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1. POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO
Temeljni nalogi fakultete sta izobraževanje in raziskovanje.
V okviru dodiplomskega, podiplomskega in dopolnilnega (vseživljenjskega) študija izobražuje in
usposablja študentke in študente za izvajanje strokovnih nalog in storitev na področju socialnega
varstva in drugih področjih, kjer so potrebni ali koristni znanja in spretnosti socialnega dela.
Kot raziskovalna ustanova pospešuje razvoj stroke in znanosti socialnega dela, izvaja temeljne in
aplikativne raziskave in razvojne projekte, objavlja raziskovalne ugotovitve in jih prenaša v prakso
in ustrezne politike.
Fakulteta uresničuje svoje naloge tako, da izvaja, utrjuje in razvija študijski program na vseh
stopnjah in pri tem stremi k najučinkovitejšim oblikam študija (manj predavanj, več skupinskega
in projektnega dela, večja samostojnost študentov, blok vaje in delavnice, povezovanje s prakso),
razvija nove raziskovalne metode, utrjuje obstoječa in razvija nova področja socialnega dela
(nasilje, delo z mladino, z etničnimi skupinami), izvaja razvojne projekte v skladu z usmeritvijo
nacionalnega plana (metodična preusmeritev centrov, uvajanje neposrednega financiranja,
ustvarjanje sistema evalvacije, prestrukturiranje zavodov), sodeluje pri razvijanju novega
nacionalnega programa na področju socialnega varstva, izvaja evalvacije in svetovanje, reflektira
vlogo socialnega dela znotraj družbenih sprememb, prestrukturiranja sistema blaginje in
vključevanja v evropske tokove, z interdisciplinarnimi in mednarodnimi povezavami promovira
vedo in stroko socialnega dela, krepi strokovno samozavest, utemeljeno na trdnih konceptualnih
osnovah in metodičnih načelih in ustvarja trdno telo osnovne literature (učbenikov, priročnikov,
periodike).
Vizija fakultete je, da postane eden od stebrov slovenskega družboslovja, da 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 študent pridobi in izpopolni
izobrazbo na področju socialnega dela.
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Šola za socialno delo je bila ustanovljena leta 1955. Najprej je delovala kot dveletna višja šola
zunaj univerze, v sedemdesetih letih pa se je vključila v univerzo in je od tedaj njena članica. Po
dolgoletnih prizadevanjih je leta 1992 uvedla štiriletni program in postala Visoka šola za socialno
delo. Po obravnavah in sklepih senata univerze in sveta za visoko šolstvo pri ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport je državni zbor leta 2003 sprejel spremembo odloka o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani (Ur. list št. 33/2003 z dne 4. aprila 2003). Takrat je Visoka šola za socialno
delo postala Fakulteta za socialno delo.
Fakulteta je v študijskem letu 2009/2010 začela izvajati prenovljeni program 1. stopnje.
Na fakulteti je trenutno akreditiranih pet študijskih programov druge stopnje: socialno delo,
duševno zdravje v skupnosti, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na
področju hendikepa, etničnosti in spola in socialno delo s starimi ljudmi.
Izteka se medfakultetni (s fakulteto za družbene vede) znanstveni magistrski in doktorski študij
sociologije – socialnega dela v skupnosti. Iztekajo se tudi specialistični programi in stari
univerzitetni program.
Izteka se tudi doktorski študij, ki je bil uveden leta 2004. Fakulteta je pobudnica in koordinatorka
mednarodnega doktorskega študija socialnega dela (INDOSOW), ki je bil akreditiran v letu 2008 in
se je začel izvajati oktobra 2009. INDOSOW ponuja študentom in študentkam možnost
mednarodnega izobraževanja in raziskovanja v komparativni in interdisciplinarni perspektivi. Med
štirimi partnerskimi visokošolskimi ustanovami si študent/ka izbere najmanj eno tujo partnersko
univerzo, kjer s pomočjo somentorja ali somentorice opravi raziskovalno delo in del obveznih
in/ali izbirnih študijskih obveznosti. Po opravljenem študiju študent/ka poleg doktorske listine
svoje matične univerze pridobi tudi listino univerze, na kateri je opravil/a del študijskih
obveznosti.
Fakulteta izdaja 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 500
izvodov na številko. Revijo sofinancira ARRS.
V okviru živahne založniške dejavnosti fakulteta izdaja tudi monografije, priročnike in učbenike s
področja socialnega dela.
Knjižnica fakultete je organizirana v skladu z enotnim načrtom knjižničnega sistema univerze.
Knjižnica je od leta 1995 aktivno vključena v knjižnični informacijski sistem Slovenije in vzajemni
knjižnični katalog v sistemu COBISS, ki je po internetu dostopen vsem kot OPAC (javno dostopen
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katalog). Knjižnično gradivo je namenjeno zlasti študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem
in sodelavcem fakultete, a tudi drugim uporabnikom. Vključuje tujo in domačo literaturo s
področja socialnega dela in drugih znanstvenih ved, ki so v študijskem programu (sociologije,
pedagogike, psihologije, prava, psihiatrije, psihoterapije in družboslovne metodologije). V lepo
urejeni čitalnici imajo uporabniki na voljo vodilne domače in tuje revije s področja socialnega
dela.
Na fakulteti delujeta center za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in svetovanje v socialnem
delu in center za proučevanje drog in odvisnosti. Fakulteta vsako leto organizira paleto strokovnih
seminarjev z najrazličnejših področij.
V preteklih dvajsetih letih so sodelavci in sodelavke fakultete izvedli več kot 70 temeljnih in
aplikativnih raziskav in sodelovali pri številnih razvojnih projektih. 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 in
upravljanja v socialnem delu. Specifične teme so bile droge, duševno zdravje, hendikep,
stanovanjska problematika in problematika družinskega nasilja.
Vsa leta od ustanovitve je bila fakulteta 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 (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.
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Dekansko funkcijo opravlja izr. prof. dr. Bogdan Lešnik, prodekanja za dodiplomski študij je doc.
dr. Bojana Mesec, prodekanja za podiplomski študij je doc. dr. Vesna Leskošek, prodekanja za
znanstveno raziskovanje pa je doc. dr. Liljana Rihter.
Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in učiteljice, ki so na
fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom, in predstavniki in predstavnice 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 delo sestavljajo vsi učitelji in učiteljice, znanstveni delavci in sodelavci,
ki so na fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi
predstavniki in predstavnice študentov. Akademski zbor voli člane in članice 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. Predsednik akademskega zbora je doc. dr. Srečo Dragoš.
Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za
nemoteno materialno poslovanje fakultete. Predsednica upravnega odbora je pred. Irena Kuštrin.
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 programe interesnih dejavnosti.
Na fakulteti je 52 zaposlenih, od tega 28 pedagoških delavcev, 8 raziskovalcev in 16 nepedagoških
sodelavcev.

3. USMERITVE IN CILJI FAKULTETE
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
2010 (Ur.l. RS, št. 13/2003, 72/2004 do 110/09)
- 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 do 47/10)
5

- 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 in
drugi)
- Pravila fakultete za socialno delo, pravilnik o dodiplomskem študiju, pravilnik o študiju na
programih druge stopnje, pravilnik o podiplomskem študiju, pravilnik o doktorskem študiju,
pravilnik o diplomskem delu, pravilnik o izdaji pošte, pravilnik o prevzemu pošte, pravilnik o
založniški in izdajateljski dejavnosti, računovodska pravila, pravilnik o splošnih pogojih
poslovanja fakultetne knjižnice).
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).

3.2 DOLGOROČNI CILJI
- Ostati najpomembnejša izobraževalna institucija v Sloveniji za področje socialnega dela.
- Izboljšati pedagoški proces s stalno evalvacijo izvedbe študijskih programov.
- Podvojiti število tujih študentov in mednarodnih izmenjav.
- Povečati število gostovanj učiteljev fakultete na tujih univerzah in gostujočih profesorjev na
fakulteti.
- Vzpostaviti skupne podiplomske programe z najboljšimi tujimi univerzami.
- Povečati delež mednarodnih objav v znanstvenih publikacijah.
- Krepiti mednarodne povezave in se še naprej vključevati v mednarodne raziskovalne projekte.
- Zadržati politično neodvisnost in povečati znanstveno, izobraževalno in finančno avtonomijo.
- Zagotavljati vključevanje v evropske in svetovne tokove izobraževanja.
- Zagotoviti študentom nemoteno vključevanje v študij na drugih univerzah.
- Zagotoviti rešitev prostorskega problemov.
- Gojiti dolgoročno sodelovanje in partnerstvo z visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi
institucijami doma in v tujini.
- Zagotoviti uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja in izvajanja poslovnih procesov.
- Razviti sodoben informacijski sistem na študijskem, raziskovalnem, kadrovskem in poslovnem
področju.
- Prispevati k kvalitetnejšemu življenju študentov.
- Krepiti svetovalno delo in strokovno mentorstvo izvajalcem nalog na področju socialnega dela in
socialnega varstva.
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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 2009/2010:
Na visokošolsko strokovni študijski program v študijskem letu 2009/10 nismo več nobenega
vpisali, saj se je program zaključil in imajo možnost študenti samo diplomirati.
Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2009/2010:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc. delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

/
/
/

129
88
217

130
65
195

136
327
463

122
43
165

517
523
1040

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2010/2011:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc. delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

/
/
/

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

129
92
221

127
169
296

129
41
170

385
302
687

Obrazložitev povečanega vpisa v 4 letnik: v študijskem letu 2010/11 je bilo vpisanih 109
študentov neposredno v 4. letnik univerzitetnega diferencialnega programa socialno delo.
Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program prve stopnje v študijskem letu
2009/2010:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

128
77
205

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

128
77
205

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program prve stopnje v študijskem letu
2010/2011:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):

I

II

7

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

redni študij
izredni študij
SKUPAJ

135
54
189

110
52
162

/
/
/

/
/
/

/
/
/

245
106
351

Število diplomantov v letih od 2007 do 2010:
Visokošolski strokovni program
Univerzitetni program

414
166 + 361 (diferencialni študij)

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ
PRETEKLIH LET

Tako kot do sedaj je bil vpis v študijskem letu 2010/11 zadovoljiv. Nekaj nižji vpis je bil v 4.
diferencialni letnik, vendar je bilo pričakovano, saj se generacije za pridobitev univerzitetne
izobrazbe zmanjšujejo. Prav tako je v študijskem letu 2010/11 bil nekaj nižji vpis v 1. letnik
prvostopenjskega programa na izrednem študiju, vendar je glede na okoliščine (manjša
generacija in socialna kriza). Študentje zadovoljivo zaključujejo dodiplomski visokošolsko
strokovni program, kar je razvidno iz števila diplomantov, prav tako pa tudi generacije
univerzitetnega programa zaključujejo program v roku. Dosegli smo zastavljeni cilj.
OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V LETU 2010

Vpis na univerzitetni študijski program prve stopnje je bil v letu 2010 poln, na izrednem pa nekaj
manj poln, vendar še zmeraj zadovoljiv vpis. Zadovoljivo so se zapolnila tudi mesta za vpis v 4.
letnik diferencialnega univerzitetnega študijskega programa. Tudi na podiplomskem študiju je bil
vpis v programe, ki jih izvajamo, zadovoljiv.
4.1.2 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
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 izvajal v sodelovanju s FDV. V študijskem letu 2008/2009 se je v prvi letnik vpisalo 39, v
drugi letnik pa 18 študentk in študentov. V študijskem letu 2009/2010 smo na Fakulteti za
socialno na podiplomski magistrski študij Sociologija – socialno delo v skupnosti v študentke in
študente vpisovali zadnjič, vpisanih je bilo 38 študentov v drugi letnik.

Doktorski študij
V študijskem letu 2009/2010 je bilo na doktorski študij Sociologije – socialnega dela v skupnosti
vpisanih 10 študentov. V 3. letnik so bili vpisani 4 doktorandi, v 4. letnik pa 6 doktorandov. V
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študijskem letu 2010/11 je bilo vpisanih 5 doktorandov, od tega so bili 3 vpisani v 4. letnik, 2
študentkam pa je bil odobren neposredni prehod na doktorski študij.
Fakulteta za socialno delo je v letu 2009/10 začela izvajati 3. stopenjski študij INDOSOW, ki je prvi
tovrsten mednarodni doktorski študij socialnega dela v Evropi. V študijski program 3. stopnje so
bile v letu 209/10 vpisane 4 doktorandke, od tega 3 tuje državljanke, ki svoja raziskovalna dela in
projekte izvajajo na individualni ravni v svojih matičnih državah. V študijskem letu 2010/11 je bila
vpisana ena študentka.

Poročilo o vpisu študentov na podiplomski študij v študijskem letu 2010/2011:
V študijskem letu 2010/2011 ni več vpisa na podiplomski specialistični študij. V koledarskem letu
2010 pa je26 študentov uspešno zagovarjalo specialistično nalogo:
Število končanih
specialistov

Specialistični podiplomski programi
Menedžment v SD
Zmanjševanje škode, povezanih z uživanjem drog
Duševno zdravje v skupnosti
SD za ljudi s posebnimi potrebami
SD na področju izvajanja kazenskih sankcij
SKUPAJ

18
1
3
2
2
26

Poročilo o vpisu na podiplomski doktorski študij Sociologija - socialno delo v skupnosti študijskem
letu 2010/11:
Podiplomski dok. programi (stari):

I

II

III

IV

Sociologija – socialno delo v skupnosti DR
SKUPAJ

0

0

2

3

ABSOL. SKUPAJ
0

5

V koledarskem letu 2010 so magistrsko delo zagovarjale 4 študentke, doktorsko disertacijo 1
doktorandka.
Poročilo o vpisu na podiplomski magistrski študij 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2010/11:
Podiplomski programi 2. in 3. stopnje:
Socialno delo z družino (2. st.)
Duševno zdravje v skupnosti (2. st.)
Socialno delo INDOSOW (3. st.)
SKUPAJ

I
36
16
1
53

II
0
0

III
0
0

IV
0
0

ABSOL.
10
6

0

0

0
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SKUPAJ
46
22
1
69

V koledarskem letu 2010 so magistrsko delo na programu Socialno delo z družino zagovarjala 1
študentka.
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POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V študijskem letu 2010/11 nismo izvedli magistrskega programa Socialno vključevanje in
pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola zaradi premajhnega števila prijav na
program.

4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Fakulteta za socialno delo ima razvejano raziskovalno dejavnost. Izvajamo raziskovalne programe
in projekte, ki jih financirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Mestna občina
Ljubljana, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Skupnost centrov za
socialno delo, Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve. Vključeni smo tudi v projekte, ki jih
(so)financira Evropska unija in jih predstavljamo v točki 4.3.
TEKOČI PROJEKTI V LETU 2010

Raziskovalni programi
- »Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji:
Teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj« (2004-2012).
Nosilka: prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
- »Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja« (2004-2011). Nosilka raziskovalnega
programa: prof. dr. Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede). Financer: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS.
Temeljni projekti
- »Sodobni koncepti menedžmenta« (2007-2010). Nosilec: prof. dr. Vlado Dimovski (Ekonomska
fakulteta), vodja za FSD: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS.
- »Socialno delo in socialna kohezivnost: Dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih
sistemov« (2008-2011). Nosilka: prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS.

Ciljni raziskovalni projekti
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- »Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: Strategije obvladovanja tveganih življenjskih
slogov v šoli in doma« (2008-2010). Nosilka projekta: dr. Vera Grebenc. Financer: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS. Sofinancer: Ministrstvo za šolstvo in šport.
- »Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim
prebivalcem« (2008-2010). Nosilka projekta: izr. prof. dr. Valentina Hlebec (Fakulteta za družbene
vede). S Fakultete za socialno delo sodeluje: dr. Jana Mali. Financer: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS. Sofinancer: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- »Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja« (2010-2011). Nosilka projekta: izr. prof. dr.
Gabi Čačinovič Vogrinčič. Sodeluje Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Financer: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS. Sofinancerja: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Služba vlade RS za razvoj in Evropske zadeve.
Ostali nacionalni projekti
- »Z vrstniki varnejši na cesti: Program zmanjševanja škode zaradi rabe alkohola in prepovedanih
drog med mladimi« (2009-2010). Nosilka: dr. Vera Grebenc. Financer: Ministrstvo za zdravje.
- »Spremljanje zastopnikov pravic na področju duševnega zdravja« (2010-2011). Nosilka doc. dr.
Mojca Urek. Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
- »Vzpostavitev in izvajanje podpore za uresničevanje nalog in izvajanje dodatnega usposabljanja
koordinatorjev obravnave v skupnosti, zaposlenih na centrih za socialno delo« (2010-2011).
Nosilec izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer: Skupnost centrov za socialno delo.
- »Soustvarjanje skupnostnih preventivnih projektov v šolskem okolju: Preprečevanje in
obvladovanje tveganj povezanih z (zlo)rabo nedovoljenih drog in alkohola ter (ne)odgovornim
ravnanjem z moderno tehnologijo v šoli in doma« (2010-2012). Nosilka: dr. Ines Kvaternik.
Financer: Mestna občina Ljubljana.
- »Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov« (2010). Nosilka: dr. Lilijana Rihter.
Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
- »Izvedba izobraževanja za koordinatorje obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na
področju duševnega zdravja II« (2010). Nosilec: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve.
Znanstveni sestanki
- »4. Kongres socialnega dela: Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti
in solidarnosti« (2010). Nosilka: doc.dr. Vesna Leskošek. Financer: Evropski socialni sklad preko
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije.
Promocija slovenske znanosti v tujini
- »Coping with the Long-Term Distress – Index of Needs and Catalogue of Responses in Methods
of Social Work in the Context of Deinstitutionalisation« (2010). Nosilec: izr. prof. dr. Vito Flaker.
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
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Razvojno-promocijski projekt
Že nekaj let poteka sodelovanje Fakultete za socialno delo in Univerzo v Colombu na Šrilanki. V
okviru sodelovanja in na podlagi sklenjenega sporazuma na Fakulteti za socialno delo študirajo
Šrilanški študentje na podiplomskem študiju.
RAZISKOVALNO DELO

Prednosti:
- fakulteta je vodilna raziskovalna institucija na področju razvijanja teorije in prakse socialnega
dela v Sloveniji,
- rezultati raziskovalnih in razvojnih projektov se v določeni meri uporabljajo kot osnova za
pripravo zakonodaje na področju socialnega varstva,
- kritična družbena naravnanost in akcijska angažiranost.
Pomanjkljivosti:
- nizka konkurenčnost na trgu raziskovalnih projektov, saj smo zaradi vsebine dela vezani
predvsem na razpise proračunskih uporabnikov,
- omejeni kadrovski viri; le malo sodelavcev izpolnjuje pogoje za vodenje temeljnih projektov in
pogoje za člane projektnih skupin za temeljne projekte.

4.3. MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH
PROJEKTI, KI JIH (SO)FINANCIRA EVROPSKA UNIJA

- 6. okvirni program: EMILIA project – »Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong
Learning, Integration and Action« (2005–2010). Koordinator projekta: Middlesex University
Higher Education Corporation, UK. Nosilec na FSD: izr.prof.dr. Vito Flaker. Financer: EU:
Commission of the European communities.
- Life Long learning programme – Erasmus Intensive Programme: »Doctoral studies in social work
and social policy: Teaching comparative perspective within an international context« (20092010). Nosilka: prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: EU: Commission of the European comminities
prek nacionalne agencije CMEPIUS.
- Life Long learning programme – Erasmus Intensive Programme: »Doctoral studies in social work
and social policy: Teaching comparative perspective within an international context« (20102011). Nosilka: prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: EU: Commission of the European comminities
prek nacionalne agencije CMEPIUS.
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- »Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela: Učne težave v osnovni
šoli« (2008-2011). Koordinator projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Nosilka na
FSD: izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič. Financer: EU (85 %), Ministrstvo za šolstvo in šport
(15 %).
- »Promoting mental health minimising mental illness and integrating social inclusion through
education (PROMISE)« (2009-2012). Koordinator: Middlesex University, Higher Education
Corporation (sodelujemo kot partnerska organizacija). Nosilka na FSD: doc. dr. Mojca Urek.
Financer: EU: Commission of the European Comminities.
- Homophobic motivated violence as experience of children growing up with homosexual parents
in the context of school (2009-2011). Koordinator: Zentrum für transdisziplinäre
Geschlechterstudien (ZtG) an der Humboldt-Universität Berlin. Nosilka na FSD: prof. dr. Darja
Zaviršek. Financer: European Commission.
- »Advancing the three cycle system in social work education in six European Countries« (2009 –
2010). Koordinator: Sheffield Hallam University. Nosilka na FSD: doc. dr. Vesna Leskošek.
Financer: Evropska komisija (Tempus programme).
- »European masters in drug and alcohol studies« (2007-2010). Koordinator: Middlesex
university, London. Nosilec na FSD: izr. prof. dr. Vito Flaker. Financer: Evropska komisija (Life long
learning programme).
- »Challenging identity normativity: affirmative social identities, empowerment policies and social
cohesion (ASO)« (2010 –2011). Koordinator: FSD. Nosilka projekta na FSD: as. Ana Marija
Sobočan. Financer: Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana (ASO).
Mednarodna dejavnost v povezavi s skupnimi študijskimi programi
Pri projektu z naslovom »Doctoral studies in social work and social policy: Teaching comparative
perspective within an international context« gre za izvedbo mednarodne doktorske šole Indosow.
Leta 2010 je tretja mednarodna šola potekala v Ankaranu, vodila jo je prof.dr. Darja Zaviršek.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2010 je stopnja pridobivanja projektov na razpisih znašala 29,63%. Stopnja uspešnosti
pridobivanja projektov v primerjavi s predhodnimi leti ostaja na enaki ravni in se giblje okoli 30%.
NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DEL

V okviru izvajanja raziskovalnega dela nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.
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OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ
PRETEKLIH LET

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2010 podobno uspešni kot v predhodnih letih. Oddali smo 27
prijav in dobili odobrenih 8 projektov; nekateri projekti so še v fazi ocenjevanja. Z rezultati
projektov, v katerih sodelujemo, sproti v publikacijah seznanjamo zainteresirano javnost in jih
predstavljamo na mednarodnih in domačih znanstvenih srečanjih. Ugotovitve so tudi pomembna
osnova za spreminjanje zakonodaje na socialnovarstvenem področju in na področju urejanja
družinskih razmerij.
OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V LETU 2010

V letu 2010 je bila vzpostavljena projektna pisarna, ki sistematično spremljala raziskovalno delo in
dosežke posameznih projektnih skupin ter zagotavljala povratne informacije o prednostih in
slabostih pri izvajanju raziskovalnega dela.
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA
PRISTOJNEGA MINISTRSTVA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI POSLOVANJA

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja na raziskovalnem področju se izboljšuje z
zagotavljanjem sprotnega pregleda porabe in priliva sredstev na posameznem projektu. V
prihodnjem obdobju načrtujemo pregled nad projekti še v vsebinskem smislu, da se posamezni
vidiki dela ne bi podvajali (npr. zbiranje in analiza istovrstnih ali podobnih podatkov) v vsebinsko
ločenih projektih, in da bi bolje izkoristili že obstoječe empirične podatke.
OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA,
REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

Učinki raziskovalnega dela se kažejo zlasti na področju socialnega varstva v smislu podpore
spremembam v zakonodaji in posledično bolj kakovostnem delu z uporabniki storitev. Z ocenami
potreb, ki jih izvajamo v številnih raziskovalnih projektih, pridobimo pomembne podatke o tem,
kakšne vrste storitev uporabniki potrebujejo in kako so zadovoljni z obstoječimi.
IZVAJANJE VARČEVALNIH IN PROTIKRIZNIH UKREPOV

Na področju raziskovanja zmanjšujemo stroške pisarniškega materiala z uporabo elektronskih
oblik medsebojnega obveščanja.
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4.4. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Pri uresničevanju osnovnega poslanstva naše fakultetne knjižnice, ki je zagotavljati učinkovito
podporo študiju, poučevanju in raziskovanju, smo se tudi v letu 2010 posvetili predvsem
naslednjim nalogam:
- za večjo dostopnost gradiva preiti na direktno nabavo brez posrednikov,
- zagotoviti čim hitrejšo dostopnost nabavljenih virov z ažurno strokovno obdelavo,
- nadaljevanju digitalizacije diplomskih nalog z uvedbo repositorija lastnih del
- povečanju uporabe elektronskih informacijskih virov in storitev s seznanjanjem
uporabnikov o teh storitvah in zagotavljanjem oddaljenega dostopa za uporabnike,
- 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 s 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 študentov, za učinkovito iskanje informacij po domačih in tujih bazah
podatkov. Predavanja žal še niso potekala v organizirani obliki, vendar se je v letu 2010 takšnega
usposabljanja udeležilo v 8 skupinah 100 študentov. Usposabljanja niso bila vključena v redni
program, vendar so potekala v sodelovanju s pedagoškimi delavci. Ob tem pa našim uporabnikom
vsakodnevno nudimo individualno 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, ki jo lahko uresničujemo le 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 pri
pridobivanju sredstev za raziskovalno dejavnost.
Knjižničarski delavci tudi vse bolj ugotavljamo, da bomo potrebovali vse več znanja in
usposabljanja, če bi hoteli uspešno slediti vsemu, kar se dogaja na področju informacijskih virov,
predvsem pa če bi v dobi interneta in digitalizacije želeli resnično ustvariti novo vrednost v
knjižnicah za naše uporabnike. Pomanjkanje časa pa je eden od vzrokov, da se ne udeležujemo
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vseh oblik izobraževanj, ki so na voljo. Vse bolj pa smo tudi prepričani, da je navkljub internetu in
tehnološkemu napredku na področju informacijskih ved, postaja zopet vse bolj pomemben
neposredni stik z našim uporabnikom – le ob neposrednem stiku z njim lahko ustvarimo zanj
dodatno vrednost. Izboljšati bi tudi morali izobrazbeno strukturo zaposlenih v knjižnici.
Nekaj kazalcev dejavnosti knjižnice v letu 2010:
-

število uporabnikov knjižnice je zelo odvisno od celotnega števila vpisanih študentov ter
dejavnosti ustanove; z zmanjšanjem vpisa se je v letu rahlo znižalo
skupni knjižni fond: 36 000 (monografske publikacije, diplomska dela, serijske
publikacije), od tega 23.000 enot v COBISSU, z letnim prirastkom okrog 1100 enot.
število naročenih časnikov in časopisov: 90
število izposojenih enot gradiva se giblje okrog 17 000 .
celotna sredstva za nabavo vseh informacijskih virov so se nekoliko zmanjšala in so za leto
znašala cca 30.000 EUR.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ
PRETEKLIH LET

Menimo, da v knjižnici fakultete sicer dosegamo kratkoročno zastavljene cilje, vendar smo vse
bolj prepričani, da bomo morali temeljito razmisliti (ne samo v naši knjižnici, temveč v vseh
visokošolskih knjižnicah nasploh) o drugačnem delu z našimi uporabniki – študenti. Knjižno
gradivo na policah in izposoja le - tega danes predstavlja le manjši del gradiva, ki je našim
uporabnikom na voljo. Za večjo uporabo elektronskih virov pa se bodo morali najprej veliko bolj
intenzivno usposabljati sami knjižničarji, ki delajo na izposoji in nato prenašati to znanje na
uporabnike – študente.

4.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO NAČRTOVANJE
Fakulteta je bila v drugi polovici leta 2004 seznanjena z možnostjo odkupa dodatnih prostorov, v
stavbi kjer se nahaja. To bi za fakulteto pomenilo rešitev izjemne prostorske stiske, v kateri delajo
delavke in delavci in študentje. Že ob selitvi Višje šole za socialne delavce s Šaranovičeve ulice v
prostore na Topniški ulici 31 leta 1995 je bilo nakazano, da bi lahko rešili že takratno pomanjkanje
prostora s poznejšo pridobitvijo sosednjih prostorov. Z razširitvijo in razvojem fakultete se je
pokazalo, da so sedanji prostori, ki so bili premajhni že ob vselitvi (tedaj so bile povprečno 4
osebe v 1 pisarni, fakulteta pa ni imela niti študentskih prostorov niti sejne sobe), povsem
neprimerni za izvajanje fakultetnih programov.
Fakulteta ima približno 2000 m2. Na fakulteto je vsako leto vpisano okrog 1000 študentov.
Fakulteta je intenzivno vlagala v obstoječe prostore. Z obnovo smo predvsem poskušali ustvariti
nove prostore. S pregrajevanjem in manjšanjem prostorov, ki so bili namenjeni učiteljem in
16

nepedagoškim dejavnostim, smo pridobili 2 novi učilnici. V obnovo in razširitev predavalnic je
fakulteta vložila 175.000,00 EUR lastnih sredstev. Posodobili smo celotno fakulteto, uredili
računalniško učilnico, prenovili sanitarije, referat, dekanat in popolnoma prenovili knjižnico.
Kljub prenovi in razširitvi so trije kabineti in štiri predavalnice brez naravne svetlobe. V njih ni
dovolj svežega zraka. Eno od predavalnic smo uredili tako, da jo lahko uporabljamo za seje senata
in druge strokovne sestanke, sestanke z gosti in za študijski proces. Zaradi večnamenskosti
prostor ni povsem primeren ne za seje ne za študijski proces.
Fakulteti manjka večja predavalnica, v kateri bi lahko vseh 130 rednih študentov, ki se vpišejo v
prvi letnik, hkrati poslušalo predavanje. Manjkajo 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 bo fakulteta potrebovala še več manjših
predavalnic za vaje in izvedbo seminarjev. Nove potrebe se kažejo tudi z uvedbo programov 2.
stopnje.
V najtežjih razmerah delajo visokošolski učitelji in sodelavci – pedagoški delavci in delavke. V
zdajšnjih prostorih jim je namenjenih 6 kabinetov po 20 m2. Glede na to, da imamo zaposlenih 36
pedagoških delavcev, pride po 5 delavcev na kabinet. Pri učnem procesu na fakulteti sodeluje še
10 zunanjih pedagoških delavcev. Za te delavce ne moremo nameniti niti enega (skupnega)
kabineta. Profesorjem manjkajo sanitarije, saj je v sedanji razporeditvi za 5 kabinetov s po 5
osebami in za vse delavce knjižnice (torej za 25 redno zaposlenih oseb na fakulteti) namenjeno
samo 1 stranišče za oba spola, kar je občutno premalo. Posledica prevelike obremenjenosti
stranišča je pogosta zamašitev in smrad, ki se širi v hodnik in v pisarne profesorjev.
Vsi prostori na fakulteti so maksimalno izkoriščeni. Prostorov za arhive nimamo več. Potrebovali
bi prostore za skladiščenje čistil in ostale opreme, ki jo potrebuje vzdrževalec fakultete. Prostori,
namenjeni nepedagoški dejavnosti, so skrajno minimalizirani.
Z uvedbo podiplomskega študija se je pokazala potreba po večjem referatu, saj v obstoječi referat
ne moremo namestiti novega delavca, ki bi skrbel za podiplomski študij. Zaradi izjemne
prostorske stiske se celo nekateri programi odvijajo deloma na drugih fakultetah.
Nepremičnina, ki je predmet nakupa, je nadaljevanje prostorov fakultete in je funkcionalno in
infrastrukturno povezana s fakulteto. Kvadrature:
- pritličje v izmeri 1012 m2
- kletni prostor v izmeri 681 m2
- funkcionalno zemljišče skupne površine 2.980 m2, na katerem je mogoče urediti okoli 40
dodatnih parkirnih mest.
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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 fakulteta pripravila osnutek pogodbe z
Raiffeien Leasing in pripravila projekt nakupa skladu z zakonom o javnih naročilih.
Marca 2008 je fakulteta sklenila leasing pogodbo z Raiffeisen Leasing 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.
V letu 2009 smo se z vodstvom Univerze v Ljubljani in na podlagi novega dokumenta identifikacije
investicijskega projekta dogovorili o financiranju projektne dokumentacije za nove prostore
Fakultete za socialno delo. Univerza v Ljubljani je uvrstila financiranje projekte dokumentacije
FSD v program investicij v letu 2010. V letu 2010 je Univerza z v Ljubljani vstopila v obstoječo
leasing pogodbo in s proračunskimi sredstvi poplačala 900.000,00 EUR ter tako postala lastnica
predmetnih prostorov.
Pridobitev teh novih 1600 m2 za fakulteto pomeni ureditev izredno slabih prostorskih razmer in
bo 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.

4.6. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Na dan 31. 12. 2009 je bilo na fakulteti za socialno delo zaposlenih 52 delavcev, dne 31. 12. 2010
pa 55. Dejansko je na Fakulteti za socialno delo zaposlenih 50 delavcev, ker je 5 delavk na
porodniškem dopustu. Izobrazbena struktura zaposlenih konec leta 2010 je razvidna iz tabele:
Stopnja
izobrazbe
I
IV
V
VI
VII/S
VII/U
Specializ.

Pedagoški
delavci
0
0
0
0
0
4
0

31. 12. 2010
Nepedagoški
delavci
1
0
2
2
2
9
0

Raziskovalci
0
0
0
0
0
5
0
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Pedagoški
delavci
- 1, + 1
-

Razlike 2009/2010
Nepedagoški
Raziskovalci
delavci
+3
-2
-

Magisterij
Doktorat
SKUPAJ

3
21
28

3
0
19

2
1
8

0

+3

+2
+ 1, - 1
0

SPREMEMBE IN NAPREDOVANJA

Na dan 31. 12. 2010 je bilo na fakulteti zaposlenih 55 delavcev. Od tega ima en delavec s
fakulteto sklenjeno pogodbo za dopolnilno delovno razmerje – delo nad polnim delovnim časom
(8 ur tedenske delovne obveznosti).
V letu 2010 je bil z eno pedagoško delavko sklenjen sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
zaradi upokojitve. Delovno razmerje je bilo prekinjeno tudi s tremi raziskovalnimi delavci (en
raziskovalec – dopolnilno delovno razmerje, en raziskovalec – polovični delovni čas, en asistent z
doktoratom – polovični delovni čas).
V letu 2010 smo zaposlili:
- tri nepedagoške delavce in sicer dve samostojni strokovni delavki (nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu v Referatu, Pisarni za podiplomski študij in zaradi porodniškega dopusta
delavke – vodje področja/enote (z do 5 zaposlenimi) v Projektni pisarni) in enega vodja
področja/enote (z do 5 zaposlenimi) v Izdajateljski in organizacijski službi (povečan obseg dela) in
- eno pedagoško delavko na delovnem mestu asistentke (zaradi nemotene izvedbe pedagoškega
procesa) in
- tri raziskovalce in sicer dva raziskovalca z magisterijem in enega asistenta z doktoratom (zaradi
dela na projektih).
Z visokošolsko učiteljico – redno profesorico, ki je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za
polovični delovni čas (20 ur tedenske delovne obveznosti), smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s 30 urno tedensko delovno obveznostjo.
V letu 2010 je ena pedagoška delavka uspešno opravila vse obveznosti na doktorskem študijskem
programu in si pridobila znanstveni naslov doktorica znanosti.
V letu 2010 smo med nepedagoškimi delavci prerazporedili dve samostojni strokovni delavki na
delovni mesti vodja področja/enote zaradi upokojitve vodje referata in na prosto sistemizirano
delovno mesto vodje Projektne pisarne. Dva visokošolska sodelavca – asistenta z doktoratom sta
bila prerazporejena na delovno mesto visokošolskega učitelja zaradi izvolitev v naziv docent. Z
eno visokošolsko učiteljico – redno profesorico in eno mlado raziskovalko na enovitem
doktorskem študiju, ki sta na fakulteti zaposleni za polni delovni čas pa sta bili sklenjeni tudi
pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo (8 ur tedenske delovne obveznosti). Po sklepu senata je
bila z mlado raziskovalko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovno mesto mladega raziskovalca
na enovitem doktorskem študiju.
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Fakulteta iz lastnih sredstev in drugih virov financira 21 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.

5. KAKOVOST
Aktivnosti na Fakulteti za socialno delo v zvezi s kakovostjo
- Ob vložitvi prošenj za habilitacije se učitelji in asistenti večkrat poslužujejo svojih anket, ki
jih izvedejo o kakovosti svojega pedagoškega dela pri študentih, s katerimi delajo, in te
ankete priložijo k habilitacijski vlogi.
- Vodstvo FSD vsako leto pred začetkom šolskega leta opravi individualne razgovore z
učitelji in asistenti o njihovih službenih obremenitvah in o morebitnih nejasnostih ali
težavah pri izvajanju pedagoških obveznosti.
- Na vseh sejah senata FSD je možnost, da predstavniki študentov poročajo o željah,
zahtevah ali kritikah na račun pedagoškega procesa ali dela profesorjev. To možnost
študentje tudi dejansko uporabljajo. Ko gre za vnaprej najavljene pripombe študentov, se
za njih rezervira tudi posebna točka dnevnega reda na sejah senata. V tem smislu ni
nobenih težav v dialogu med študenti in zaposlenimi na FSD, vsa morebitna nasprotja se
sproti reflektirajo skozi dialog, ki je na omenjen način formaliziran na najvišji stopnji
odločanja.
- Enkrat mesečno ima dekan FSD razgovor s študentskimi predstavniki v svoji pisarni o vseh
vprašanjih, ki so aktualna za študente, vključno z morebitnimi pripombami ali predlogi v
zvezi s pedagoškim delom.
- Redni sestanki, ki jih sklicujejo vse prodekanje (za dodiplomski študij, za podiplomski
študij in za raziskovalno dejavnost) s pedagoškimi delavci, vpletenimi v posamezne naloge,
projekte ali pedagoške probleme (največ se jih nanaša na stalne spremembe programov,
ki so nam večkrat vsiljene od zunaj, v zvezi s tem glede urnikov, predmetov, kadrov in
načinov pedagoškega dela). Ocenjujemo, da bi se brez tega pojavilo veliko problemov pri
pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu.
- Spodbujanje inovativnih oblik projektnega dela s študenti in prilagajanje (kolikor je to
mogoče) obstoječih študijskih oblik inovacijam v pedagoškem procesu. Zadnja od
tovrstnih inovacij je bil študentski projekt na področju psihosocialne skrbi za uporabnike
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-

-

-

socialnih in psihiatričnih zavodov, ki je bil tudi v javnosti precej odmeven. Že nekaj let
poteka akcija naših študentov in profesorjem na Šrilanki – gre za pedagoško inovacijo in
strokovno pomoč, spoznanja tega projekta so koristna tudi za nas na FSD.
Študenti in njihovi prispevki so vključeni na kongresih socialnega dela. Izkušnje in tudi
objavljeni strokovni izdelki študentov, udeležencev na teh kongresih, imajo povraten
pozitiven vpliv na kakovost dela znotraj rednega študijskega programa (v predavalnicah).
Komisija za spremljanje kakovosti, katere osnovna dejavnost je izdelava poročila za UL, se
sestaja po potrebi in uspešno povezuje vse delovne skupine na FSD, vključno s
predstavniki študentov, pri izdelavi letnega poročila, o katerem razpravlja tudi senat FSD.
Tutorstvo študentom je večinoma zaživelo, kar ocenjujemo kot prispevek k boljšemu delu
študentov in profesorjev.
UL je lani ustanovila karierno središče za študente več fakultet, ki ima sedež na FSD.
V zvezi z dilemami in izzivi razvoja FSD občasno prirejamo strateške konference celotnega
kolektiva FSD (vključno s študenti, zunanjimi sodelavci in strokovno-tehničnim osebjem).
Potekajo izven šolskih prostorov in s celodnevnih programom. Posebna pozornost na teh
konferencah je vedno namenjena tudi kakovosti pedagoškega dela. Zadnja je bila
organizirana maja 2010?

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Pri vsakem doslej predstavljenem poglavju o delovanju fakultete smo podrobneje ocenili
doseganje zastavljenih ciljev v okviru posamezne dejavnosti. Na ravni fakultete pa lahko ocenimo
takole:
OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V LETU 2010

- Priprava novih študijskih programov v skladu z bolonjsko deklaracijo in posredovanje svetu za
visoko šolstvo: realizirano na 1. in 2. stopnji.
- program 3. Stopnje se modificira.
- Pričetek izvajanja že potrjenih novih študijskih programov po bolonjski deklaraciji: realizirano na
1. stopnji. Na dva razpisana programa 2. stopnje ni bilo dovolj vpisa.
- Sistematično spremljanje in izboljševanje kvalitete pedagoškega procesa: delno realizirano.
- Vzpostavitev sistema za celostno in sektorsko strateško in srednjeročno načrtovanje
(evidentiranje, analiziranje, vrednotenje in načrtovanje) za podporo raziskovalni in razvojni
dejavnosti: delno realizirano. Projektno pisarna je vzpostavljena, potreben je še sprejem
pravilnika o raziskovalno razvojni dejavnosti.
- 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: delano realizirano.
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- Vzpostavitev in vzdrževanje različnih oblik multilateralnega sodelovanja: realizirano.
- Vzpostavitev in koordinacija bilateralnega sodelovanja, s katerimi univerza še nima
vzpostavljenih institucionalnih oblik sodelovanja: delno realizirano.
- Vzpostavitev in poglobitev sodelovanja s tujimi fakultetami, s katerimi imamo že podpisane
sporazume: realizirano.
- Podpora pri organizaciji izmenjav študentov v okviru EU programov in drugih programov
izmenjave študentov: delno realizirano.
- Podpora pri organizaciji izmenjav učiteljev v okviru različnih EU programov in drugih programov
mednarodne izmenjave: delno realizirano.
NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/2011

Pospešene priprave za prenovo doktorskega programa v skladu z bolonjsko deklaracijo.
Pozitivni dejavniki učinkovitosti in kakovosti študija:
- Prehodnost iz prvega v drugi letnik je zlasti pri rednih študentih visoka.
- Povprečna dolžina dodiplomskega študija je nekaj več kot 5 let. Zaradi ugodnosti, ki jih daje
status študenta, je ta čas pri rednem študiju težko skrajšati, medtem ko je hiter konec študija v
interesu večine izrednih študentov.
- Študenti ocenjujejo kakovost vaj, praktičnega dela, predavanj in odnosov z učitelji in asistenti
kot dobro ali dokaj dobro.
- Na koncu študijskega leta smo opravili evalvacijo prvega letnika 1. stopnje.
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 2010, uresničili v predvidenem obsegu.
Končali smo nekatere projekte, pridobili precej novih, kar nam bo omogočilo, da raziskovanje
teorij in metod socialnega dela še poglobimo in obenem razširimo. Okrepljena založniška
dejavnost je omogočila povečati obseg širjenja raziskovalnih dosežkov.
- Dosežki programa so nesporno veliki, kar kažejo tudi objavljena dela. Se pa teoretske ugotovitve
premalo odražajo v formalni praksi, saj najpomembnejši konkretni uporabnik (država) ne
implementira ugotovitev v izvajanje socialne politike.
- V prihodnje bomo nadaljevali zastavljeno delo, 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 naključnega sovpadanja dosežkov iz prejšnjih let.
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OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA
PRISTOJNEGA MINISTRSTVA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI POSLOVANJA

V letu 2010 je fakulteta poslovala uspešno zlasti po zaslugi dobrega vpisa na izredni študij in
velikega vpisa v diferencialni četrti letnik. Ohranili smo obstoječo zasedbo delovnih mest in
izvajali predpisani program v skladu s predmetnikom.

Izr. prof. dr. Bogdan Lešnik
dekan
Ljubljana, 23. 2. 2010
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2010

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Marjana Kovačič
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1. RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
RAČUNOVODSKE USMERITVE

Fakulteta za socialno delo je članica Univerze v Ljubljani. Kadar deluje v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun, je samostojna pravna oseba. Računovodske izkaze sestavljamo po
načelu obračunskega toka za poslovno leto, ki je enako koledarskemu in kot posredni uporabnik
proračuna istočasno tudi po načelu denarnega toka.
Računovodski izkazi so narejeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, drugimi računovodskimi
predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava ter v skladu s Pravilnikom o računovodstvu Univerze v Ljubljani in
računovodskimi pravili Fakultete za socialno delo.
Smo davčni zavezanci, pri obračunu davka na dodano vrednost uporabljamo odbitni delež, ki je v
letu 2010 znašal 4%.
Prihodke pridobivamo predvsem z izvajanjem javne službe, kamor sodijo dodiplomski in
podiplomski študij socialnega dela ter 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 najemnine za prostore, ki smo jih pridobili s finančnim
najemom in konec decembra 2010 s sofinanciranjem MVZT odkupili. Kupljene prostore
nameravamo preurediti za opravljanje pedagoške in študijske dejavnosti in tako rešiti našo veliko
prostorsko stisko.
Javno službo in tržno dejavnost vodimo kot skupno knjigovodstvo, vendar ločeno po stroškovnih
mestih in virih.
Neposredne stroške, za katere je iz dokumentacije točno razvidno, na katero dejavnost se
nanašajo (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. Posredne stroške pa razmejujemo na dejavnost javne službe in
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu glede na razmerje med prihodki, doseženimi pri
opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
Bilanca stanja
Zap.
št.

Naziv
SREDSTVA
A
DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
B
KRATKOROČNA SREDSTVA
12 Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne
terjatve
do
uporabnikov
14 enotnega kontnega načrta
19 Aktivne časovne razmejitve
C
ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

D
22
23
29
E
92
93
9412
9413

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

31.12.2010

31.12.2009

Indeks
10/09

1.766.387
898.344
72.481

1.825.738
932.240
73.127

96,7
96,4
99,1

306.545
38.782
36.584
2.701.315
8.047

336.615
55.031
42.306
2.800.284
4.479

91,1
70,5
86,5
96,5
179,7

537.907
42.824
58.846
303.565
2.163.408
0
0
208.087
0
2.701.315
8.047

654.415
82,2
39.634
108,0
64.663
91,0
420.091
72,3
2.145.869
100,8
0 #DEL/0!
0 #DEL/0!
383.916
54,2
0
2.800.284
96,5
4.479
179,7

1.2.1.1. SREDSTVA

Kazalci iz bilance stanja
Tekoče leto

Predhodno leto

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

72
12
90

58
9
89

Delež nepremičnin v sredstvih
Delež opreme v sredstvih

62
3

61
4

AOP 004-005/032
AOP 006-007/032

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (računalniških programov) se je zmanjšala za 3.817
EUR (odpis programske opreme, ki je zastarela in se je ne uporablja več), njihova sedanja
vrednost na dan 31. 12. 2010 pa znaša 7.636 EUR. Stopnja odpisanosti neopredmetenih
dolgoročnih sredstev se je povečala, saj v letu 2010 ni bilo nobene nove nabave.
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Nabavna vrednost nepremičnine je ostala nespremenjena, zaradi amortizacije pa se je povečala
stopnja odpisanosti nepremičnin.
Nabavna vrednost opreme se je povečala za 43.150 EUR (nabava prenosnih in osebnih
računalnikov, projektorja, ozvočenje za gluhe, pohištvo kabineta), nabavna vrednost drobnega
inventarja pa za 27.646 EUR (mikrofona, monitorji, tiskalniki, pisarniško in šolsko pohištvo, knjige
v knjižnici). Na podlagi popisa opreme, ki smo ga izvedli v decembru 2010, je UO FSD dne 2. 2.
2011 potrdil odpis neuporabne opreme v skupni vrednosti 68.568 EUR, ki je bila v večji meri takoj
odpeljana na ustrezen odpad. Šlo je predvsem za zastarelo računalniško opremo in nekaj
neuporabnega pohištva in za že prej omenjene zastarele računalniške programe. Zato je skupno
povečanje nabavne vrednosti opreme in drobnega inventarja, ki je razvidno iz bilance stanja,
samo 2.663 EUR.
V letu 2010 smo od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pridobili 3.910,99 EUR za
nabavo opreme, kar smo porabili za nakup šolskih učil v znesku 1.482,85 EUR (projektor in
mikrofon) in računalniške opreme v znesku 2.428,14 EUR (trije osebni računalniki, trije monitorji
in tiskalnik).
Stopnja odpisanosti opreme se je povečala za eno odstotno točko glede na preteklo leto, in sicer
znaša 90%. V celoti je odpisano skoraj vse pisarniško pohištvo in pohištvo v predavalnicah (šolske
mize in stoli), pa tudi večina osebnih računalnikov, 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 4,3% povečanje sredstev, ki pa ne pomeni
dejanskega povečanja, saj imamo na dan 31. 12. 2010 za 50.000 EUR manj vezanih denarnih
sredstev kot leto poprej.
Stanje kratkoročnih finančnih naložb je ostalo nespremenjeno. Gre za kratkoročni depozit v
znesku 126.053,66 EUR, ki ga imamo vezanega v banki.
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2010 znašajo 72.481 EUR in so v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 ostale v približno enaki višini. Vsem kupcem – pravnim osebam smo kot
vsako leto na dan 31. 12. 2010 poslali »IOP – Izpisek odprtih postavk« in odprta stanja uskladili z
njimi. Pri pravnih osebah odprtih terjatev, ki bi na dan 31. 12. 2010 že zapadle v plačilo, praktično
ni.
Neporavnane terjatve se pojavljajo predvsem pri fizičnih osebah. Največkrat gre za študente
izrednega študija, ki med letom opustijo študij na naši fakulteti in 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

28

sprejel sklep, da bomo za izterjavo terjatev uporabili sodno pot, študentom z dokazanimi
socialnimi težavami pa terjatve odpisali. Tako smo vsem dolžnikom, ki niso reagirali na naš
opomin, tudi v letu 2010 poslali opomin pred tožbo s strani odvetniške pisarne. Na podlagi izvršb,
ki niso postale pravnomočne zaradi nepopolnih podatkov ali zastaranja terjatve, in na podlagi
prošenj za odpis dolga zaradi dokazane socialni ogroženosti smo s sklepi UO FSD v letu 2010
odpisali terjatve v višini 6.033,33 EUR. V ponedeljek, 21. 2. 2010, smo dobili elektronsko
sporočilo s strani MVZT-ja, s katerim nas obvešča, da je za odpis terjatev treba pridobiti odločbo
MVZT-ja. Za leto 2010 smo ta dopis prejeli prepozno, saj so bile naše terjatve s sklepom UO FSD
že odpisane, za leto 2011 pa bomo na podlagi prejetih navodil za odpis terjatev pridobili tudi
odločbo ministrstva.
V okviru kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta je knjižena
terjatev do Univerze v Ljubljani za sredstva za študijsko dejavnost, ki smo jih prejeli v začetku
januarja 2011 za leto 2010 in za zadnji obrok za raziskovalne projekte ARRS-ja za leto 2010.
Zmanjšanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2010
glede na dan 31. 12. 2009 je predvsem rezultat zmanjšanja naložb prostih denarnih sredstev na
enotnem zakladniškem podračunu države, in sicer za 50.000 EUR.
Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja je prikazana terjatev do banke za obresti iz
naslova vezanih sredstev, ki se nanašajo na leto 2010, izplačane pa bodo v letu 2011.
Druge kratkoročne terjatve vsebujejo terjatve iz naslova akontacij DDPO v višini 11.129,04
EUR, terjatve za vstopni DDV v znesku 1.155,11 EUR, terjatve do delavcev v znesku 461,44 EUR,
terjatev do Socialnega inkubatorja v višini 1.000,00 EUR in terjatev do Društva socialnih delavk in
delavcev v znesku 1.331,39 EUR.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev imamo knjižene:
stroške, ki so nastali pri projektu z ESS Učne težave v osnovni šoli v letu 2010 v
znesku 20.530,05 EUR, nakazilo za porabljene stroške bo na podlagi našega zahtevka
z vsemi dokazili o nastanku stroškov v letu 2011,
plačane stroške za projekt PROMISE v višini 5.278,59 EUR,
plačane stroške za projekt ACES GRUZIJA v višini 6.192,44 EUR,
plačane stroške za projekt ESS - ZZRS enake možnosti za zaposlovanje v višini
2.234,03 EUR,
plačane stroške za projekt ESS - MVZT karierni centri v višini 1.137,63 EUR,
plačan letalski prevoz za 1/2011 za Barbaro Kresal - sestanek Astrees v Bruslju v višini
285,28 EUR,
letalski prevoz za 2/2011 - projekt povezave z Univerzo v Colombu v višini 1.017,21
EUR,
avtorski honorar za prevod članka za revijo Socialno delo 1/2011 v višini 100,00 EUR,
avtorski honorar za lektoriranje knjige Individ. storitev soc. varstva, ki bo izdana v
2/2011, v višini 1.282,50 EUR,
štud. delo Bohinc - za knjigo v izdelavi Darje Z. v višini 249,37 EUR,
stanje neporabljene poštnine na frankirnem stroju v znesku 474,55 EUR.
Med zalogami proizvodov vodimo zaloge naše revije Socialno delo, knjig in skript. Pri
vrednotenju zalog uporabljamo metodo FIFO. V letu 2010 se je zaloga proizvodov zmanjšala za
14%. Zmanjšanje je nastalo zato, ker smo v letu 2010 izdali samo 4 številke revije Socialno delo
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(1/2010, 2-3/2010, 4-2010 in 5-6/2010) ter nobene monografije. Torej je bila prodaja
(zmanjšanje zalog) večja od nabave (povečanja zalog).
Zaloge blaga so knjige, kupljene za nadaljnjo prodajo, namenjene študentom pri njihovem
študiju socialnega dela. Zaloga je v letu 2010 ostala skoraj nespremenjena.
1.2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kazalec
Indeks kratkoročnih obveznosti na
kratkoročna sredstva
Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih

izračun

Stanje 31. 12. 2010

Stanje 31. 12. 2009

59,9

70,2

56

64

AOP
034/012*100
AOP 043/034

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo naše obveznosti za
decembrskih plač ter davkov in prispevkov iz plač, ki so bile izplačane v januarju 2011.

izplačilo

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 2011.
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sodijo naše obveznosti za izplačilo
prispevkov na plače, ki se nanašajo na decembrske plače, izplačane v januarju 2011, obveznosti
za izplačilo podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, ki so bili obračunani v decembru 2010 in
izplačani v januarju 2011, obveznost za davek od dohodka pravnih oseb ter obveznosti za davek
na dodano vrednost. Te obveznosti so se v skupnem znesku zmanjšale za 9%. Zaradi drugačnega
načina knjiženja se je sicer obveznost za DDPO povečala kar trikratno, ker pa so se obveznosti za
izplačilo podjemnih in avtorskih pogodb znižale bolj, se to odraža v skupnem zmanjšanju teh
obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo naše
obveznosti na podlagi prejetih računov, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 in so se znižale iz
1.956,09 EUR na dan 31. 12. 2009 na 1.141,98 EUR na dan 31. 12. 2010.
Pasivne časovne razmejitve so se zmanjšale za 27,7% glede na leto poprej. Na dan 31. 12.
2010 smo med pasivne časovne razmejitve v skupni višini 303.565 EUR vkalkulirali:
Programske skupine po pog. z ARRS
Raziskovalni projekti po pog. z ARRS
Mladi raziskovalci po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije
Drugi projekti
Izredni dodiplomski študij
Izredni podiplomski študij
Obštudijska dejavnost študentov
Založniška dejavnost

4.652
1.520
519
25.263
18.133
179.495
63.035
1.705
9.243

30

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 1.955.321,55 EUR. V letu 2010 se je sklad premoženja v drugih
pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, povečal za 1.218.764,62 EUR. Na njegovo
spremembo je vplivalo:
+

3.910,99 EUR

+ 900.000,00 EUR
17.610,31 EUR
+ 332.463,94 EUR

Sredstva MVZT za nakup opreme za študijsko dejavnost
(nakazilo 13. 10. 2010)
Sredstva MVZT za poplačilo leasinga za dokončni odkup poslovnih
prostorov na Topniški 31
Obračun letne amortizacije OS
Prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v skladu s
sklepom UO FSD – za dokup in obnovo poslovnih prostorov

Znesek 208.086,57 EUR na kontu presežek prihodkov nad odhodki je sestavljen iz
156.634,11 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2010, 38.063,82 EUR presežka iz leta
2009, ki je bil namenjen za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
in 13.388,64 EUR nerazporejenega presežka iz leta 2008.
Druge dolgoročne obveznosti so nastale 28. 3. 2008 s podpisom Pogodbe o finančnem
najemu nepremičnine. Skupna nabavna vrednost predmeta finančnega najema (zgradbe z
zemljiščem) je znašala 1.479.000,00 EUR. V decembru 2010 je s strani MVZT-ja prišlo do
predčasnega odkupa finančnega najema in s tem do celotnega poplačila kupnine, zato na dan 31.
12. 2010 dolgoročnih obveznosti več ne izkazujemo.
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 2010, DDV obdobje
pa je januar 2011. 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
izven bilančne konte. Ti zneski se vsak mesec zaprejo ob knjiženju obračuna DDV za obdobje, na
katerega se nanašajo. Tako zneski ostanejo odprti na dan 31. 12. 2010, zaprli pa se bodo v
januarju 2011. Znesek izven bilančnih postavk za leto 2010 tako na aktivi kot na pasivi znaša
8.047,40 EUR.
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Izkaz prihodkov in odhodkov

Št. Naziv
I.

PRIHODKI

A
B
C
Č

PRIHODKI OD POSLOVANJA

2010

2009

Indeks

Struktura
2010

PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

2.994.005 2.939.307
3.590
4.234
71
3
3.665
676

102
85
2.367
542

99,8
0,1
0
0,1

D

CELOTNI PRIHODKI

3.001.331 2.944.220

102

100

II.

ODHODKI

E
F
G
H
J
K
L
M
N
O

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI

STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

CELOTNI ODHODKI
PRESEŢEK PRIHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
PRESEŢEK
PRIHODKOV
(upošteva
DDPO)

896.340
889.820
101
1.777.304 1.743.649
102
92.946
82.271
113
0
0 #DEL/0!
17.497
13.566
129
38.714
42.755
91
0
5
0
9.285
19.313
48
2.832.086 2.791.379
101
169.245
152.841
12.611
11.685
108
156.634

31,6
62,8
3,3
0
0,6
1,4
0
0,3
100
0,4

141.156

Kot je razvidno iz tabele, so CELOTNI PRIHODKI v letu 2010 znašali 3.001.331 EUR in so bili
nominalno za 2% višji od doseženih v letu 2009.
Prihodki iz poslovanja v letu 2010 predstavljajo 99,8% vseh prihodkov. Doseženi so bili z
izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. 93,3% vseh prihodkov iz poslovanja je rezultat
delovanja javne službe – izvedbe dodiplomskega in podiplomskega študija socialnega dela in
raziskovalne dejavnosti. 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 najemnine za prostore, ki
smo jih pridobili s finančnim najemom in konec decembra 2010 s sofinanciranjem MVZT tudi
odkupili.

Finančni prihodki v letu 2010 znašajo 3.665 EUR in predstavljajo 0,1% vseh prihodkov.
Glede na predhodno leto so se znižali za 15%. Gre za obresti od sredstev na vpogled in od
vezanih vlog, ki so nižji, ker je bila v začetku leta 2009 obrestna mera tako sredstev na vpogled
kot vezanih vlog višja kot v letu 2010.
Prevrednotovalni poslovni prihodki so se bistveno povečali glede na leto 2009, in sicer iz 676
EUR na 3.665 EUR. Tu so poleg prihodkov v višini 748 EUR, ki so nastali zaradi spremembe
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stopnje končnega odbitnega deleža za DDV, ki se je iz 4% v letu 2009 povečal na 5% v letu
2010, tudi prihodki, prejeti od Zavarovalnice Triglav kot odškodnina za vlom in krajo računalnikov
in projektorja. Ker je šlo za precej novo opremo, ki še ni bila v celoti amortizirana in so pri njeni
izločitvi nastali prevrednotovalni poslovni odhodki, so prihodki prikazani med prevrednotovalnimi
poslovnimi prihodki.
CELOTNI ODHODKI v letu 2010 znašajo 2.832.086 EUR in so nominalno za 1% 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. Predstavljajo pa zanemarljiv strošek, saj gre za staro zalogo, ki skorajda ne gre
več v prodajo.
Stroški materiala so se povečali za 15,4%. 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. Skupni stroški materiala so se povečali predvsem
na račun povečanih stroškov centralnega ogrevanja in pisarniškega materiala ter povečanega
nakupa tako domače kot tuje strokovne literature v letu 2010 glede na predhodno leto.
Stroški storitev so se v letu 2010 zmanjšali za 1% glede na preteklo leto.
Bistveno, kar za 56,8%, so se povečali stroški za najemnine in zakupnine za poslovne objekte. V
letu 2010 smo namreč organizirali 4. kongres Socialnega dela in za njegovo izvedbo smo najeli
prostore na Brdu pri Kranju.
V okviru stroškov storitev tekočega vzdrževanja so se najbolj povečali stroški čiščenja poslovnih
prostorov, saj od oktobra 2009, ko se je upokojila ena od obeh čistilk, čiščenje delno izvajamo z
zunanjim izvajalcem, vendar je povečanje teh stroškov manjše od znižanja stroškov dela zaradi
upokojitve.

Stroški storitev investicijskega vzdrževanja so se znižali devetkratno. Zaradi načrtovane prenove
prostorov oziroma gradnje FSD v naslednjih letih namreč nismo izvedli drugega investicijskega
vzdrževanja razen nujno potrebne menjave oken.
Povečanje v letu 2009 beležimo tudi pri stroških odvetnikov in notarjev, in sicer kar osemkratno.
Razlog je v intenzivnem urejanju dokumentacije za ureditev lastništva sosednjih prostorov
(priprava sporazuma o etažni lastnini, zaplenjeno premoženje, ureditev parcelacij, priprava
pogodb in urejanje zadev v zemljiški knjigi) in v predčasnem odkupu leasinga.
Več kot štirikratno so se v letu 2010 znižali stroški svetovalnih storitev, ki so nastali v letu 2009
zaradi izvedbe popisa poslovnih procesov.
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Za 80% so se povečali stroški odvoza smeti, in sicer zaradi večje cene zaradi ločenega zbiranja
odpadkov.

Tiskarske storitve so se znižale za 35,8%. Razlog je v tem, ker v letu 2010 nismo izdali nobene
nove knjige.

Stroški varovanja zgradb in prostorov so se v letu 2010 znižali za 57,4%. Zaradi številnih vlomov
smo se konec leta 2009 odločili za sistem tehničnega varovanja pri podjetju GVS d.d. Novo
mesto. V letu 2009 so nastali stroški vzpostavitve tega sistema v višini 6.555,13 EUR, ki so bili
bistveno večji od stroškov mesečnega varovanja v letu 2010.
Stroški dela so v letu 2010 znašali 1.777.304 EUR in predstavljajo 62,8% vseh odhodkov.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2010 je 49, kar v primerjavi z letom
2009 predstavlja povečanje za 1 zaposlenega. Stroški dela so se povečali za 2%.
Povprečna bruto plača na FSD je v decembru 2010 znašala 2.444,67 EUR in predstavlja 6,1%
povečanje glede na leto poprej, kar je rezultat povečane tržne uspešnosti in napredovanj.
Povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine D je v decembru 2010 znašala
3.128,92 EUR in glede na leto poprej predstavlja 9% povečanje, ki je nastalo iz dveh razlogov:
napredovanj 6 pedagoških sodelavcev in porodniškega dopusta dveh asistentk z nižjimi dohodki
od povprečja.
Povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine J je v decembru 2010 znašala
1.812,25 EUR in se je glede na leto 2010 povečala za 9,6% predvsem zaradi rednih napredovanj
in izplačila tržne uspešnosti.
Celotni prihodki na zaposlenega in celotni odhodki na zaposlenega se v letu 2010 glede na leto
2009 skoraj niso spremenili. V letu 2010 so se glede na leto 2009 celotni prihodki na zaposlenega
zmanjšali za 0,1% in znašajo 61.252 EUR, celotni odhodki na zaposlenega pa so se zmanjšali za
0,6% in znašajo 57.798 EUR.
Amortizacija predstavlja 3,3% vseh odhodkov in se je v primerjavi z letom 2009 povečala za
13%. 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). Za leto 2009 je s strani Ministrstva za finance prišlo obvestilo, da se je v letu
2009 letna stopnja odpisa za računalnike iz 50% znižala na 25%, in sicer je to veljalo za vse
računalnike, tako za tiste, nabavljene v letu 2009 kot za tiste, ki so bili kupljeni pred 1. 1. 2009. V
letu 2010 je amortizacijska stopnja za računalnike spet 50%, zato se je strošek amortizacije
povečal za 13%. Celotna amortizacija je izračunana v višini 110.556,58 EUR. Znesek 17.610,31
EUR predstavlja amortizacijo opreme, nabavljene iz sredstev MVZT, za katere nimamo vira v
prihodkih, 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 oziroma je dobljena namensko (prihodki ARRS).
Drugi stroški, ki predstavljajo zanemarljiv 0,6% delež v vseh odhodkih, so predvsem:
- prispevek za uporabo mestnega zemljišča,
- članarine v mednarodnih organizacijah (IASSW in EASSW),
- Prešernove nagrade,
- štipendije tujim študentom (CMEPIUS),
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prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Davek od dohodkov pravnih oseb se je v letu 2009 glede na leto 2008 povečal za 7,9%. Ker
imamo večji presežek prihodkov nad odhodki na trgu in pri izvajanju javne službe – drugi viri
glede na leto 2009 in smo v letu 2009 imeli 66,85% nepridobitne dejavnosti, v letu 2010 pa
63,02%, se nam je davek od dohodka pravnih oseb povečal in za leto 2010 znaša 12.611 EUR.
Finančni odhodki so predvsem obresti, ki so posledica finančnega najema in v celoti
predstavljajo stroške tržne dejavnosti. V letu 2010 so se zaradi nižjih stroškov obresti v plačanih
obrokih znižali za 9% in znašajo 38.605 EUR.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so se v letu 2010 glede na leto 2009 razpolovili. Kar
trikratno so se zmanjšali odhodki zaradi odpisanih terjatev iz poslovanja, ki jih je letos 6.033,33
EUR. Nastali pa so še odhodki zaradi izločitve opredmetenih osnovnih sredstev, ki še niso bila v
celoti amortizirana, v višini 3.252,08 EUR, in sicer zaradi že prej omenjenih vlomov in kraje
računalniške opreme.
V letu 2010 je Fakulteta za socialno delo ustvarila skupaj 156.634,11 EUR presežka prihodkov nad
odhodki, in sicer iz naslova izvajanja javne službe 127.975,03 EUR, iz naslova tržne dejavnosti pa
28.659,08 EUR.
Presežek iz naslova izvajanja javne službe je nastal pri izrednem študiju v višini 121.369,29 EUR
in pri projektih EU kot overhead v višini 6.605,74 EUR. Presežek iz naslova tržne dejavnosti pa je
v največji meri rezultat zaračunane najemnine za sosednje prostore, ki smo jih v letu 2008 dobili
v finančni najem in so prihodki od najemnine večji od stroškov obresti finančnega najema.
O razporeditvi presežka za leto 2010 v višini 156.634,11 EUR bo UO FSD odločal na svoji seji dne
2. 3. 2011.

POJASNILO K OBRAZCU ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV
ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu smo na
obrazcu »Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu« izračunali, da je za leto 2010 dovoljeni obseg sredstev za
izplačilo tržne delovne uspešnosti 17.195,45 EUR. V letu 2010 smo iz naslova razlike med
dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu iz leta 2009, ki je bila izračunana v višini 32.708,44 EUR, izplačali
delovno uspešnost v višini 28.880,50 EUR. Neizplačano razliko iz leta 2009 v višini 3.827,94 EUR
in razliko med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz leta 2010 v višini 17.195,45 EUR bomo namenili za
izplačilo delovne uspešnosti v letu 2011.
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POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
Prejem in poraba sredstev iz proračuna MVZT v letu 2010 po namenih:

PRIHODKI

ODHODKI
SKUPAJ

plače

študijska dejavnost - uredba 1.291.443,91 1.324.216,09
interesne
dejavnosti
študentov ŠS
1.578,00
1.578,00
podiplomski študij
karierni
centrisofinanciranje MVZT 15%,
EU preko MVZT 85%
gostujoči
profesorji
sofinanciranje MVZT 15%,
EU preko MVZT 85%,
SKUPAJ = 3.954,27 EUR

izdatki za od tega za
blago
in AH
in
storitve
podjemne
Drugoskupaj
pogodbe
oprema

1.065.548,32

257.222,77

47.648,26 1.445,00

0,00

1.578,00

0,00

0,00

35.693,80

23.156,36

11.286,67

11.869,69

10.508,00

0,00

0,00

170,64

0,00

170,64

0,00

0,00

593,14

593,14

0,00

593,14

346,50

0,00

V letu 2010 smo v primerjavi z letom 2009 prejeli za 3%, to je za 39.167 EUR manj sredstev
MVZT za študijsko dejavnost. Razloga za nižje prihodke sta dva, in sicer smo konec leta 2009
prejeli 21.471 EUR dodatnih sredstev za študijsko dejavnost, ki jih v letu 2010 ni bilo, hkrati pa
smo zadnji del dvanajstine za november 2010 v višini 15.243 EUR prejeli šele prvi delovni dan
leta 2011. Presežek odhodkov nad prihodki pri študijski dejavnosti MVZT je tako predvsem
rezultat manjšega nakazila prihodkov s strani MVZT-ja.
Za 48%, to je za 32.378 EUR smo prejeli manj sredstev MVZT za podiplomski študij, saj v
študijskem letu 2009/10 nismo več vpisali 1. letnika znanstvenega magistrskega študija, ki je bil
prejšnje leto sofinanciran. Presežek prihodkov nad odhodki je nastal, ker je bilo celotno nakazilo
za sofinanciranje podiplomskega študija, ki traja od oktobra 2009 do septembra 2010, prejeto v
letu 2010, stroški pa so že nastajali tudi v letu 2009.
V letu 2010 smo iz MVZT dobili nakazana sredstva za nadomestitev opreme v višini 3.910,99
EUR, kar je za 31% manj kot leta 2009. Porabili smo jih za:
šolska učila - projektor in mikrofon
računalniška oprema - 3x osebni računalnik
računalniška oprema - 3x monitor
računalniška oprema - tiskalnik Samsung
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1.482,85
1.152,99
600,78
674,37

EUR
EUR
EUR
EUR

Primerjava načrta in realizacije za leto 2010:
Št.
I

Naziv
SKUPAJ PRIHODKI

1 Prihodki za izvajanje javne službe

Realizacija
za leto 2010

Finančni
načrt
za leto 2010

Indeks
realizacije

2.917.490
2.728.933

2.875.126
2.665.554

101,47
102,38

188.557

209.572

89,97

2.928.956

2.866.450

102,18

2.804.538

2.720.553

103,09

124.418

145.897

85,28

-11.466

8.676

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2 na trgu
II.

SKUPAJ ODHODKI

1 Odhodki za izvajanje javne službe
Odhodki iz naslova prodaje blaga in

2 storitev na trgu
PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

III/1 (485)

Kot je razvidno iz tabele, se odstopanja realizacije od finančnega načrta kažejo pri prihodkih in
odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Razlogi za odstopanje pri prihodkih so, da
se je v letu 2010 realizirala samo polovična prodaja knjig, torej za 8.406 EUR manj od načrtovane
ter da je bila načrtovana višina prejetih kotizacij za Kongres socialnega dela za 13.354 EUR večja
od dejansko prejete. Pri odhodkih so odstopanja nastala zaradi manj izplačane tržne uspešnosti
za 10.101 EUR, zaradi nižjih stroškov (za 2.952 EUR) pri izvedbi seminarjev od načrtovanih in ker
v letu 2010 nismo izdali nobene monografije, iz tega naslova pa smo načrtovali 16.264 EUR
stroškov.

POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČIN)
V letu 2010 smo od Mestne občine Ljubljana prejeli 4.780,00 EUR za projekt Preprečevanje in
obvladovanje tveganj, povezanih z (zlo)rabo nedovoljenih drog in alkohola ter (ne)odgovornim
ravnanjem z moderno tehnologijo v šoli in doma. Sredstva so bila porabljena za plače (82,7%) in
druge neposredne stroške (17,3%), ki so nastali pri izvedbi projekta (študentsko delo, kopiranje,
pisarniški material).
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STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2010 PO VIRIH SREDSTEV
Denarni tok:

Vir
Javna služba skupaj

Prihodki
2.728.933

Odhodki
2.765.933

Razlika med
prihodki in
odhodki
-37.000

MVZT

1.333.219

1.353.626

-20.407

46

46

269.535

274.076

-4.541

9

9

59.361

71.438

-12.077

2

2

4.780

5.397

-617

0

0

58.351

54.483

3.868

2

2

797.965

847.382

-49.417

27

29

163.808
41.914
188.557

135.670
23.861
163.023

28.138
18.053
25.534

6
1
6

5
1
6

2.917.490

2.928.956

-11.466

100

100

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva
iz
državnega
proračuna
iz
sredstev
proračuna EU
Cenik
storitev
univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Sestava
Sestava
prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)
94
94

Iz tabele o strukturi prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2010 je razvidno, da slabo
polovico prihodkov (46%) predstavljajo sredstva MVZT-ja za izobraževalno dejavnost. 9% je
raziskovalnih sredstev ARRS-ja (tri mlade raziskovalke, raziskovalni programi, projekti in CRPi).
27% prihodkov predstavljajo druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe – predvsem
izredni dodiplomski in podiplomski študij. Prihodki iz proračuna Evropske unije predstavljajo 6%
vseh prihodkov. Prihodki drugih ministrstev (projekti z MZ-jem, MDDSZ-jem in IRSSV-jem)
predstavljajo 2% delež. Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU predstavljajo
2% delež, gre pa za projekt z ESS preko Ministrstva za šolstvo.
Primerjava strukture načrtovanih prihodkov in odhodkov nam pokaže, da je struktura prihodkov
skoraj enaka strukturi odhodkov. Večja odstopanja so pri:
sredstvih evropskega proračuna, kjer so prihodki večji od odhodkov predvsem zaradi že
zaključenih projektov INDOSOW Socrates, Drive Clean, Emilia in Ilac, za katera smo končna
nakazila prejeli v letu 2010,
ceniku storitev UL zaradi manjšega vpisa izrednih študentov,
sredstvih od prodaje blaga in storitev na trgu, kjer so prihodki večji od odhodkov zaradi že
prej omenjenih prihodkov od najemnin.
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Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu:
Vir sredstev
Prihodki
v EUR
Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)
2.005
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
53.023
Prihodki od najemnin za poslovne in
druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo
Skupaj

Prihodki v % od prihodkov
iz tržne dejavnosti
1
28

126.168

67
0
0
4
100

7.361
188.557

Med tržnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za prostore, za katere smo
v letu 2008 podpisali pogodbo o finančnem najemu, jih konec decembra 2010 s sofinanciranjem
MVZT odkupili in jih nameravamo preurediti za našo pedagoško dejavnost. Sicer pa je tržna
dejavnost tudi izdajateljska dejavnost, v okviru katere izdajamo svojo revijo Socialno delo, v
kateri svoje članke objavljajo naši pedagoški in zunanji sodelavci. V tržno dejavnost sodi tudi
organizacija in izvedba seminarjev, drugih oblik izobraževanja v socialnem delu in organizacija
kongresa Socialnega dela. Prihodki od javnega sektorja so naročniki revije Socialno delo in
udeleženci seminarjev in kongresa, prihodek od gospodarskih družb nastane pri prodaji naših
knjig preko koncesionarja, pod drugo pa so predvsem fizične osebe, ki so naročniki revije ali kupci
naših knjig.

Obračunski tok:

Vir
Javna služba skupaj

Prihodki
2.800.612

Odhodki
2.662.334

Razlika
med
prihodki in
odhodki
138.278

MVZT

1.349.715

1.349.715

-

45

48

265.042

265.042

-

9

9

53.225

53.225

-

2

2

8.648

8.648

-

0

0

49.026

49.026

-

2

2

908.524

776.852

131.672

30

27

139.268
27.164
200.719

132.662
27.164
169.752

6.606
30.967

5
1
7

5
1
6

3.001.331

2.832.086

169.245

100

100

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva
iz
državnega
proračuna
iz
sredstev
proračuna EU
Cenik
storitev
univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj
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Sestava
Sestava
prihodkov odhodkov
(indeks)
(indeks)
93
94

Iz zgornje tabele je razvidna usklajenost prihodkov in odhodkov pri proračunskih sredstvih.
Presežek prihodkov nad odhodkih je izkazan iz naslova izvajanja javne službe in je nastal
predvsem na račun velikega vpisa v univerzitetni diferencialni program 4. letnika v študijskem letu
2009/10 in pri projektih EU kot overhead. Presežek iz naslova tržne dejavnosti pa je v največji
meri rezultat zaračunane najemnine za poslovni objekt, ki smo ga v letu 2008 dobili v finančni
najem in so prihodki od najemnine večji od stroškov obresti finančnega najema.

Struktura prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu:

Vir

Prihodki v
EUR

Prihodki v % od
prihodkov iz tržne
dejavnosti

Prihodki od gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)

2.317

1

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

54.111

27

Prihodki od najemnin za poslovne in
druge prostore

126.168

63

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine

-

-

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov

-

-

Drugo:

18.123

9

Skupaj:

200.719

100

Enako kot zgoraj med tržnimi prihodki največji delež predstavljajo prihodki od najemnin za
sosednje prostore. Prihodki od javnega sektorja so naročniki revije Socialno delo in udeleženci
seminarjev in kongresa, prihodek od gospodarskih družb nastane pri prodaji naših knjig preko
koncesionarja, pod drugo pa so predvsem fizične osebe, ki so naročniki revije ali kupci naših
knjig.

DRUGO
V letu 2010 nismo plačali nobenih sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav.
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