 kos
PRAČ 080686
1 kos
PRAČ 080583
1 kos
PRAČ 080686
1 kos
PRAČ 080686
1 kos
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osebni računalnik
osebni računalnik
osebni računalnik
osebni računalnik
prenosnik Lenovo
LCD ekran
LCD ekran

424,71 EUR
306,69 EUR
731,40 EUR

inv. št.
003948
003951

249,48 EUR
249,48 EUR

003877

477,77 EUR
753,39 EUR
534,60 EUR
534,60 EUR
558,16 EUR
118,80 EUR
118,80 EUR

003895
003896
003901
003902
003915
003927
003928

PRAČ 080868

1 kos laserski tiskalnik Samsung

330,00 EUR
3.426,12 EUR

003929

Dejanska nabava opreme iz sredstev MVZT v primerjavi z načrtovano v letu 2008:
vrednost v
EUR

Zap.
št.
1
2
3
4
5
5a
5b

Finančni
Vrsta opreme
načrt 2008
Oprema - šolska učila, oprema učilnic
731
Laboratorijska oprema
Oprema - drugo pohištvo
250
Računalniška oprema
3.426
Drugo:
0

vrednost v EUR

%
Uresničevanje URESNIČ
.
FN 2008
731 100,00%
250 100,00%
3.426 100,00%
0
-

SKUPAJ

4.407

4.407

100,00

Kot je razvidno iz tabele, smo vsa sredstva porabili v skladu z načrtom.
Za investicijsko vzdrževanje smo v letu 2008 od MVZT prejeli namenska sredstva za zamenjavo
oken v višini 39.414 EUR. Ta sredstva so se tudi porabila za namen, za katerega smo jih prejeli.

POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
V letu 2008 smo sodelovali z Mestno občino Ljubljana pri naslednjih projektih:
• Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z
dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v MOL; za obdobje 2006
do 2008;
• Varna vožnja: obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu, z za
obdobje 2006 do 2008;
• Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik, za obdobje 2006 do
2008;
• Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih
dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analiz potreb: »Pogovarjajmo se«,
za obdobje 2007 do 2009;
• Analiza in ocena potreb po socialnih storitvah in možnosti samopomoči prebivalstva v
primeru izrednih razmer na območju mestne občine Ljubljana, za obdobje 2007 do 2009.
V letu 2008 smo za te projekte prejeli in tudi porabili 22.258,00 EUR. Največji del prejetih
sredstev je bil namenjen za plače (70,6%), manjši del pa za avtorske honorarje (8,5%) in druge
neposredne stroške (20,9%), ki so nastali pri izvedbi projekta (potni nalogi, študentsko delo,
kopiranje, strokovna literatura…)
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STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2008 PO VIRIH SREDSTEV
Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku:
Vir sredstev
Prihodki v EUR
Vrednost
%

Odhodki v EUR
Vrednost
%

MVZT
sredstva
za
izobraževalno dejavnost

1.189.542

44

1.189.542

40

MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost

296.556

11

296.556

10

Drugi
proračunski
viri
(druga min. in proračuni
lokalnih skupnosti)

85.688

3

113.317

4

Evropski
proračun
komunitarni programi
Javna služba - drugo

181.579
817.168

7
30

99.279
1.133.270

3
38

126.871

5

137.374

5

Sredstva
od
blaga na trgu

-

prodaje

Skupaj:

2.697.404

100

2.969.338

100

Sredstva od prodaje blaga na trgu:
Vir sredstev
Prihodki v EUR
Vrednost
%
Prihodki od intelektualnih
storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo:
Skupaj:

45.957

36

80.914

64
0

126.871

100

Iz tabele o strukturi prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2008 je razvidno, da sredstva
MVZT-ja za izobraževalno dejavnost predstavljajo 44%. Ti podatki so za 1,4 odstotne točke nižji
od načrtovanih, predvsem na račun povečanja drugih sredstev za izvajanje dejavnosti javne službe.
Dobrih 11% je raziskovalnih sredstev (tri mlade raziskovalke, temeljni raziskovalni projekti,
raziskovalni programi in CRP-i), in sicer je dejanskih za 0,5 odstotne točke manj od načrtovanih.
Dobrih 30% predstavljajo druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe - predvsem izredni
študij, in sicer je dejanskih prihodkov za 4,1 odstotne točke večj od načrtovanih, predvsem na
račun večjih prihodkov, ki smo jih dobili iz naslova specializacij.
Dejanska Sredstva iz proračuna Evropske Unije predstavljajo 7% vseh prihodkov, in so za 6,3
odstotne točke nižje od načrtovanih. V načrtu je namreč predvideno, da bomo dobili sredstva iz
projektov, na katere smo se prijavili, vendar prijave v večini primerov niso bile uspešne.
Drugi proračunski viri so iz načrtovanih 2,4% narasli na 3% dejanskih prihodkov, predvsem na
račun raziskave IRSSV in projektov z MOL-om.
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Tržna dejavnost ima 5% delež, ki je v primerjavi z načrtovanim večji za 3,4 odstotne točke.
Povečanje gre predvsem na račun najemnin za restavracijo, za katero smo podpisali pogodbo o
finančnem najemu in jo nameravamo preurediti za našo pedagoško dejavnost. Sicer pa je tržna
dejavnost tudi izdajateljska dejavnost, v okviru katere izdajamo svojo revijo Socialno delo. V njej
svoje članke objavljajo naši pedagoški in zunanji sodelavci. V tržno dejavnost sodi tudi
organizacija in izvedba seminarjev in drugih oblik izobraževanja v socialnem delu. Izdali smo tudi
7 novih knjig ter ponatisnili nekaj lanskih.
Primerjava strukture prihodkov in odhodkov nam pokaže, da je struktura prihodkov skoraj enaka
strukturi odhodkov. Večje razlike se pojavljajo predvsem pri drugih sredstvih za izvajanje
dejavnosti javne službe, kjer so odhodki precej večji od prihodkov. Gre predvsem za plačilo
stroškov glavnice finančnega najema za prostore, ki naj bi jih preuredili za pedagoško dejavnost.
Prihodki za sredstva iz proračuna EU so višji od odhodkov, ker smo za projekt INDOSOW
sredstva dobili nakazana vnaprej, prav tako smo dobili vnaprej nakazana sredstva za ERASMUS
IP.
Prihodki iz tržne dejavnosti so prihodki od intelektualnih storitev (izdajanje revije Socialno delo in
organiziranje seminarjev in drugih izobraževanj), k prihodkom od sodelovanja z gospodarstvom in
drugimi uporabniki znanja pa štejemo oddajane oglasnega prostora in prostorov, ki jih imamo v
leasingu, v najem.
Struktura prihodkov in odhodkov – obračunski tok
Vir sredstev

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost

Prihodki v EUR
Vrednost

%

Odhodki v EUR
Vrednost

%

1.186.019

44

1.186.019

44

MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost

284.025

11

284.025

11

Drugi proračunski viri
(druga min. in proračuni
lokalnih skupnosti)

41.529

2

41.529

2

Evropski proračun komunitarni programi
Javna služba - drugo

110.554
892.681

4
33

110.554
888.626

4
33

Sredstva od prodaje
blaga na trgu

179.940

7

157.626

6

101

2.668.379

100

Skupaj:

2.694.748

Sredstva od prodaje blaga na trgu
Vir sredstev
Prihodki od intelektualnih
storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja
Drugo:

30

Prihodki v EUR
Vrednost
%
75.997

42

103.943

58
0

Skupaj:

179.940

100

Struktura prihodkov in odhodkov

Iz tabele o strukturi prihodkov v letu 2008 je razvidno, da 44% prihodkov predstavljajo sredstva
MVZT-ja za izobraževalno dejavnost. 11% je raziskovalnih sredstev (tri mlade raziskovalke,
raziskovalni programi, temeljni raziskovalni projekti in CRP-i).
33% predstavljajo druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe – predvsem izredni študij.
Med te prihodke sodijo plačila šolnin, ki se nanašajo na poslovno leto 2008, in sicer za
dodiplomski in podiplomski študij.
Sredstva iz proračuna Evropske Unije predstavljajo 4% vseh prihodkov. Sem sodijo prihodki iz
projektov:
• Interactive Learning and Caring in Community (ILAC). (2007-2009). Nosilec: izr.prof.dr.
Vito Flaker. Financer: Commission of the European Communities (Leonardo da Vinci
programme).
• 6. okvirni program: EMILIA project - Empowerment of Mental Illness Service Users:
Lifelong Learning, Integration and Action (2005-2010). Koordinator: Middlesex
University, Higher Education Corporation (sodelujemo kot partnerska organizacija).
Nosilec FSD: izr.prof.dr. Vito Flaker. Financer: Commission of the European
Comminities.
• Socrates Programme – Erasmus Curriculum Developmentr Project: »Health and Social
Care for Migrants and Minorities« (2006-2009). Koordinator projekta: Universiteit Utrecht,
Algemene Sociale Wetenschappen, Nizozemska. Nosilka za FSD: dr. Jelka Zorn. Financer:
EU: Commission of the European communities.
• Socrates Programme – Erasmus Curriculum Development Project: »INDOSOW:
International Doctoral Studies in Social Work« (2006-2009). Koordinator: Univerza v
Ljubljani (izvaja Fakulteta za socialno delo). Nosilka: red. prof. dr. Darja Zaviršek.
Financer EU: Commission of the European communities.
• Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v
osnovni šoli« (2008-2011). Koordinator projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška
fakulteta. Nosilka za FSD: izr.prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič. Financer: EU (85%),
Ministrstvo za šolstvo in šport (15%).
• The European Network on Elderly Policy and Social Work with the Elderly in a World of
Demographical Changes (DEMOGENE II) (2008-2009). Nosilka: dr. Jana Mali. Financer:
Commission of the European Communities (Erasmus Intensive Programme).
• Doctoral studies in social work and social policy: teaching comparative perspective within
an international context. (2008-2009). Nosilka: red. prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: EU:
Commission of the European comminities (Erasmus Intensive Programme).
Drugi proračunski viri predstavljajo 2% prihodkov, predvsem iz naslova raziskav z Mestno občino
Ljubljana, Mirovnim inštitutom, Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve in Inštitutom RS za socialno varstvo.
Tržna dejavnost ima 7% delež, predstavlja pa predvsem založniško dejavnost (izdajanje revije
Socialno delo, knjig in skript), izvedbo seminarjev in kongresov, različne oblike usposabljanj v
prostorih fakultete in na terenu ter zaračunavanje najemnin za oglasni prostor in za sosednji objekt,
ki smo ga pridobili s finančnim najemom.
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POVPREČNI STROŠEK IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
v € - obračunski tok

Vsebina
A. Skupaj stroški za izvajanje
B. Število študentov*
C. Povprečni strošek v letu 2008
na študenta (C=A/B)

Ime članice: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
štud. programi za
pridobitev
specializacije
magisterija
Redni
Izredni
druga
znanosti in
dodiplomski dodiplomski stopnja doktorata znanosti
študij
študij
2008
2008
1.158.085

740.475

0

110.075

563

410

0

86

2.056

1.808

0

1.284

* za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2007/2008 za obdobje
od januarja do septembra 2008 ter študentje študijskega leta 2008/2009 za obdobje oktober - december
2008

Za izračun povprečnega stroška izvajanja študijske dejavnosti sem upoštevala vse poslovne
stroške, ki so bili v letu 2008 knjiženi na stroškovna mesta rednega, izrednega oziroma
podiplomskega študija. Stroške med redni in izredni študij razvrščamo na dva načina:
- če je iz računa točno razvidno, na kateri študij se nanaša, ga knjižimo neposredno nanj. Takih
stroškov je zelo malo, sem sodi npr. najemnina za športno dvorano, v kateri imajo športno
vzgojo samo študentje rednega študija.
- vse ostale stroške (razen tistih seveda, ki se nanašajo na kakšno drugo stroškovno mesto, npr.
za raziskovalne projekte, založbo…) delimo po treh sodilih:
o K01 je sodilo, ki stroške deli na redni in izredni študij glede na čas prisotnosti
študentov na fakulteti. S tem sodilom delimo stroške porabljene vode, elektrike,
ogrevanja, čistil…
o K02 je sodilo, ki strošek deli na redni in izredni študij glede na število rednih
oziroma izrednih študentov. S tem sodilom delimo stroške fotokopiranja,
vzdrževanja dvigala, pisarniški material…
o K03 je sodilo, ki strošek deli na redni in izredni študij glede na prihodke od
posamezne vrste študija. S tem sodilom delimo vse ostale stroške.
Izračunani kazalci nam kažejo, da je povprečni strošek na rednega študenta višji od povprečnega
stroška na izrednega študenta. Povprečje na izrednega študenta je v letu 2008 višje kot v letu 2007,
kar je posledica omejenega števila vpisanih študentov.
Podiplomski študij (specialistični, magistrski in doktorski) izvajamo v majhnem obsegu, zato na ta
stroškovna mesta knjižimo samo neposredne stroške, kar se kaže v bistveno nižjem povprečnem
strošku na študenta od dodiplomskih študentov.
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DRUGO
V letu 2008 nismo plačali nobenih sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav.

RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA Z OBVEZNIMI PRILOGAMI
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Z OBVEZNIMI PRILOGAMI
DRUGE PRILOGE
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