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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. Gabi Čačinovič Vogrinčič, prodekanja za dodiplomski
študij je doc. dr. Bojana Mesec, prodekan za podiplomski študij je izr.prof.dr. Bogdan Lešnik,
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 51 zaposlenih, od tega 28 pedagoških delavcev, 6 raziskovalcev in 17 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. 67/1993 do 62/2010)
- 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)
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- 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 študiju na programih tretje 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 2010/2011:
Na visokošolsko strokovni študijski program v študijskem letu 2010/11 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 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

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program v študijskem letu 2011/2012:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc. delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

/
/
/

/
/
/

/
/
/

128
163
291

148
67
215

276
230
506

Obrazložitev: generacije vpisane v star univerzitetni program prehajajo in zaključujejo študij v
roku.
Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program prve stopnje v študijskem letu
2010/2011:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

135
54
189

110
52
162

/
/
/

/
/
/

/
/
/

245
106
351

Poročilo o vpisu študentov v univerzitetni študijski program prve stopnje v študijskem letu
2011/2012:
letnik
DODIPLOMSKI (smer soc.delo):
redni študij
izredni študij
SKUPAJ

I

II

III

IV

ABSOL.

SKUPAJ

141
65
206

115
34
149

102
40
142

/
/
/

/
/
/

358
139
497
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Število diplomantov v letih od 2008 do 2011:
Visokošolski strokovni program
Univerzitetni program

482
334 + 669 (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 2011/12 zadovoljiv. Nekaj nižji vpis kot v prejšnjih
letih je bil v 4. diferencialni letnik, vendar se je ohranil na približno enakem številu kot v
študijskem letu 2010/12. Vpis v 1. letnik prvostopenjskega programa na izrednem študiju je bil v
študijskem letu 2011/12 nekoliko višji kot prejšnje leto, vendar je zato bil na istem programu nižji
vpis v višje letnike, kar pripisujemo predvsem trenutni finančni nestabilnosti in splošni socialni
krizi. 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 2011 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 2009/2010 zadnjič vpisali študente in
študentke v program, vpisanih pa je bilo 38 študentov v drugi letnik. V študijskem letu 2010/11 je
uspešno zagovarjalo magistrsko delo 6 študentov.
Doktorski študij
V študijskem letu 2010/2011 sta dve doktorandki uspešno zaključili doktorski študij Sociologijesocialnega dela v skupnosti. V študijskem letu 2011/2012 smo zadnjič vpisovali v 4. letnik
doktorskega študijskega programa. Vpisali smo 10 študentov.
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Fakulteta za socialno delo je v letu 2009/10 začela izvajati 3. stopenjski študij INDOSOW, ki je prvi
tovrsten skupni doktorski študij socialnega dela v Evropi. V študijski program 3. stopnje je bilo v
letu 2011/12 vpisanih 4 doktorandov, od tega 2 doktoranda v 1. letnik ter 3 doktorandke v 2.
letnik. Dve tuji državljanki vpisani v 2. letnik, svoja raziskovalna dela in projekte izvajata na
individualni ravni v svojih matičnih državah.
Poročilo o vpisu študentov na podiplomski študij v študijskem letu 2011/2012:
V študijskem letu 2011/2012 ni več vpisa na podiplomski specialistični študij, saj se je program
zaključil. V koledarskem letu 2011 je 10 študentov uspešno zagovarjalo specialistično nalogo:
Specialistični podiplomski programi

Število končanih specialistov

Menedžment v SD
SD za ljudi s posebnimi potrebami
SKUPAJ

8
2
10

Poročilo o vpisu na podiplomski doktorski študij Sociologija - socialno delo v skupnosti študijskem
letu 2011/12:
V študijskem letu 2011/12 nismo več nobenega vpisali na magistrski program Sociologija –
socialno delo v skupnosti, saj se je program zaključil in imajo študenti možnost samo dokončati
program. V 4. letnik doktorskega programa Sociologija – socialno delo v skupnosti smo 2011/12
vpisovali zadnjič in vpisali 10 študentov.
Podiplomski dok. programi (stari):

I

II

III

IV

Sociologija – socialno delo v skupnosti DR
SKUPAJ

0

0

0

10

ABSOL. SKUPAJ
0

10

V koledarskem letu 2011 je magistrsko delo zagovarjalo 6 študentov, doktorsko disertacijo 2
doktorandki.
Poročilo o vpisu na podiplomski magistrski študij 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2011/12:
Podiplomski programi 2. stopnje:
Socialno delo z družino
Duševno zdravje v skupnosti
Socialno delo
Socialno vključevanje in pravičnost na
področju hendikepa, etničnosti in spola
SKUPAJ

I
18
0
19

ABSOL.
32
15
0

SKUPAJ
50
15
19

12
51

0
47

12
96

Podiplomski program 3. stopnje:
Socialno delo INDOSOW (3. st.)
SKUPAJ

I
2
2

II
3
3

III
0
0

9

ABSOL.
0

SKUPAJ
5
5
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V koledarskem letu 2011 so magistrsko delo na programu Socialno delo z družino zagovarjali 3
študenti in na programu Duševno zdravje v skupnosti pa 1 študentka.
V študijskem letu 2011/12 smo pričeli z izvajanjem dodatnega letnika za vpis v drugostopenjske
magistrske programe, ki je namenjen tistim študentkam/študentom, ki so končali triletni
visokošolski strokovni študijski program oziroma študijski program 1. stopnje in pridobili 180
kreditnih točk. V času dodatnega letnika kandidati nimajo študentskega statusa.
POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V študijskem letu 2011/12 nismo izvedli magistrskega programa Socialno delo s starimi ljudi ter
Duševno zdravje v skupnosti zaradi premajhnega števila prijav na program. Smo pa v istem
obdobju prvič vpisali zadovoljivo število študentov v drugostopenjski program Socialno delo in
pričeli smo z izvajanjem pripravljalnega programa na vpis v drugostopenjski program v okviru
dodatnega letnika.

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 zunanje zadeve, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 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. Poleg tega smo imeli izvedli še en
mednarodni projekt, ki ga je financiral The Austrian Science and Research Laision Office.
TEKOČI PROJEKTI V LETU 2011

Raziskovalni programi
- »Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji:
Teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj« (2004-2013).
Nosilka: prof. dr. Darja Zaviršek. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
- »Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja« (2004-2012). Nosilka raziskovalnega
programa: prof. dr. Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede). Nosilka FSD: doc.dr. Vesna
Leskošek. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.
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Temeljni projekti
- »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.
- »Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in v praksi« (2011-2014). Nosilka:
prof.dr. Darja Zaviršek. Sodeluje Fakulteta za družbene vede. Financer: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS.
- Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji (2011-2014). Nosilka: prof.dr. Valentina Hlebec
(Fakulteta za družbene vede). Nosilka FSD: doc.dr. Jana Mali. Financer: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS.
Ciljni raziskovalni projekti
- »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
- »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« (2011). Nosilka: doc. dr. Lilijana
Rihter. Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
- »Vzpostavitev študija socialnega dela na Univerzi v Colombu« (2011). Nosilec: izr.prof.dr.
Bogdan Lešnik. Financer: Ministrstvo za zunanje zadeve.
Znanstveni sestanki
- »Verige migracij in identiteta v državah bivše Republike Jugoslavije« (2011). Nosilka: prof.dr.
Darja Zaviršek. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Promocija slovenske znanosti v tujini
- »Vzpostavitev študija socialnega dela na Univerzi v Colombu« (2011). Nosilec: izr.prof.dr.
Bogdan Lešnik. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
- »Organizacija in izvedba simpozija: Razvoj sistemov podpore v skupnosti – Developing
Neighbourhood and Community Support v okviru poletne šole socialnega dela na IUC Dubrovnik«
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(2011). Nosilka: as.dr. Vera Grebenc. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije.
- »Organizacija in izvedba simpozija Socialno delo z mladimi, ki so v konfliktu z zakonom; Socialno
delo in dezinstitucionalizacija v okviru poletne šole socialnega dela na IUC Dubrovnik« (2011).
Nosilec: izr.prof.dr. Vito Flaker. Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije.
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.
- pomanjkanje virov za lasten vložek v sofinanciranje evropskih projektov – fakulteta v letnem
načrtu predvidi določena sredstva za sofinanciranje v obliki lastnega vložka, ki pa niso dovolj
velika za sofinanciranje večjih projektov ali za sofinanciranje več projektov hkrati.

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

- 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 communities
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: Evropski socialni sklad (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. Nosilka na FSD: doc. dr. Mojca Urek. Financer: EU: Commission of the European
Communities.
- 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 (Program Daphne III).
- »Advancing the three cycle system in social work education in six European Countries« (2009 –
2011). Koordinator: Sheffield Hallam University. Nosilka na FSD: doc. dr. Vesna Leskošek.
Financer: European Commision (Tempus programme).
-»Empowering women and providers« (2011-2013). Koordinator: University of Hertfordshire.
Nosilka FSD: doc.dr. Vesna Leskošek. Financer: European Commission (Program Daphne III).
Mednarodni projekt
- »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 2011 je četrta mednarodna šola potekala v Ankaranu, vodila jo je prof.dr. Darja Zaviršek.

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2011 je stopnja pridobivanja projektov na razpisih znašala 30,43 %. 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 DELA

V okviru izvajanja raziskovalnega dela nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.
13

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

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

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2011 podobno uspešni kot v predhodnih letih. Oddali smo 23
prijav in dobili odobrenih 7 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 2011

V letu 2011 smo pripravljali Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela na Fakulteti
za socialno delo. Priprava je potekala v sodelovanju z vsemi vpletenimi. Predvidevamo, da bo
končna verzija pravilnika sprejeta in začela veljati v letu 2012.
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 2011 posvečali predvsem
naslednjim nalogam:
- Zagotavljanju čim hitrejše dostopnosti virov z direktno nabavo in ažurno strokovno
obdelavo,
- nadaljevanju digitalizacije diplomskih nalog in drugih 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 bibliografij pedagoških delavcev in raziskovalcev 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 in programov za potrebe
knjižnice.
Posebno pa moramo poudariti, da zelo veliko in nenehno pozornost posvečamo 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 2011
takšnega usposabljanja udeležilo v 8 skupinah 125 študentov, zelo veliko študentov pa
vsakodnevno izobražujemo pri izposoji. Usposabljanja niso bila vključena v redni program, vendar
so potekala v sodelovanju z nekaterimi 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
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knjižnicah za naše uporabnike. Pomanjkanje časa pa je eden od vzrokov, da se ne udeležujemo
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.
Kazalci dejavnosti v knjižnici v letu 2011 kažejo rahel trend navzdol:
- število uporabnikov knjižnice je zelo odvisno od celotnega števila vpisanih študentov ter
dejavnosti ustanove; z zmanjšanjem vpisa se je v tem letu znižalo za 10%
- skupni knjižni fond znaša cca. 36 000, z letnim prirastom 1100 enot
- število naročenih časnikov in časopisov ostaja nespremenjeno pri 90 naslovih,
- podatki tudi kažejo znižanje števila izposojenih enot gradiva za 10%. Vendar ker v letu
2011 še vedno nismo uspeli meriti dostopov do digitaliziranih diplomskih nalog in revije
Socialno delo to pomeni le znižanje izposoj tiskanega gradiva. Štetje dostopov do
digitaliziranih diplomskih nalog od leta 2007 dalje in digitalizirane revije Socialno delo bi
najbrž število izposoj gradiva zelo spremenilo navzgor,
- 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 pri iskanju najkvalitetnejših informacij.

4.5. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO NAČRTOVANJE
Fakulteta za socialno delo se nahaja v premajhnih prostorih in se sooča z veliko prostorsko stisko.
Že od leta 2004 pa skuša rešit nastalo situacijo in si prizadeva pridobiti nove prostore. V letu
2010 je dodatne prostore za fakulteto kupila Univerza v Ljubljani, v letu 2012 pa naj bi potekala
obnova. V maju 2012 naj bi predvidoma pričeli z deli.
Fakulteta ima trenutno približno 2000 m2. Na fakulteto je vsako leto vpisano okrog 1000
študentov.
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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 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
nepedagoškim dejavnostim, smo pridobili 2 novi učilnici. V obnovo in razširitev predavalnic je
fakulteta v 10 letih vložila 175.000,00 EUR lastnih sredstev. Posodobili smo celotno fakulteto,
uredili računalniško učilnico, prenovili sanitarije, referat, dekanat in popolnoma prenovili
knjižnico. V letu 2011 smo pričeli z napeljavo nove računalniške mreže.
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 m 2. Glede na to, da imamo zaposlenih 36
pedagoških delavcev, pride po 5 delavcev na kabinet. Pri učnem procesu na fakulteti sodeluje še
9 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. 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.
V letu 2005 smo Univerzi v Ljubljani predložili nekatere načrte in projekte v zvezi z nakupom
novih sosednjih 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. Marca 2008 je fakulteta sklenila leasing pogodbo z
Raiffeisen Leasing in postala lastnica omenjenih prostorov. V letu 2009 smo se z vodstvom
Univerze v Ljubljani in na podlagi novega dokumenta identifikacije investicijskega projekta
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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. V letu 2011
smo pričeli s pripravo projektne dokumentacije.
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. 2010 je bilo na fakulteti za socialno delo zaposlenih 55 delavcev, dne 31. 12. 2011
pa 51. Izobrazbena struktura zaposlenih konec leta 2011 je razvidna iz tabele:
Stopnja
izobrazbe
I
IV
V
VI
VII/S
VII/U
Specializ.
Magisterij
Doktorat
SKUPAJ

Pedagoški
delavci
0
0
0
0
0
4
0
2
22
28

31. 12. 2011
Nepedagoški
delavci
1
0
2
1
2
8
0
3
0
17

Raziskovalci
0
0
0
0
0
4
0
1
1
6

Pedagoški
delavci
-1
+1
0

Razlike 2010/2011
Nepedagoški
Raziskovalci
delavci
-1
-1
- 2, + 1
-1
- 1, + 1
- 2
- 2

SPREMEMBE IN NAPREDOVANJA

Na dan 31. 12. 2011 je bilo na fakulteti zaposlenih 51 delavcev. Od tega imata dva delavca s
fakulteto sklenjeno pogodbo za dopolnilno delovno razmerje – delo nad polnim delovnim časom
(8 ur tedenske delovne obveznosti).
V letu 2011 so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi in pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo za
delo na naslednjih delovnih mestih:
- H017004 Raziskovalec v Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega
vključevanja (zaposlitev za določen čas z 20 urno tedensko delovno obveznostjo)
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-
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H019001 Asistent z doktoratom v Centru za študij drog in zasvojenosti (dopolnilno
delovno razmerje z 8 urno tedensko delovno obveznostjo za določen čas)
19001 Visokošolski učitelj v nazivu redni profesor v Katedri za proučevanje družbene
pravičnosti in družbenega vključevanja (dopolnilno delovno razmerje z 8 urno tedensko
delovno obveznostjo za določen čas)
D010001 Asistent v nazivu asistent z doktoratom v Katedri za družboslovne in pravne
predmete (dopolnilno delovno razmerje z 8 urno tedensko delovno obveznostjo za
določen čas)
Z delavko zaposleno na delovnem mestu H017003 Mladi raziskovalec na enovitem
doktorskem študiju za določen čas s polnim delovnim časom v Katedri za proučevanje
družbene pravičnosti in družbenega vključevanja je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za
dopolnilno delo z 8 urno tedensko delovno obveznostjo za določen čas.

Delovno razmerje v letu 2011 je bilo prekinjeno delavcem na naslednjih delovnih mestih:
- H017004 Raziskovalec v Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega
vključevanja (zaposlitev za določen čas z 20 urno tedensko delovno obveznostjo)
- H017004 Raziskovalec v Katedri za teorije in metode pomoči (dopolnilno delovno razmerje
z 8 urno tedensko delovno obveznostjo za določen čas)
- H018003 Raziskovalec z magisterijem v Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in
družbenega vključevanja (zaposlitev za določen čas z 20 urno tedensko delovno
obveznostjo)
- H019001 Asistent z doktoratom v Centru za študij drog in zasvojenosti (zaposlitev za
nedoločen čas s polnim delovnim časom)
- J017103 Samostojni strokovni delavec VII/2-II v Projektni pisarni (nadomeščanje delavke
na porodniškem dopustu za določen čas s polnim delovnim časom)
- Z delavko zaposleno na delovnem mestu H017003 Mladi raziskovalec na enovitem
doktorskem študiju za določen čas s polnim delovnim časom v Katedri za proučevanje
družbene pravičnosti in družbenega vključevanja je bilo prekinjeno dopolnilno delovno
razmerje z 8 urno tedensko delovno obveznostjo za določen čas.
Visokošolski sodelavec – asistent z doktoratom je bil prerazporejen na delovno mesto
visokošolskega učitelja zaradi izvolitve v naziv docent. Z visokošolsko učiteljico – redno
profesorico, mlado raziskovalko na enovitem doktorskem študiju in visokošolsko sodelavko –
asistentko z doktoratom, ki so na fakulteti zaposlene za polni delovni čas so bile sklenjene
pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo (8 ur tedenske delovne obveznosti). Z visokošolsko
sodelavko – asistentko in nepedagoškim delavcem pa sta bili sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za
nedoločen čas.
V letu 2011 je ena pedagoška delavka uspešno opravila vse obveznosti na doktorskem študijskem
programu in si pridobila znanstveni naslov doktorica znanosti.
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V letu 2011 se ni upokojil noben delavec.
OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V LETU 2010
Fakulteta za socialno delo ima 51 zaposlenih delavcev. Od vseh zaposlenih devet pedagoških
delavcev financira fakulteta sama iz sredstev izrednega študija. Ti delavci so:
- 1 visokošolski učitelj polno zaposlen z urami rednega študija
- 8 asistentov, ki so polno zaposleni na rednem študiju in izvajajo prvostopenjski program
socialno delo.
Letno za tega učitelja in asistente namenimo 260.691 EUR.
Na podlag navedenih dejstev vas prosimo, da preučite našo situacijo. Ob izpadu izrednega študija
(izredni študij dejansko upada - v zadnjih letih za okrog 50 %) smo lahko na fakulteti v situaciji, da
nam v letu 2012 zmanjka denarja za plače za učitelje in sodelavce, ki izvajajo redni študij.
Drugi problem je v tem, da trenutno ne moremo izvajati vaj v osmih skupinah, kar bi se v skladu z
bolonjsko reformo in akreditiranim programom morali. V prvostopenjskem dodiplomskem
programu Socialno delo bi morali izvajati laboratorijske vaje, vendar za to nimamo dovolj
asistentov. Na podlagi preračuna dodiplomskega bolonjskega programa bi za izvedbo
akreditiranega programa Socialno delo potrebovali še dodatnih 6 asistentov, kar znese letno
191.689 EUR.
Skupni znesek, ki bi fakulteta potrebovala, da bi lahko minimalno izvajala akreditiran program
Socialno delo tako znese 452.381 EUR letno.
Če bi Fakulteta za socialno delo prejela zgornjo razliko, ki nam je odtegnjena v skladu z
univerzitetnimi merili za delitev sredstev, bi svoj študij lahko nemoteno izvajala. Zato je
manjkajoči znesek esencialnega pomena za njen obstoj in za vzdrževanje kakovosti študija in dela
na tej ravni.

5. KAKOVOST
Aktivnosti na Fakulteti za socialno delo v zvezi s kakovostjo
- Ob vložitvi prošenj za habilitacije se učitelji in asistenti praviloma 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
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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
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. V letošnjem
šolskem letu je prišlo tudi do simbolične zasedbe (v okviru gibanja 15o) fakultetnih
prostorov s strani naših študentov, ki so pri tem ves čas sodelovali z vodstvom FSD. V času
zasedbe so študentje – v sodelovanju z nekaterimi profesorji – organizirali različne okrogle
mize o kakovosti, prednostih in slabostih študija pri nas.
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.
UL je ustanovila karierno središče za študente več fakultet, ki ima sedež na FSD. Karierno
središče deluje zelo dobro.
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.
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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 2011

- 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 je modificiral.
- Pričetek izvajanja že potrjenih novih študijskih programov po bolonjski deklaraciji: realizirano na
1. stopnji.
- 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.
- 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: realizirano za program ERASMUS.
- Podpora pri organizaciji izmenjav učiteljev v okviru različnih EU programov in drugih programov
mednarodne izmenjave: delno realizirano.
NAJPOMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012

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.
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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 2011, 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.
- Postopek sprejemanja Pravilnika o raziskovalno razvojnem delu je potekal celo leto 2011.
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA
PRISTOJNEGA MINISTRSTVA IN UKREPI ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER KAKOVOSTI POSLOVANJA

V letu 2011 je fakulteta poslovala uspešno zlasti po zaslugi solidnega vpisa na izredni študij.
Ohranili smo obstoječo zasedbo delovnih mest in izvajali predpisani program v skladu s
predmetnikom. Poudarjamo pa, da je 9 delavcev Fakultete za socialno delo, ki v celotnem delu
zaposlitve izvajajo redni študij, financiranih iz sredstev izrednega študija. Ta primanjkljaj znese
260.000 EUR letno, na ta problem smo že opozorili vodstvo Univerze v Ljubljani.

Izr. prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič
dekanja
Ljubljana, 23. 2. 2011
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2011

Odgovorna oseba za pripravo poročila: Marjana Kovačič
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
1.1 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 deleţ, ki je v
letu 2011 znašal 5%.
Prihodke pridobivamo predvsem z izvajanjem javne sluţbe, 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 zaloţniško 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 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 sluţbo in trţno 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 trţni dejavnosti predstavlja glavnino stroškov – tisk revij in knjig, poštnina za
pošiljanje, lektoriranje, honorarji za izvajalce seminarjev in drugih oblik izobraţevanja…), knjiţimo
neposredno na to dejavnost. Posredne stroške pa razmejujemo na dejavnost javne sluţbe in
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu glede na razmerje med prihodki, doseţenimi pri
opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
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1.2 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1.2.1 Bilanca stanja
Tabela 1: Povzetek Bilanca stanja Fakultete za socialno delo
Zap.
št.

Naziv

Indeks
11/10

2011

2010

1.704.075
866.083
57.466

1.766.387
898.344
72.481

96,5
96,4
79,3

290.779
59.918
43.355
2.613.513
2.856

306.545
38.782
36.584
2.701.315
8.047

94,9
154,5
118,5
96,7
35,5

459.864
26.093
36.248
264.891
2.153.649
0
0
195.374
0
2.613.513
2.856

537.907
85,5
42.824
60,9
58.846
61,6
303.565
87,3
2.163.408
99,5
0 #DEL/0!
0 #DEL/0!
208.087
93,9
0
2.701.315
96,7
8.047
35,5

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

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

1.2.1.1. SREDSTVA
Tabela 2: Kazalci iz bilance stanja - sredstva
Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
AOP 003/002

Stanje
31. 12. 2011

Stanje
31. 12. 2010

60

72

Stopnja odpisanosti nepremičnin

AOP 005/004

14

12

Stopnja odpisanosti opreme

AOP 008/008

92

90

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

62

62

Delež opreme v sredstvih

AOP 006-007/032

3

3

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev (računalniških programov) se je zmanjšala za
1.939 EUR, ker je bila vrednost izločenega računalniškega programa Acronis backup iz leta 2005,
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ki je bil zastarel, saj ni podpiral novih Windows-ov, večja od vrednosti nabave nove programske
opreme (ediplome in zaloţništvo). Njihova skupna sedanja vrednost na dan 31. 12. 2011 znaša
10.263 EUR, kar je za 2.900 EUR več kot na dan 31 12. 2010. Kot je razvidno iz Tabele 2, se je
stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev na račun novih nabav v letu 2011
zmanjšala.
Nabavna vrednost nepremičnin je ostala nespremenjena, zaradi amortizacije pa se je povečala
stopnja odpisanosti nepremičnin.
Nabavna vrednost opreme se je povečala za 31.825 EUR (nabava prenosnih in osebnih
računalnikov, streţnikov, diktafonov in klima naprav), nabavna vrednost drobnega inventarja
pa za 19.439 EUR (monitorji, tiskalniki, pisarniško in šolsko pohištvo, knjige v knjiţnici). Na
podlagi popisa opreme, ki smo ga izvedli v decembru 2011, je UO FSD dne 6. 2. 2012 potrdil
odpis neuporabne opreme v skupni vrednosti 34.072 EUR, ki je bila v juliju 2011 in januarju 2012
odpeljana na ustrezen odpad. Šlo je predvsem za zastarelo računalniško opremo in nekaj
neuporabnega pohištva. Zato je skupno povečanje nabavne vrednosti opreme in drobnega
inventarja, ki je razvidno iz bilance stanja, samo 17.192 EUR.
V letu 2011 smo od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pridobili 3.601,37 EUR za
nabavo opreme, kar smo porabili za nakup računalniške opreme, in sicer za tri osebne
računalnike v računalniški sobi, štiri prenosne računalnike v predavalnicah in tiskalnik.
Stopnja odpisanosti opreme se je povečala za dve odstotni točki glede na preteklo leto, in sicer
znaša 92%. 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 veliko nabavljene opreme pod vrednostjo 500 EUR, kar
vodimo v okviru drobnega inventarja in odpišemo v celoti ob oddaji v uporabo.
Ob nespremenjeni višini vezanih sredstev so se nam za 22.542 EUR (6,7%) zmanjšala denarna
sredstva na podračunu pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2011 znašajo 57.466 EUR in so se v letu 2011
v primerjavi z letom 2010 zmanjšale za 20,7% predvsem zaradi uspešne izterjave starih dolţnikov
(sodna pot). Ţe zapadlih kratkoročnih terjatev do kupcev je na dan 31. 12. 2011 za 27.291 EUR.
Vsem kupcem – pravnim osebam smo kot vsako leto na dan 31. 12. 2011 poslali »IOP – Izpisek
odprtih postavk« in odprta stanja uskladili z njimi.
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. Vsako leto pošljemo dolţnikom opomine, vsem tistim, ki na opomin ne reagirajo,
pa smo tudi v letu 2011 poslali opomin pred toţbo s strani odvetniške pisarne. V letu 2011 smo
na podlagi sklepa UO FSD odpisali tri terjatve v skupni višini 1.685,86 EUR, ki so ţe zastarale
(sklep okrajnega sodišča). Za terjatve v višini 2.882,81 EUR pa smo na podlagi prejetih navodil
MVZT-ja preko UL vloţili vlogo za odpis terjatev v skladu s 77. Členom Zakona o javnih financah.
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Terjatve, za katere bomo dobili sklep MVZT-ja na podlagi soglasja Ministrstva za finance, bomo
odpisali v letu 2012.
V okviru kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta vodimo
terjatev do Univerze v Ljubljani za sredstva za študijsko dejavnost in za raziskovalne projekte
ARRS-ja za december 2011, ki smo jih prejeli v začetku januarja 2012, denarna sredstva, vezana
pri drţavni zakladnici in druge terjatve do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Na
dan 31. 12. 2010 je bil v okviru terjatve do UL prikazan tudi 3. del dvanajstine za november 2010,
ki smo ga prejeli v januarju 2011, zato se je terjatev do UL na dan 31. 12. 2011 zmanjšala, kar se
kaţe v skupnem zmanjšanju teh terjatev za 5,1%. Na enotnem zakladniškem podračunu drţave
imamo vezanih 150.000,00 EUR prostih denarnih sredstev, kar je enako kot v preteklem letu.
Stanje kratkoročnih finančnih naložb je ostalo nespremenjeno. Gre za kratkoročni depozit v
znesku 126.053,66 EUR, ki ga imamo vezanega pri Novi Ljubljanski banki.
Med kratkoročnimi terjatvami iz financiranja je prikazana terjatev do banke za obresti iz
naslova vezanih sredstev, ki se nanašajo na leto 2011, izplačane pa bodo v letu 2012. Terjatev se
je povečala za 65,5%, vendar je to povečanje zneskovno majhno (525,29 EUR) in je nastalo, ker
se je povečala obrestna mera.
Druge kratkoročne terjatve vsebujejo terjatve iz naslova akontacij DDPO v višini 12.610,92
EUR, terjatve do ZZZS iz naslova boleznin za november in december 2011 v višini 1.609,61 EUR
in druge terjatve v višini 245,49 EUR.
V okviru aktivnih časovnih razmejitev imamo knjiţene vnaprej plačane stroške za projekt
DAPHNE v višini 18.035,49 EUR, za projekt PROMISE EU v višini 14.593,04 EUR, za projekt ACES
GRUZIJA 24.576,55 EUR in za ostalo v višini 2.712,44 EUR.
Med zalogami proizvodov vodimo zaloge naše revije Socialno delo, knjig in skript. Pri
vrednotenju zalog uporabljamo metodo zaporednih cen - FIFO. V letu 2011 se je zaloga
proizvodov povečala za 19%. Povečanje je nastalo, ker smo v letu 2011 poleg revije Socialno delo
izdali 4 monografije in 3 ponatise. Torej je bila nabava (povečanja zalog) večja od prodaje
(zmanjšanje zalog).
Zaloge blaga so knjige, kupljene za nadaljnjo prodajo, namenjene študentom pri njihovem
študiju socialnega dela. Zaloga je v letu 2011 ostala nespremenjena.

1.2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Tabela 3: Kazalci iz bilance stanja – obveznosti
Kazalec
izračun
Indeks
kratkoročnih
obveznosti
na
kratkoročna sredstva
AOP 034/012*100
Delež pasivnih časovnih razmejitev v
kratkoročnih obveznostih
AOP 043/034

29

Stanje 31. 12. 2011

Stanje 31. 12. 2010

53,1

59,9

58

56
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo naše obveznosti za izplačilo
decembrskih neto plač, dohodnine, prispevkov iz plač in drugih obveznosti do zaposlenih, ki se
nanašajo na leto 2011 in so bile izplačane v januarju 2012. Ostale so v višini iz leta 2010.
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 2012. Obveznosti do dobaviteljev so se na
dan 31. 12. 2011 glede na leto poprej zniţale za 16.731 EUR (za 39,1%), in sicer predvsem zato,
ker so v letu 2010 ostali odprti trije veliki računi v skupnem znesku 20.509,88 EUR z valuto v
januarju 2011, v letu 2011 pa ni ostal odprt noben večji račun.
Med druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja sodijo naše obveznosti za izplačilo
prispevkov na plače, ki se nanašajo na decembrske plače, izplačane v januarju 2012, obveznosti
za izplačilo podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev, ki se nanašajo na december 2011 in so bili
izplačani v januarju 2012, obveznost za davek od dohodka pravnih oseb ter obveznosti za davek
na dodano vrednost. Te obveznosti so se v zmanjšale za 22.598 EUR (za 9%). Obveznost za
DDPO se je zmanjšala za 9.871 EUR, obveznost za izplačilo avtorskih pogodb pa za 10.239 EUR.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo naše
obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki so nastale predvsem na
podlagi prejetih računov, ki zapadejo v plačilo v letu 2012. Povečanje za 461 EUR oziroma za
40% je nastalo predvsem zaradi obveznosti do UL na dan 31. 12. 2011 iz naslova Cmepiusa, saj
te obveznosti v predhodnem letu ni bilo.
Pasivne časovne razmejitve so se zmanjšale za 12,7% glede na leto poprej. Na dan
31. 12. 2011 smo med pasivne časovne razmejitve v skupni višini 264.891 EUR vkalkulirali:
Raziskovalni projekti po pogodbi z ARRS
1.777
Projekti Evropske unije
18.363
Izredni dodiplomski študij
144.055
Izredni podiplomski študij
93.531
Obštudijska dejavnost študentov
1.756
Pedagoško andragoško izobraţevanje
4.368
Drugi projekti
1.041
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 1.958.274,51 EUR. V letu 2011 se je sklad premoţenja povečal za
2.952,96 EUR. Na njegovo spremembo je vplivalo:
+

3.601,37 EUR

+
+

21,01 EUR
52.121,88 EUR
51.452,46 EUR

Sredstva MVZT za nakup opreme za študijsko dejavnost
(nakazilo 1. 8. 2011)
Sredstva MVZT za vlogo za lokacijsko informacijo
Obračun letne amortizacije OS
Prenos nerazporejenega preseţka prihodkov nad odhodki iz leta
2008 in 2009 v skladu s sklepom UO FSD – za dokup in obnovo
poslovnih prostorov
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Znesek 195.373,91 EUR na kontu presežek prihodkov nad odhodki je sestavljen iz 38.739,80
EUR preseţka prihodkov nad odhodki iz leta 2011 in 156.634,11 EUR nerazporejenega preseţka iz
leta 2010.
Na kontih izven bilančnih postavk (tako na aktivi kot na pasivi) vodimo knjigo Uvod v socialno
delo, ki jo imamo v komisiji ter tisti del DDV-ja, ki ga ne smemo odbiti, se pa nanaša na račune,
ki obračunsko sodijo v leto 2011, DDV obdobje pa je januar 2012. Znesek izven bilančnih postavk
za leto 2011 tako na aktivi kot na pasivi znaša 2.856 EUR.

1.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov
Tabela 4: Povzetek Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Št.

Naziv

I.
A
B
C
Č
D

PRIHODKI

II.
E
F
G
H
J
K
L
M
N

ODHODKI

O

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

PRIHODKI OD POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOT. POSL.PRIHODKI

CELOTNI PRIHODKI

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

CELOTNI ODHODKI

2011

2010

Indeks

Struktura
2011

2.749.814
9.256
0
0
2.759.070

2.994.005
3.590
71
3.665
3.001.331

92
258
0
0
92

99,7
0,3
0
0
100

832.649
1.814.182
55.276
0
12.857
28
0
2.721
2.717.713

896.340
93
1.777.304
102
92.946
59
0 #DEL/0!
17.497
73
38.714
0
0 #DEL/0!
9.285
29
2.832.086
96

30,6
66,8
2
0
0,5
0
0
0,1
100

41.357
2.617

169.245
12.611

38.740

156.634

21

0,1

Kot je razvidno iz tabele, so CELOTNI PRIHODKI v letu 2011 znašali 2.759.070 EUR in so bili
nominalno za 8% niţji od doseţenih v letu 2010.
Prihodki iz poslovanja v letu 2011 predstavljajo 99,7% vseh prihodkov. Doseţeni so bili z
izvajanjem javne sluţbe in trţne dejavnosti. 93,5% vseh prihodkov iz poslovanja je rezultat
delovanja javne sluţbe – izvedbe dodiplomskega in podiplomskega študija socialnega dela in
raziskovalne dejavnosti. Trţna dejavnost predstavlja 6,5% vseh prihodkov. Sem uvrščamo
zaloţniško 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 konec decembra 2010 odkupili s sofinanciranjem MVZT.
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Prihodki iz poslovanja so se v letu 2011 glede na preteklo leto zniţali za 244.191 EUR, kar
predstavlja 8% zniţanje. Niţji prihodki iz poslovanja so predvsem rezultat niţjih prihodkov ARRS,
niţjih prihodkov proračuna EU in bistveno niţjih prihodkov iz naslova šolnin (za 159.252 EUR).
Finančni prihodki v letu 2011 znašajo 9.256 EUR in predstavljajo 0,3% vseh prihodkov. Glede
na predhodno leto so se več kot podvojili. Razlog povečanje je povečanje obrestne mere za
vezana sredstva in sredstva na vpogled ter uspešna izterjava naših dolţnikov, ki so v postopku
izvršbe in so poleg glavnice plačali tudi zamudne obresti.
Prevrednotovalni poslovni prihodki v letu 2011 niso nastali. V letu 2010 se tu pojavljajo
prihodki, ki so nastali zaradi povečanja stopnje končnega odbitnega deleţa za DDV in prihodki,
prejeti od Zavarovalnice Triglav kot odškodnina za vlom in krajo računalnikov in projektorja.
CELOTNI ODHODKI v letu 2011 znašajo 2.717.713 EUR in so nominalno za 4% niţji od lanskih.
Nabavno vrednost prodanega blaga predstavljajo prodane knjige, ki jih vodimo kot trgovsko
oziroma komisijsko blago in 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 zmanjšali za 2,8%. Med temi stroški največji deleţ predstavljajo stroški
strokovne literature, ki je v knjiţnici 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 vzdrţevanje, stroški električne energije in ogrevanja ter stroški
pisarniškega in drugega potrošnega materiala. Zniţanje skupnih stroškov poslovanja je rezultat
zniţanja stroškov materiala za čiščenje, stroškov električne energije, ogrevanja in pisarniškega
materiala.
Stroški storitev so se v letu 2011 zniţali za 5,4% glede na preteklo leto.
Več kot štirikratno so se v letu 2011 zniţali 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.

Stroški storitev tekočega vzdrţevanja so se zniţali za 9,7%, in sicer predvsem zaradi niţjih
stroškov vzdrţevanja druge opreme (v letu 2010 smo imeli večje popravilo klima naprav, ureditev
dvigala in drogov za zastave) in stroškov vzdrţevanje spletnih strani (v letu 2010 smo naročili
dodatno urejanje spletne strani).
Šestkratno zniţanje v letu 2011 beleţimo tudi pri stroških odvetnikov in notarjev. Razlog je v
stroških urejanja dokumentacije za ureditev lastništva sosednjih prostorov, ki so se pojavili v letu
2010 in jih v letu 2011 ni bilo.

Tiskarske storitve so se povečale za 65,6%, ker v letu 2010 nismo izdali nobene nove
monografije, v letu 2011 pa kar 4 monografije in 3 ponatise.
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Stroški varovanja zgradb in prostorov so se v letu 2011 zniţali za 60,6%. Zaradi številnih vlomov
smo se konec leta 2009 odločili za sistem tehničnega varovanja pri podjetju GVS d.d. Novo
mesto. V letu 2010 so poleg rednih mesečnih stroškov varovanja nastali še stroški nadgradnje
alarmnega sistema, ki jih v letu 2011 ni bilo.
Stroški dela so v letu 2011 znašali 1.814.182 EUR in predstavljajo 66,8% vseh odhodkov.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 je 50, kar v primerjavi z letom
2010 predstavlja povečanje za 1 zaposlenega. Posledično so se stroški dela povečali za 2%.
Povprečna bruto plača na FSD je v decembru 2011 znašala 2.492,41 EUR in predstavlja 0,4%
zniţanje glede na leto poprej.
Povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine D je v decembru 2011 znašala
2.992,65 EUR in glede na leto poprej predstavlja 4,6% zniţanje, ki je nastalo iz dveh razlogov:
zniţanje poloţajnega dodatka v letu 2011 in vrnitve dveh asistentk z niţjimi dohodki od povprečja
iz porodniškega dopusta.
Povprečna bruto plača za delovna mesta plačne podskupine J je v decembru 2011 znašala
1.952,15 EUR in se je glede na leto 2010 povečala za 3% predvsem zaradi porodnice, ki se je
vrnila konec leta 2011 in ima višjo plačo od osebe, ki jo je nadomeščala.
Celotni prihodki na zaposlenega so se v letu 2011 glede na leto 2010 zniţali za 9,9%. Zniţali so se
tudi celotni odhodki na zaposlenega, in sicer za 5,9%.
Amortizacija predstavlja 2% vseh odhodkov in se je v primerjavi z letom 2010 zniţala za
40,5%. Razlog je v tem, ker smo zaradi dokončnega poplačila leasinga sosednjih prostorov na
dan 31.12.2010 s strani MVZT, za amortizacijo celotne zgradbe v letu 2011 bremenili sklad na
kontu 941.
Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in z uporabo
predpisanih stopenj rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.
Celotna amortizacija je izračunana v višini 107.397,44 EUR. Znesek 52.121,88 EUR predstavlja
amortizacijo opreme, nabavljene iz sredstev MVZT, za katere nimamo vira v prihodkih, zato se je
v tej višini zmanjšal sklad premoţenja 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 0,5% deleţ v vseh odhodkih, so predvsem:
- prispevek za uporabo mestnega zemljišča,
- članarine v mednarodnih organizacijah (IASSW in EASSW),
- Prešernove nagrade,
- prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.
Finančni odhodki so bili v letu 2010 stroški obresti, ki so bili posledica finančnega najema, v
letu 2011 pa jih zaradi ţe omenjenega dokončnega poplačila leasinga sosednjih prostorov s strani
MVZT ni bilo več.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so se v letu 2011 glede na leto 2010 zniţali trikratno, in
sicer zaradi manjšega odpisa terjatev (kot sem obrazloţila ţe zgoraj, čakamo še na soglasje
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Ministrstva za finance) in zaradi manjšega odpisa še ne amortizirane opreme (v letu 2010 je bilo
odpisana ukradena oprema, ki še ni bila v celoti zamortizirana).
Davek od dohodkov pravnih oseb se je v letu 2011 glede na leto 2010 bistveno zniţal, in
sicer skoraj petkratno. Ker imamo v letu 2011 manjši preseţek prihodkov nad odhodki glede na
leto 2010 in smo v letu 2011 imeli 67,18% nepridobitne dejavnosti, v letu 2010 pa 63,02%, se
nam je davek od dohodka pravnih oseb zniţal in za leto 2011 znaša 2.616,71 EUR.
V letu 2011 je Fakulteta za socialno delo po odbitku davka od dohodka pravnih oseb ustvarila
skupaj 38.739,80 EUR preseţka prihodkov nad odhodki, in sicer iz naslova izvajanja javne sluţbe
231,37 EUR, iz naslova trţne dejavnosti pa 38.508,43 EUR.
Z varčevalnimi ukrepi smo uspeli zniţati stroške poslovanja za 4%, vendar so se prihodki zniţali
še bolj, zato je preseţek prihodkov nad odhodki v letu 2011 bistveno niţji od tistega iz leta 2010
(za 117.894 EUR oziroma za 75%)
Upravni odbor FSD je na korespondenčni seji dne 27. 2. 2012 odločil, da naj preseţek prihodkov
nad odhodki iz leta 2011 v višini 38.739,80 EUR ostane nerazporejen.

1.3 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 2011 dovoljeni obseg sredstev za
izplačilo trţne delovne uspešnosti 28.539,86 EUR. V letu 2011 je bil izplačan akontativni obseg
teh sredstev v višini 9.058,01 EUR. Razliko med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu iz leta 2011 v višini
19.481,85 EUR bomo namenili za izplačilo delovne uspešnosti v letu 2012.
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1.4 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
Tabela 5: Prejem in poraba sredstev iz proračuna MVZT v letu 2011 po namenih
izdatki
za
blago
in
ODHODKI
storitve
PRIHODKI
SKUPAJ
plače
skupaj
študijska dejavnost uredba
1.355.714,33 1.355.714,33 1.102.727,09 251.891,12

od tega za
AH
in
podjemne
pogodbe
drugo
69.866,85

1.096,12

oprema
interesne
dejavnosti
študentov ŠS

3.601,37

3.601,37

0,00

0,00

0,00

3.601,37

384,12

384,12

0,00

384,12

0,00

0,00

podiplomski študij
karierni
centrisofinanciranje
MVZT
15%, EU preko MVZT
85%

1.710,00

974,52

403,00

571,52

452,00

0,00

451,79

622,82

0,00

622,82

0,00

0,00

SKUPAJ

1.361.861,61 1.361.297,16 1.103.130,09 253.469,58

70.318,85 4.697,49

V letu 2011 smo v primerjavi z letom 2010 prejeli za 5%, to je za 64.270 EUR več sredstev MVZT
za študijsko dejavnost. Razlog za višje prihodke je tudi v tem, da smo zadnji del dvanajstine za
november 2010 v višini 15.243 EUR prejeli šele prvi delovni dan leta 2011, torej je bilo dejansko
povečanje prihodkov MVZT za študijsko dejavnost v višini 33.784 EUR.
Bistveno, za 33.994 EUR smo prejeli manj sredstev MVZT za podiplomski študij, saj smo imeli
sofinancirano samo še eno študentko starega doktorskega študija. Preseţek teh prihodkov v višini
735 EUR bo porabljen v letu 2012, saj se nakazilo 1.700 EUR nanaša na študijski leti 2010/11 in
2011/12.
V letu 2011 smo iz MVZT dobili nakazana sredstva za nadomestitev opreme v višini 3.601,37
EUR, kar je za 8% manj kot leta 2010. Porabili smo jih za:
računalniška oprema - 3x osebni računalnik
računalniška oprema – 4x prenosnik
računalniška oprema - tiskalnik Samsung
delno
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Tabela 6: Primerjava načrta in realizacije za leto 2011
Št.
I

Naziv
SKUPAJ PRIHODKI

1 Prihodki za izvajanje javne službe

Realizacija
za leto 2011

Finančni
načrt
za leto 2011

Indeks
realizacije

2.726.004
2.549.119

2.647.580
2.529.773

102,96
100,76

176.885

117.807

150,15

2.749.770

2.623.496

104,81

2.605.229

2.518.950

103,43

144.541

104.546

138,26

-23.766

24.084

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
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/1 (485)

Kot je razvidno iz tabele, se največja odstopanja realizacije od finančnega načrta kaţejo pri
prihodkih in odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Razlogi za odstopanje pri
prihodkih so, da smo zaradi načrtovane obnove prostorov, ki jih imamo v najemu, prihodke od
najemnine v letu 2011 načrtovali samo za 6 mesecev, dejansko pa smo najemnino lahko
zaračunali za celo leto, kar v okviru celotnih trţnih prihodkov pomeni 50% povečanje. Pri
odhodkih so odstopanja nastala, ker smo zaradi povečanega obsega dela na zaloţbi zaposlenega
sprejeli za polni delovni čas namesto polovičnega, zaradi izlitja vode imeli nenačrtovane stroške
popravila vodovodnih cevi in nismo načrtovali DDPO-ja.

1.5 POROČILO O PREJETIH SREDSTVIH IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
(OBČIN)
V letu 2011 smo od Mestne občine Ljubljana prejeli 4.780,00 EUR za projekt Soustvarjanje
skupnostih projektov. Sredstva so bila porabljena za plače (84,9%) in druge neposredne stroške
(15,1%), ki so nastali pri izvedbi projekta (študentsko delo, kopiranje, pisarniški material).
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1.6 STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2011 PO VIRIH SREDSTEV
Tabela 7:Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja po izkazu prihodkov in
odhodkov - denarni tok v EUR brez centov

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva
iz
drţavnega
proračuna iz sredstev proračuna
EU
Cenik
storitev
univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne sluţbe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz proračuna EU
Drugi viri
Trg
Skupaj:

Prihodki

Odhodki

Razlika med
Deleţ
prihodki in odhodkov v
odhodki
prihodkih %

Sestava
prihodkov
%

Sestava
odhodkov
%

2.549.119

2.605.229

- 56.110

102

94

95

1.361.861

1.361.297

564

100

50

50

222.646

229.578

- 6.932

103

8

8

55.635

56.458

- 823

101

2

2

4.780

4.780

-

100

0

0

74.808

57.752

17.056

77

3

2

733.328

731.541

1.787

100

27

27

72.723

137.733

- 65.010

189

3

5

23.338
176.885
2.726.004

26.090
144.541
2.749.770

- 2.752
32.344
- 23.766

112
82
101

1
7
100

1
5
100

Iz tabele o strukturi prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2011 je razvidno, da točno
polovico prihodkov (50%) predstavljajo sredstva MVZT-ja za izobraţevalno dejavnost. 8% je
raziskovalnih sredstev ARRS-ja (tri mlade raziskovalke, raziskovalni programi, projekti in CRPi).
27% prihodkov predstavljajo druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne sluţbe – predvsem
izredni dodiplomski in podiplomski študij. Prihodki iz proračuna Evropske unije predstavljajo 3%
vseh prihodkov. Prihodki drugih ministrstev (projekti z MZZ-jem, MDDSZ-jem in IRSSV-jem)
predstavljajo 2% deleţ. Prihodki iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU predstavljajo
3% deleţ, gre pa predvsem za projekt z ESS preko Ministrstva za šolstvo.
Primerjava strukture prihodkov in odhodkov nam pokaţe, da je struktura prihodkov skoraj enaka
strukturi odhodkov. Večja odstopanja so pri:
sredstvih iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU, kjer so prihodki večji od odhodkov
predvsem zaradi projekta z ESS, ki se je v avgustu 2011 zaključil, prihodki, ki smo jih prejeli v
2011, pa so deloma še pokrivali stroške, ki so nastali v letu 2010.
sredstvih evropskega proračuna, kjer so prihodki manjši od odhodkov predvsem zaradi
projektov Daphne in Aces, ki sta se zaključila v letu 2011, torej so vsi stroški ţe nastali,
prihodke pa bomo prejeli šele po odobritvi končnega poročila, predvidoma v letu 2012.
sredstvih od prodaje blaga in storitev na trgu, kjer so prihodki večji od odhodkov zaradi
prihodkov od najemnin.
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Tabela 8: Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
Prihodki od najemnin za poslovne in druge
prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:
Skupaj:

Sestava
prihodkov %

Prihodki
3.209
42.005

2
24

126.568

72
3
100

5.103
176.885

Med trţnimi prihodki največji deleţ 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 trţna
dejavnost tudi izdajateljska dejavnost, v okviru katere izdajamo svojo revijo Socialno delo, v
kateri svoje članke objavljajo naši pedagoški in zunanji sodelavci. V trţno dejavnost sodi tudi
organizacija in izvedba seminarjev in drugih oblik izobraţevanja v socialnem delu. Prihodki od
javnega sektorja so naročniki revije Socialno delo in udeleţenci seminarjev, prihodek od
gospodarskih druţb nastane pri prodaji naših knjig preko koncesionarja, pod drugo pa so
predvsem fizične osebe, ki so naročniki revije ali kupci naših knjig.

Tabela 9: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja po izkazu prihodkov in
odhodkov - obračunsko v EUR brez centov

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz drţavnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne sluţbe
Ostala sredstva iz proračuna EU:
7. OP, Cmepius in drugi projekti
iz proračuna EU
Drugi viri
Trg
Skupaj:

Prihodki

Odhodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Deleţ
odhodkov v
prihodkih %

Sestava
prihodkov
%

Sestava
odhodkov
%

2.579.094

2.578.847

247

100

94

95

1.345.350

1.345.350

-

100

49

50

231.541

229.541

2.000

99

8

8

52.703

52.647

56

100

2

2

4.780

4.780

-

100

0

0

54.783

54.465

318

99

2

2

749.578

751.995

- 2.417

100

27

28

125.063

125.063

-

100

5

5

15.296

15.006

290

98

1

1

179.976

138.866

41.110

77

7

5

2.759.070

2.717.713

41.357

99

100

100
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Iz zgornje tabele je razvidna večja usklajenost prihodkov in odhodkov pri izvajanju javne sluţbe
kot je to pri denarnem toku. Preseţek prihodkov nad odhodkih je izkazan iz naslova izvajanja
javne sluţbe v znesku 247 EUR, kar predstavlja 0,6% vsega preseţka. Preseţek iz naslova trţne
dejavnosti v znesku 41.110 EUR je v največji meri rezultat zaračunane najemnine za poslovni
objekt, ki ga načrtujemo preurediti za našo poslovno dejavnost.

Tabela 10: Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir

Prihodki

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji
Prihodki od najemnin za poslovne in druge
prostore

Sestava
prihodkov %

3.187

2

38.411

21

126.568

70

Prihodki od gospodarskih družb iz tujine

-

Drugi prihodki iz mednarodnih projektov

-

Drugo:
Skupaj:

11.810

7

179.976

100

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