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I. UVOD 
 

 

 

Filozfska fakulteta je izobraževalna in znanstveno-raziskovalna ustanova, ki goji vede s 

področja humanistike in družboslovja. Prizadeva si doseči odličnost v pedagoškem, 

raziskovalnem in razvojno strokovnem delu. 

Je matična za vrsto disciplin, ki so nacionalnega pomena in utrjujejo nacionalno samobitnost ter 

povečujejo razpoznavnost Slovenije v evropskem in širšem svetovnem prostoru ali omogočajo 

ustvarjalno izmenjavo med slovenskim in svetovnim kulturnim in duhovnim prostorom. Pri 

pedagoškem in raziskovalno-razvojnem delu se naslanja na evropsko izobraževalno, znanstveno, 

umetnostno in splošno kulturno izročilo od antike dalje. Odpira pa se tudi zunanjeevropskim 

kulturnim tokovom ter povezuje ohranjanje tradicije z odprtostjo izzivom in potrebam 

sedanjega in prihodnjega trajnostnega razvo ja Slovenije kot ustvarjalne udeleženke 

sodobnega sveta. 

V svojem raziskovalnem, izobraževalnem in javnem delovanju upošteva načela in vrednote 

humanizma, človekovih pravic, enakosti in solidarnosti, profesionalne odličnosti, akademske 

svobode, strokovne odgovornosti in avtonomije. 

 

Pravne podlage delovanja fakultete 

 

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. L RS, št. 

67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 34/2001) in Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, 

št. 64/2001) izvaja ustrezen del Nacionalnega programa visokega šolstva (Ur. L. RS, št. 

20/2002) in Nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. L. RS, št. 8/95). Njeno delovanje je 

usklajeno z določbami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. L. RS, št. 28/2000), 

medtem ko se za njeno neposredno delovanje uporabljajo Pravila Filozofske fakultete, ki jih je 

sprejel Senat Filozofske fakultete na sejah, dne 11.12.2002, 15.1.2003 in 19. 2. 2003. Na 

podlagi teh Pravil in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi predpisi fakulteta izvaja tudi drugo 

izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, razvojno in svetovalno dejavnost ter druge s tem 

povezane dejavnosti, ki so opredeljene v Prilogi Statuta Univerze v Ljubljani. 

Poleg omenjenih predpisov za delovanje fakultete veljajo tudi drugi splošni in specialni 

področni predpisi, avtonomni področni predpisi, sprejeti na osnovi Statuta Univerze v Ljubljani, 

predpisi s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Za urejanje delovnopravnih razmerij 

fakulteta deluje v skladu z novo zakonodajo s tega področja in ustreznimi kolektivnimi 

pogodbami, medtem ko za njeno finančno poslovanje veljajo finančni predpisi, ki so jih sprejeli 

Državni zbor in Vlada Republike Slovenije ter pristojno resorno ministrstvo. V posameznih 

konkretnejših zadevah se uporabljajo sklepi in drugi akti, ki so jih sprejela telesa Univerze v 

Ljubljani in Filozofske fakultete. 

 
 
 

 

 



 

 3 

II. FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU FILOZOFSKE 

FAKULTETE 

 

 
REZULTAT POSLOVANJA 

 

Filozofska fakulteta je v poslovnem letu 2003 ustvarila celotni prihodek v višini 

5.398.770.006,58 SIT, kar je v okviru planiranega prihodka, v primerjavi z letom 2002 pa se je 

povečal za 4,3 %. 

 

Skupni stroški poslovanja v poslovnem letu 2003 so bili 5.348.710.680,34 SIT in so v okviru 

planiranih stroškov, v primerjavi z letom 2002 pa so se povečali za 6,3 %. 

 

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.059.326,24 SIT, načrtovani 

rezultat smo presegli za 31,7 % glede na načrt.  

 

Ustvarjeni presežek prihodkov bo razporejen namensko za pokrivanje nakupa nepremičnine na 

lokaciji Rimska 11 v letu 2002. Nakup v višini 219.375.000,00 SIT je bil že pokrit s presežkom 

prihodkov nad odhodki v letu 2001 in 2002 v višini 117.413.000,00 SIT, v letu 2003 v višini 

50.059.326,024 SIT, tako da ostane nepokrito še  51.902.672,00 SIT.  

 

Fakulteta je do 31.12.2003 ustvarila še prihodke v višini 1.091.671.723,11 SIT, kar pa so 

namensko preneseni prihodki za pokrivanje odhodkov  v naslednjem letu. Nameni porabe 

sredstev so določeni po posameznih stroškovnih mestih. Omenjeni prihodki so se povečali v 

primerjavi z letom 2002 za 49,53 %. 

 

 

PRIHODKI 

 

Struktura prihodkov se je povečala pri prihodkih iz proračuna za izobraževalno in raziskovalno 

dejavnost, zmanjšala pa se je struktura prihodkov na trgu in sicer tako za javno službo kot tudi 

za čisto tržno dejavnost. V strukturi prihodkov največji delež predstavljajo prihodki za plače. 

Poleg prihodkov, ki so namensko pridobljeni za plače in ostale stroške dela za izvedbo 

nacionalnega programa (v strukturi predstavljajo 60,3 % delež), so za izplačilo plač namenjeni 

tudi prihodki za znanstveno raziskovalno dejavnost (v strukturi predstavljajo 8,74 % delež), 

režijski prihodki (v strukturi predstavljajo 1,63 % delež) in ostali prihodki oddelkov, centrov in 

projektov (v strukturi predstavljajo 1,48 % delež).  Skupno torej predstavljajo prihodki za plače 

72,15 % delež celotnih prihodkov. 
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ODHODKI 

 

V strukturi odhodkov predstavljajo plače 72,83 % delež in se je v primerjavi z letom 2002 

povečal za 2,92 %. Struktura porabljenega materiala je enaka kot v letu 2002 (2 % delež), 

stroški storitev  so se v strukturi zmanjšali za 1,62 % delež. Bistveno pa je zmanjšanje stroškov 

amortizacije, kjer dosežemo indeks 70,6 %.  Vzrok je spremenjen način pokrivanja obračunane 

amortizacije. V letu 2002 smo vso obračunano amortizacijo, za katero nismo pridobili 

namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev, pokrili kot obračunano amortizacijo razreda 4, 

v letu 2003 pa smo obračunano amortizacijo zmanjšali  za amortizacijo zgradb v breme sklada 

premoženja v višini 36.930.000,00 SIT. 

 

 

 

 URESNIČITEV 

2002 

URESNIČITEV 

2003 

NAČRT 2003 Indeks 

2003/2002 

Indeks 2003/ 

NAČRT 

Poslovni prihodki 5.111.191 5.328.760 5.353.988 104,3 99,5 

Prihodki od 

financiranja 

63.179 65.198 35.000 103,2 186,3 

Prevrednot. in izredni 

prihodki 

2.620 4.812  183,7  

PRIHODKI SKUPAJ 5.176.990 5.398.770 5.388.988 104,3 100,2 

      

Stroški mat. in storitev 1.272.900 1.266.882 1.129.417 99,5 112,2 

Stroški dela 3.516.189 3.895.355 4.059.843 110,8 95,9 

Amortizacija 218.873 154.426 156.728 70,6 98,5 

Drugi stroški 17.118 21.070 3.000 123,1 702,3 

Odhodki fin.,prevred. 

in izredni odhodki 

4.479 10.978 2.000 245,1 548,9 

ODHODKI SKUPAJ 5.029.559 5.348.711 5.350.988 106,3 100,0 

      

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

147.431 50.059 38.000 34,0 131,7 

             

                                                        

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov je razviden v prilogi 1 in 2. 
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III. ŠTUDIJSKO PODROČJE 
 

Osnovna dejavnost Fakultete je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. 

Posebnost Fakultete je številčnost in pestrost znanstvenih disciplin ter možnost 

medpredmetnega povezovanja, predvsem z dvopredmetnimi študijskimi programi. 

 

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2002/2003 je fakulteta izvajala 28  univerzitetnih študijskih programov, od 

tega: 

- 12 enopredmetnih in/ali dvopredmetnih ( filozofija,  pedagogika, zgodovina, umetnostna 

zgodovina, geografija, slovenski jezik in književnost, angleški jezik in književnost, nemški 

jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija, muzikologija, bibliotekarstvo, 

splošno jezikoslovje); 

- 4 samo enopredmetnih (psihologija, arheologija, etnologija in kulturna antropologija, 

prevajalski študij); 

- 12 samo dvopredmetnih  (sociologija, sociologija kulture, ruski jezik in književnost, hrvaški, 

srbski in makedonski jezik in književnost, primerjalno slovansko jezikoslovje, francoski jezik 

in književnost, italijanski jezik in književnost, španski jezik in književnost, latinski jezik in 

književnost, grški jezik in književnost, primerjalno jezikoslovje, vzhodnoazijske študije); 

 

- programov s samo nepedagoško usmeritvijo je 16 in sicer večina enopredmetnih. Ti so: 

psihologija E, arheologija E, etnologija s kulturno antropologijo E, prevajalski študij E, 

filozofija E, zgodovina E, umetnostna zgodovina E, geografija E, primerjalno slovansko 

jezikoslovje D, splošno jezikoslovje E in D, primerjalno jezikoslovje D, bibliotekarstvo E in D, 

primerjalna književnost E in D, muzikologija E in D, vzhodnoazijske študije D, sociologija 

kulture D; 

- programov s samo pedagoško usmeritvijo je 7. Ti so: sociologija D, pedagogika E in D, 

pedagogika – andragogika E, umetnostna zgodovina Dgeografija D, slovenski jezik in 

književnost D, latinski jezik in knnjiževnost D, grški jezik in književnost D; 

- programov, kjer lahko študent izbira med pedagoško in nepedagoško usmeritvijo pa je 10, 

tako enopredmetnih kot dvopredmetnih. Ti so: filozofija D, zgodovina D, slovenski jezik in 

književnost E, hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnosti D, ruski jezik in književnost 

D, francoski jezik in književnostD, italijanski jezik in književnost D, španski jezik in 

književnost D, angleški jezik in književnost E in D, nemški jezik in književnost E in D. 

 

PROGRAMI IN SMERI: 

- enopredmetnih nepedagoških: 15 

- enopredmetnih pedagoških: 5 

- dvopredmetnih nepedagoških:  17 

- dvopredmetnih pedagoških: 16 

 

Vsi študijski programi prenovljeni v nabirno izbirnem sistemu po ECTS točkovanju so v zadnji 

fazi korektur pred potrditvijo na Svetu za visoko šolstvo RS.  

Po pridobitvi zagotovila o financiranju izvedbe treh novih dvopredmetnih programov          
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(Češki jezik in književnost, Poljski jezik in književnost, Slovaški jezik in književnost) smo 

razpisali po 30 vpisnih mest za vsakega od programov za redni študij. 

 

ŠTEVILO DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV 

 

2002/03 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Absolventi SKUPAJ 

Št. Rednih študentov 1857 1235 1172 942 870 6076 

Št. Izrednih študentov 257 47 79 83 38 504 

2003/2004 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Absolventi SKUPAJ 

Št. Rednih študentov 1802 1300 1167 980 1708 6957 

Št. Izrednih študentov 253 91 38 70 100 552 

Število vpisanih študentov se od prejšnjega leta  ne poveča bistveno, le pri absolventih so 

upoštevani tudi ponovni vpisi, torej podaljšan absolventski staž. Za kakršno koli drugo 

povečanje vpisa ni ne kadrovskih ne prostorskih možnosti. 

 

ŠTEVILO DODIPLOMSKIH DIPLOMANTOV 

 

 2002 2003 

Število diplomantov 949 743 

 

V letu 2002 je bil velik porast diplomantov zaradi iztekajočih se A in B programov in akciji 

pozivanja bivšim absolventom k zaključku študija. 

 

Opravljanje študijskih obveznosti za študente brez statusa 

 

V letu 2003 opažamo večjo zainteresiranost oseb brez statusa študenta za dokončanje študija. 

Fakulteta jim omogoča opravljanje izpitov in diplomskih obveznosti, storitve pa zaračunava v 

skladu s sprejetim cenikom.  

 

Posledica tega je porast prihodkov, tako so prihodki v letu 2002 znašali 7,2 mio SIT, v letu 

2003 pa 17,2 mio SIT.  

 

Večino pridobljenih sredstev je fakulteta vložila v nakup in vzdrževanje opreme, ki je v letu 

2003 znašal 4,4 mio SIT, v letu poprej pa 2,8 mio SIT. Pri opremi je prednost dala nabavi 

računalniške opreme. Tudi vložek v tisk strokovne literature je porasel iz 0,4 mio SIT na 1,7 

mio SIT. Večji del sredstev pa je rezerviranih za uresničitev dolgoročnih ciljev fakultete. 

 

    
 

Izredni študij 

 
V letu 2003 je fakulteta skušala doseči izboljšave pri izvedbi programov izrednega študija z 

omogočanjem večje ponudbe pri izvedbi programov. Vpis izrednih študentov ne dosega 10% 

redno vpisanih študentov, je pa kljub temu pomemben segment delovanja Filozofske fakultete. 

Z načrtovanjem in spremljanjem porabe sredstev želi fakulteta doseči tudi večjo povezavo med 
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stroko in finančnimi učinki po posameznih programih ter spodbujati razvoj strok in materialnih 

pogojev za njihovo delovanje.  

 
Finančni prikaz in ocena 

 

Prihodki za izvedbo študijskih programov ter stroški za razvoj stroke v letu 2003 v primerjavi s 

preteklimi leti so razvidni iz podatkov po različnih kategorijah.  

 

Prihodki od izrednega študija so v letu 2003 znašali 136,6 mio SIT, kar je za 20% manj od 

preteklega leta. Vendar opažamo, da prihranki iz 2003 in preteklih let naraščajo tako, da se 

celotna razpoložljiva sredstva povečujejo kot preneseni prihodki iz preteklih let. Rezervacije 

sredstev za izpolnjevanje dolgoročnih ciljev fakultete so razvidne iz investicijskih načrtov, ki 

jih sprejemajo fakultetni organi. 

 

Vendar poraba sredstev iz naslova izrednega študija kaže na večjo stopnjo varčevanja in skrb za 

dolgoročne razvojne cilje oddelkov. 

 

Opažamo, da so oddelki v letu 2003 vložili polovico manj finančnih sredstev v nakup in 

posodabljanje materialne osnove v primerjavi z letom 2002. Tudi v letu 2003 so kot v letu 

poprej namenili 50% sredstev za posodabljanje računalniške opreme, saj je ta danes nujno 

orodje pri pripravi in izvedbi programov. 

 

Poraba sredstev za plačilo neposredne izvedbe programov je stabilna in se giblje okoli 17% 

prihodka, medtem ko opažamo večji porast stroškov za razvoj stroke (plačilo kotizacij, 

mednarodnih članarin, službenih poti, stroškov tujih predavateljev). 

 

Bogatejše knjižnično gradivo so oddelki zagotovili s povečanim nakupom literature v 

preteklem letu (7,7 mio SIT), zato je strošek v letu 2003 znašal le 2,1 mio SIT. 

 

Zmanjšanje potrebe po študentski pomoči je razvidna iz leta v leto, saj je strošek v letu 2003 

znašal 1,6 mio SIT, medtem ko je ta bil v letu 2002 v višini 5,7 mio SIT. 

  

Za fakulteto je izredni študij pomemben vir razvoja posameznih strok ter posodabljanja 

materialne osnove za izvedbo študijskih programov. Ob pričujoči prostorski stiski dolgoročni 

cilji razvoja fakultete prevzemajo prioriteto pred izpolnitvijo kratkoročnih potreb, ki so 

razvidne iz letnih finančnih in investicijskih načrtov. 

 

 

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2002/2003 je fakulteta izvajala 21 podiplomskih magistrskih in doktorskih 

ter 5 specialističnih programov: 

 

- magistrski in doktorski študij filozofije                          

- magistrski in doktorski študij sociologije kulture 
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- magistrski in doktorski študij socialne antropologije                                         

- magistrski in doktorski študij pedagogike 

- specialistični študij šolske pedagogike                          

- specialistični študij andragogike 

- magistrski in doktorski študij psihologije 

- specialistični študij klinično psihološkega svetovanja 

- specialistični študij šolske psihologije 

- magistrski in doktorski študij zgodovine                                                             

- magistrski in doktorski študij umetnostne zgodovine                                                 

- magistrski in doktorski študij arheologije                                                         

- magistrski in doktorski študij etnologije in kulturne antropologije  

- magistrski in doktorski študij geografije                             

- magistrski in doktorski študij s področja slovanskih jezikov in književnosti               

- magistrski in doktorski študij s področja romanskih jezikov in književnosti        

- magistrski in doktorski študij s področja germanskih jezikov in književnosti  

- magistrski in doktorski študij ameriške študije  

- magistrski in doktorski študij s področja klasične filologije                        

- magistrski in doktorski  študij primerjalne književnosti in literarne teorije                                       

- magistrski in doktorski študij splošnega jezikoslovja              

- magistrski in doktorski študij primerjalnega jezikoslovja       

- magistrski in doktorski študij muzikologije 

- magistrski in doktorski študij bibliotekarstva 

- magistrski in doktorski študij ženske študije in feministična teorija 

- specialistični študij iz konferenčnega tolmačenja 

 

 

Število podiplomskih študentov: 

 

2001/2002 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Skupaj 

Št. Kandidatov na specialističnem, 

magistrskem in doktorskem študiju 

 

227 

 

210 

 

6 

 

9 

 

452 

 

2002/2003 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Skupaj 

Št. Kandidatov na specialističnem, 

magistrskem in doktorskem študiju 

 

307 

 

203 

 

8 

 

5 

 

523 

 

Število prijavljenih doktorskih tem: 

 

Št. Prijavljenih doktorskih tem 2002 2003 

 55 62 

 

Odobritev neposrednega prehoda na doktorski študij: 

 

V študijskem letu 2002/2003 je bilo odobrenih 35 neposrednih prehodov na doktorski študij. 
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Število podiplomskih diplomantov: 

 

 2002 2003 

Št. Dokončanih magisterijev 100 94 

Št. Dokončanih specializacij 7 7 

Št. Dokončanih doktoratov 42 50 

  

 

Finančni prikaz in ocena 

 
Prihodki za izvedbo podiplomskega študija se povečujejo zadnjih nekaj let, kar je razvidno iz 

prikazanih podatkov. Postopen rast od leta 2000 je rezultat povečanega števila vpisanih 

podiplomskih študentov ter večje ponudbe podiplomskih programov Filozofske fakultete.  

 

 

Pridobljena sredstva je fakulteta namenila predvsem za plačilo izvedbe študija. Delno so 

sredstva bila porabljena za nakup opreme v višini 4,7 mio SIT (v preteklem letu 4,3 mio SIT), 

za vzdrževanje opreme je bilo porabljenih nekaj manj sredstev, oz. 0,6 mio SIT ( v letu 2002 pa 

1,5 mio SIT).  

 

Za zunanje predavatelje pa je bilo porabljenih manj sredstev – v letu 2003 1,8 mio SIT, medtem 

ko je v letu 2002 strošek znašal 3,2 mio SIT. Fakulteta se povezuje tudi z drugimi institucijami. 

V letu 2002 je za izvedbo zunanjih predavateljev namenila 9,2 mio SIT, v letu 2003 pa 11,8 

mio SIT. 

 

Stroški obiskov v tujini, povezanih z razvojem stroke so v podobnem obsegu kot leto poprej, 

t.j. 1,2 mio SIT. Nakup literature je v omejenem obsegu (0,2 mio SIT). 

 

Previdnost pri porabi sredstev se kaže v dejstvu, da je večji del podiplomskih programov 

sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki večino sredstev nakaže fakulteti 

s časovnim zamikom.  

 

IV. CENTER ZA PEDAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (CPI) 

 
 

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete je organizacijska enota Fakultete. 

Ustanovljen je bil leta 1978. Njegovo poslanstvo je s strokovnim in raziskovalnim pristopom 

razvijati kakovostno sodobno, kakovostno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje 

učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za 

strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.  
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 Preglednica števila udeležencev, števila izvedenih ur in števila predavateljev v programih 

izpopolnjevanja in spopolnjevanja (po področjih) za študijski leti 2001/2002 in 2002/2003 

 

 
ODDELEK ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

ŠTEVILO 

 UR 

TUJI 

PREDAVATELJI 

DOMAČI 

PREDAVATELJI 

 

 01/02           02/03 

 

01/02        02/03 01/02         02/03 01/02            02/03 

PEDAGOŠKO 

ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA 

Program za izpopolnjevanje 

142                 148 390 (x4) 

1560 

 4                    4 

PEDAGOŠKO 

ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA  
- VIŠJE ŠOLE 
 Program za izpopolnjevanje 

 28                    30 150 (x2) 

300 

 7                     8 

VERSTVA IN ETIKA 
Program za izpopolnjevanje 

izvajanje           29 

  TEOF 

400   /        izvajanje  

             TEOF 

14         izvajanje  

           TEOF 

BIBLIOTEKARSTVO 
Program za izpopolnjevanje 

29                     29 375 /                       / 10                     10 

 

CPI- VISOKOŠ. 

DIDAKTIKA 

 63                  103  88               128 /                        /      4                        11 

BIBLIOTEKARSTVO 80                     83 84                  96 /                        / 8                        10 

 

ZGODOVINA  48                    67  16                  8 /                        / 7                         3 

 

PSIHOLOGIJA 848                 424 224              208 /                         / 11                      13 

 

SOCIOLOGIJA 18                     18 13                 16 /                         / 5                         8 

 

KLASIČNA FILOLOGIJA 

 

20                    10 16                 16 /                        / 4                          5 

SLAVISTIKA 

SLOVENISTIKA 

75                     21 

                        16 

40 8 

                    32 

/                         / 20                       4 

                           1                                      

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA 

 30                    33 24                 32 /                        / 8                        7 

GEOGRAFIJA 120                 147 44                112 /                        / 28                     38 

 

ANGLEŠČINA  361                281 62                44  /                       2 14                     15 

 

NEMŠČINA  24                    65 16                  48 2                       2 1                         8 

 

ROMANISTIKA 77                    19  80                32 5                       1  /                        / 

 

FILOZOFIJA 

 

/                      336 /                   292 /                        1    /                         18      

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST 

/                         4 /                     36 /          / /                          4 

PEDAGOGIKA  128                 52 60                  17 /                        / 13                       9 

  

ETNOLOGIJA  23                   15 32                  32 / / 5                        6 

 

MUZIKOLOGIJA 

 

17                     54 16                  72 /                       / 2                        10 
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CENTER ZA SLOVENŠČINO 

KOT DRUGI/ TUJI JEZIK 
/                        43 /                     20 /                       / /                         14 

ENOTA ZA ŠPORT 

 

 31                    / 36                  / / / 5                         / 

 

S K U P A J  

  

2162            2027 

 

 3486         3884           

  

11                   6 

 

 169                 220 

 

Pri pregledu tabele je razvidno, da se je v štud. letu 2002/2003 povečalo število pedagoških ur 

izvedenih programov, povečalo pa se je tudi sodelovanje domačih predavateljev.    

 

Programi za izpopolnjevanje, programi stalnega strokovnega spopolnjevanja in visokošolske 

didaktike, ki so jih pripravili posamezni koordinatorji navedenih oddelkov so bili izvedeni v 

skupnem obsegu 3884 ur, sodelovalo je 226 predavateljev z ljubljanske, mariborske in drugih 

(tujih) univerz. Programov se je udeležilo 2027 slušateljev. Vsi udeleženci ob zaključku 

prejmejo Potrdilo o udeležbi na seminarju; izdanih je bilo 1321 potrdil o uspešno opravljenih 

seminarskih nalogah, 141 Potrdil o pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi, ki so javna 

listina, 30 Potrdil o pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi za predavatelje višjih 

strokovnih šol, ki so javna listina, 7 Potrdil o opravljenih vseh obveznostih programa za 

izpopolnjevanje Verstva in etika in 15 Potrdil o opravljenih vseh obveznostih študijskega 

programa za izpopolnjevanje iz Bibliotekarstva za knjižničarje v osnovnih in srednjih šolah. 

 
 

Finančni prikaz in ocena 

 

Center za pedagoško izobraževanje je imel v letu 2003 cca. 29.067.160,00 SIT prihodkov iz 

proračuna in 26.243.435,00 SIT prihodkov iz kotizacij, torej neproračunskih virov. Za izvajanje 

dejavnosti Centra je bilo porabljenih 28.969.863,00 SIT proračunskih sredstev in 12.596.277,00 

SIT neproračunskih sredstev.  

Neporabljena sredstva predstavljajo odloženi prihodek za pokrivanje odhodkov v letu 2004 in 

so rezervirana za izplačila honorarjev izvajalcem programov, ki so v teku izvajanja in 

dofinanciranja plač delavcev strokovne službe CPI. 

 

Prihodki od seminarjev stalnega strokovnega spopolnjevanja znašajo 11.460.605,00 SIT in so 

bili tekoče porabljeni za kritje stroškov izvajanja seminarjev. 

 

Center za pedagoško izobraževanje spremlja in nadzoruje porabo sredstev na stroškovnih 

mestih oddelkov fakultete, ki izvajajo programe stalnega strokovnega spopolnjevanja in izvaja 

sprotno kontrolo namenske porabe teh sredstev po programih. 

 

 

 

V. CENTER ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK 
 

 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (CSD/TJ) deluje v okviru Oddelka za slovenistiko 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je kot posebna enota opredeljen v pravnih 

dokumentih Filozofske fakultete, to je v Pravilih FF in v Sistemizacijskem aktu FF. Njegove 
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dejavnosti so organizirane v petih programih (Slovenščina na tujih univerzah, Seminar 

slovenskega jezika, literature in kulture, Simpozij Obdobja, Tečaji slovenščine in Izpitni center) 

ter dveh dejavnostih (Založništvo in promocija ter Izobraževanje). 

 

Delovanje CSD/TJ je do vklj. leta 2002 temeljilo na sklepu Vlade št. 402-02/90-1/19-8 z dne 

27. 11. 1992 o financiranju dejavnosti Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, od 1. 1. 

2004 pa je pravna podlaga za njegovo delovanje Uredba o javnem financiranju visokošolskih in 

drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (UL 134, 30. 12. 2003). Njegovo 

delovanje je nadalje opredeljeno v sklepu Vlade RS št. 1821 z dne 30. 7. 1994 o določitvi 

strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika, po katerem je CSD/TJ 

pristojen za preverjanje znanja slovenščine za tuje državljane in izdajanje javno veljavnih listin 

o tem znanju. Center je omenjen tudi v Resoluciji o odnosih s Slovenci po svetu, v kateri je 

naveden kot pristojen za ohranjanje in učenje slovenščine med Slovenci po svetu.                                                                

 

 

Finančni prikaz in ocena 

 

Glede na to, da se Centrovi programi delijo na proračunske in neproračunske, se ustrezno 

vrednoti tudi finančna uspešnost posameznih programov. Pri proračunski programih smo 

namensko dodeljena sredstva ustrezno porabili, pri neproračunskih pa zagotavljamo presežek 

dohodkov, ki smo ga v ustreznih predvidenih deležih namenili za promocijo dejavnosti, 

izobraževanje delavcev in za razvoj (raziskovalno dejavnost, pripravo učnih gradiv) ter za 

opremo novih prostorov. Številčni podatki so razvidni iz tabele:  

 

 
 2003 

PRIHPRIHODKIPRIHOD

KIPRIHODKI 

 

ODHODKI 

POSTAVKA Proračunska 
sredstva 

Lastna 
dejavnost 

Proračunska 
sredstva 

Lastna  
dejavnost 

 
Plače zaposlenih  

 
23.678.445 

 
 

(5 delavcev) 
23.678.445 

(3 delavci) 
13.000.000  

Funkc. dod. predsednikov 
programov 

  
 

 
1.404.000 

 
1.404.000 

Slov. na tujih univerzah  140.500.000  140.500.000  

SSJLK 16.700.000 2.086.757 18.786.757 2.086.757 

Simpozij Obdobja      3.155.000 200.000 2.213.126  

Tečaji slovenščine   23.328.356 65.931.419  23.328.356 56.007.041 

Izpitni center  35.079.780  25.751.836 

Založništvo  14.882.932  13.036.379 

SKUPAJ 183.683.356 118.180.888 209.910.684 94.795.256 

 

 

 

VI. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 
      

Znanstveno raziskovalno delo se od leta 1979 izvaja znotraj  organizacijske enote Znanstveni 

inštitut Filozofske fakultete 
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Dela in naloge znanstveno raziskovalnega dela so potekala v okviru programskih skupin in 

raziskovalnih projektov, tako v okviru nacionalnega programa kakor tudi zunaj njega ter 

projekti v okviru 5.okvirnega programa EU: 

 

Nacionalni program   

 

- 15 programskih skupin deluje v skladu s programom znanstveno raziskovalnega dela za 

obdobje 1999 - 2003.  

Na osnovi razpisa MŠZŠ se je izvajalo v skladu s pogodbami v okviru temeljnih raziskav (20 

raziskovalnih projektov, od tega 17 v humanistiki in  3 v družboslovju) in  v okviru aplikativnih 

raziskav (19 raziskovalnih projektov, od tega 12 v humanistiki in 7 v družboslovju) 

 

Za realizacijo  znanstveno raziskovalnih programov smo za leto 2003 pridobili 497.940.882,71  

in 90.400 EU v primerjavi z realizacijo programa v letu 2002 ko smo porabili 397.677.207,00 

SIT in 101.752 EU. 

 

Poleg tega poteka znanstvenoraziskovalno delo v okviru rednega dela na oddelkih. Učitelji in 

raziskovalci Filozofske fakultete izvajajo raziskave tudi v sodelovanju s tujimi inštitucijami in 

partnerji. Rezultati vsega opravljenega dela so predstavljeni v vsakoletni celostni predstavitvi v 

katalogu Publikacij in predstavitev znanstveno raziskovalnega dela za preteklo leto, ki ga ob 

razstavi izdaja Znanstvenoraziskovalni inštitut FF  (1994 bibliografskih enot za leto 2002, 

katalog za leto 2003 bo izšel v letu 2004 ). 

 

 

Program znanstvenoraziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev (IRD) 

 

- V letu 2003 je sredstva prejelo 169 visokošolskih učiteljev in 98 sodelavcev  (78 asistentov in 

20 asistentov stažistov ). Program financira  MŠZŠ s skupnim zneskom 59.910.000,00 SIT, na 

podlagi prijave programa Individualnega znanstveno raziskovalnega dela visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev  v letu 2003, ki ga je sprejel senat FF na seji 11.12.2002.  

 

 

Znanstvene monografije in sestanki 

 

Na osnovi razpisa MŠZŠ smo pridobili dodatna  sredstva za realizacijo sofinanciranja  

9 znanstvenih  monografij  in 5 znanstvenih sestankov.    

V ta namen pridobljena sredstva so znašala  za: 

 Znanstvene  monografije – 2003 = 6.155.125,00 v primerjavi z letom 2002 = 7.145.490,00   

 Znanstveni sestanki         -  2003 = 3.084.050,00 v primerjavi z letom 2002 = 2.995.600,00     

               

 

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Mednarodno sodelovanje poteka v skladu z aktivnostmi na področju izmenjav študentov in 

profesorjev v okviru programa Socrates-Erasmus, programa Ceepus, na osnovi recipročnih 
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programov, v okviru razpisa UL za mednarodno sodelovanje, razpisa za študijske obiske 

visokošolskih učiteljev v tujini (na podlagi sklenjenih meduniverzitetnih sporazumov), na 

osnovi bilateralnih razpisov MŠZŠ in v okviru 5. oz. 6. Okvirnega programa EU. V okviru 

rednega pedagoškega dodiplomskega in podiplomskega dela in individualnega ali oddelčnega 

sodelovanja s tujimi strokovnjaki potekajo številne formalizirane kot neformalizirane 

izmenjave in gostovanja učiteljev. 

 

SOCRATES-ERASMUS 

- leto 2003 smo zaključili s 97 podpisanimi bilateralnimi sporazumi za program Socrates 

– Erasmus, mobilnost študentov in profesorjev. Novost je, da se lahko pogodbe 

podpisujejo čez celotno leto (prej je bil rok 1. november vsako leto) 

- razpis za mobilnost profesorjev Socrates-Erasmus: odobreno 6 tednov mobilnosti 

- razpis za mobilnost študentov: za leto 2003-4 smo oddali 152 prijav, v tujino pa je odšlo 

138 študentov (v letu 2002-3 pa 94 študentov) 

- v letu 2002-3 smo gostili 23 tujih Erasmus študentov 

- izvedba informativnega dneva za bodoče Erasmus študente (20. 11. 2003), ki se ga je 

udeležilo okoli 150 študentov 

- pomoč pri izvedbi razpisa Comenius 2.2, Asistenti za tuj jezik 

- Na FF potekajo tudi 4 projekti v okviru programa Socrates, ki se finančno vodijo v Ziff-

u. 

 

CEEPUS 

- Na FF delujejo 4 mreže 

- v študijskem letu 2002-3 je na FF prek mrež CEEPUS gostovalo 17 študentov (v 

zimskem semestru 2003 že 12) 

 

RECIPROČNE IZMENJAVE 

- v študijskem letu 2002-3 je na FF gostovalo 15 recipročnih študentov (v zimskem 

semestru 2003 že 14) 

- v študijskem letu 2002-3 so na FF gostovali tudi 4 zamejci (po Osimskem sporazumu), 

14 študentov na Oddelku za azijske in afriške študije, 2 Fulbrightova štipendista 

 

RAZPIS MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI  

- Izvedli smo razpis za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani.  Za leto 2003 je 

FF prejela na razpisu 1.400.000 sit za gostovanja tujih profesorjev.  

- Vseh oddanih vlog je bilo 41. Realiziranih je bilo 12 obiskov 

- Odobrene vloge se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE OBISKE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV V TUJINI 

Izvedli smo razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v tujini na 

podlagi sklenjenih sporazumov Univerze v Ljubljani.  

Za leto 2004 smo oddali 18 prijav, odobrenih je bilo 17. 

Za leto 2003 smo oddali 16 prijav, odobrenih pa je bilo 11. 

 

BILATERALNI RAZPISI MŠZŠ 

Oddelke FF obveščam o razpisih MŠZŠ na podlagi sklenjenih bilateralnih 
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pogodb o znanstvenem in tehničnem sodelovanju, ter zbiram in 

oddajam prijave prosilcev.  

MŠZŠ je od načrtovanih 42 razpisov v letu 2003 izvedla 25  razpisov za bilateralne projekte. 

Sprejeti projekti se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

5. in 6. OKVIRNI PROGRAM EU 

Spremljam in obveščam  oddelke o informativnih dnevih in delavnicah v 

zvezi z 6. Okvirnim programom EU ter obveščam oddelke o razpisih in 

posredujem informativno gradivo. 

Sodelovanje v dveh 5. okvirnih programih EU, nosilka obeh na FF je 

dr. Eva Bahovec. Projekti se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

Finančni prikaz in ocena 

Za program Socrates –Erasmus smo pridobili 567.352,00 SIT za 5 profesorjev v okviru izvedbe 

6 tednov mobilnosti profesorjev, medtem ko smo za štipendije v programu CEEPUS za tuje 

študente in študente po recipročni izmenjavi  pridobili sredstva v višini  5.624.157.00 SIT. 

 

 

NOSTRIFIKACIJE  

V letu 2003 je Filozofska fakulteta prejela v reševanje 65 vlog za nostrifikacijo v tujini 

pridobljene diplome. 

V letu 2003 je bilo rešenih 58 vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljene diplome (priprava 

odločb, klavzul, vodenje postopka, priprava gradiva za seje in Senat FF) 

Sredstva, ki so bila pridobljena na osnovi plačila stroškov postopka nostrifikacije, so bila 

namensko porabljena. 

 

 

 

VIII. OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA  
 

 

OHK je 3 največja visokošolska knjižnica v Sloveniji in največja knjižnica v okviru Univerze v 

Ljubljani. Ustanovljena je bila 3. 4. 1996 in  združuje 19 oddelčnih knjižnic 21 oddelkov FF, ki 

imajo v kleti skupno čitalnico. Hrani več kot 578.000 enot knjižničnega gradiva, ima več kot 

15.500 članov in izposodi na leto več kot 470.000 enot gradiva. 

 

V študijskem letu 2002/2003 je imela OHK 33  knjižničnih delavcev (37 ljudi), 4 opravljajo 

tudi tajniška dela, 4 bibliotekarji pa so zaposleni samo za polovični delovni čas. Dve knjižnici 

(za AAŠ in prevajalstvo) še vedno nimata knjižničnega delavca.  
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Sredstva za delovanje OHK 

 

 MŠZŠ  za tujo lit. in bibl. zapise  (za odd. knjižnice)    2.276.582  SIT        

          

Prihodki     Odhodki   

Prenos iz.l. 2002                          16.331.825  za izobraževanje            2.364.771    

 

Sredstva za sof. podipl. 

študija       

9.969.186                   za delovanje OHK         3.389.895   

Prihodki  medknj. Izposoje                 182.761                  Osnovna sredstva           5.546.261 

 

Članarine      6.292.680               Plače, avtor.pogodbe 7.983.541                

Skupaj                16.444.627  Skupaj              19.284.468 

   Prenos v leto 2004 13.491.984 

                                                                      

 

Pridobljena sredstva za namene delovanja OHK so bila porabljena za izobraževanje, funkcijske 

dodatke, pogodbe o delu, nakup opreme za 8 knjižnic,  nakup folij in materiala za opremo in 

pripravo  knjižničnega gradiva za avtomatizirano izposojo (nalepke s črtno kodo, prelepke)    . 

 

MŠZŠ sredstev za izdelavo bibliografij ter za uporabo in vzdrževanje knjižnično 

informacijskega sistema v l. 2003 ni nakazalo.  

  

IX. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 
Odbor za tisk Filozofske fakultete 

  

V letu 2003 je bilo iz sredstev sklada za tisk učbenikov natisnjenih 13 knjig, od tega 11 novih 

in 2 ponatisa. 

 

S prodajo je bilo v letu 2003 pridobljeno 8.986.895,00 SIT, kar je manj kot v preteklem letu, ko 

je bilo prihodkov 10.596.000,00 SIT. Subvencija iz proračuna za tisk učbenikov  je bila v višini 

11.976.000,00 SIT. 

 

Komisija za tisk Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF 

 

Založniška dejavnost, ki se financira iz sredstev, pridobljenih na osnovi razpisov za 

financiranje znanstvenoraziskovalnega dela, je potekala v skladu s programom, ki ga oblikuje 

komisija za tisk na podlagi vlog: 

 za izdaje v zbirki Razprav FF 

 pri izdajah publikacij v sozaložništvu 
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 pri izdajah v strokovnih in znanstvenih revijah 

 pri objavah prevodov v tujini 

 pri drugih lastnih izdajah 

 

Lastne izdaje: 

1. V zbirki Razprave FF bo z letnico 2003 izšlo  9 publikacij 

2. Katalog ob razstavi Publikacij in predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela za leto  

    2002  

 

Realizacija programa je potekala v skladu s programom in v okviru razpoložljivih sredstev, del 

sredstev pa smo pridobili na osnovi razpisa MŠZŠ za znanstvene monografije in MŠZŠ - Urad 

za šolstvo. 

 

Finančni prikaz in ocena 

 

Komisija za tisk pri Znanstvenem inštitutu se financira iz sredstev raziskovalnih projektov in 

programskih skupin ter od prodaje publikacij. Tako je priliv Komisije za tisk v letu 2003 znašal 

74 mio SIT priliva, od tega je iztržek od prodaje publikacij predstavljal 5,17% priliva. Priliv 

sredstev za tisk znanstvenih publikacij v letu 2002 je znašal 49 mio SIT, pri čemer je prodaja 

znanstvenih publikacij predstavljala 10% sredstev. 

Poleg navedenih virov pa raziskovalci pridobijo proračunska sredstva tudi z udeležbo na javnih 

razpisih. Na ta način pridobljena sredstva za tisk monografij so v letu 2003 znašala 6 mio SIT 

 

 

X. TRŽNI PROGRAMI 
 

 

Filozofska fakulteta vlaga svoje napore pri oblikovanju vedno večjega števila ponudb tržnih 

programov, ki bi bili zanimivi tako za gospodarske, kot za negospodarske panoge. V okviru 

svojih dejavnosti ponuja različne oblike jezikovnih in drugih seminarjev, tečajev ter omogoča 

opravljanje izpitov iz tujih jezikov. Svoje cilje bo usmerila v večjo ponudbo različnih oblik 

tržnih raziskav ter povečano udeležbo v mednarodnih projektih.  

 

Finančni prikaz in ocena 

 

Prihodke od tržnih programov smo ločili po njihovem viru.  

 

Posebej bi izpostavili prihodke od posebnih pogodb (prihodki javne službe), ki jih je fakulteta v 

večini primerov sklepala za posle arheoloških izkopavanj. Del teh pogodb se je konec leta 2003 

zaključil, zato v prihodnje ni pričakovati tolikšnih prihodkov, kot v preteklih letih. Celotni 

prihodki od posebnih pogodb so v letu 2003 znašali 207 mio SIT, v letu poprej pa 292 mio SIT.  

 

Prihodki od ostalih tržnih programov so v letu 2003 znašali 6,8 mio SIT in so bili za 27,3% 

nižji kot leto poprej, predvsem na račun manjšega zanimanja za opravljanje izpitov iz znanja 

tujih jezikov. Pri zanimanju za ostale tržne seminarje in tečaje pa opažamo rahel porast. 
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Sredstva od tržnih programov so bila predvsem namenjena za plačilo izvedb, nekaj sredstev pa 

je bilo porabljenih za tisk 0,4 mio SIT. 

V cilju povečanja svoje prepoznavnosti bo fakulteta še naprej težila k širjenju pestrosti ponudb 

tržnih programov.  

 

 

XI. STIKI Z JAVNOSTJO 
 

Organizacija in izvedba akcij je potekala v skladu s programom prireditev na univerzi in drugih 

organizatorjev kakor tudi prireditev, ki so v skladu z delovnim koledarjem Filozofske fakultete. 

 Obiski delegacij v tujini 

 Dvodnevno srečanje predstojnikov in namestnikov –Pohorje 

           (12. in 13. april 2003) 

 Enodnevni seminar za predstojnike, namestnike in tajnice o pripravi       

     finančnega načrta ( 20.11.2003,   Sora pri Medvodah )    

 Študentska arena  (oktober 2003) 

Predstavitev dejavnosti  fakultete skupaj s študentsko organizacijo fakultete na sejmu 

Študentska arena 

 Razstava Publikacij in predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela na Filozofski 

fakulteti za leto 2002 

 Koledar prireditev 

           Priprava tedenskega koledarja prireditev, ki je vsak teden objavljen na spletni     

            strani FF. 

           Pregled dnevnega časopisja (Dnevnik, Delo) o FF in njenih zaposlenih. 

 Dan Filozofske fakultete v tedni univerze ( 5.12.2003 ) 

           Znanstveni sestanek DELO IN MISEL FRANETA JERMANA 

            OTVORITEV KNJIGARNE FF 

 Objave v univerzitetnem glasilu VESTNIK 

 Poslovna darila   

 Novoletni sprejem 

 CELOSTNA PODOBA Filozofske fakultete 

           Potekale so aktivnosti za : 

Priprave na  izhodišča za izvedbo razpisa za Celostno podobo FF predstavi 

1. Izvedba predstavitve rezultatov razpisa 

2. Izvedba ankete ob razstavi 

3. Sodelovanje z oblikovalci 

 Sodelovanje z  snemalnimi ekipami v stavbi fakultete 

 

Akcije se pretežno financirajo iz skupnih sredstev. 

 

XII. KADROVSKE ZADEVE 

 
1. Zaposlovanje: 

65 delavcev je sklenilo delovno razmerje, 36 delavcem je prenehalo delovno razmerje, od tega 
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7 sporazumno, 1 upokojitev, 27 pa zaradi dela za določen čas. Pogodbe o zaposlitvi za določen 

čas fakulteta sklepa predvsem z mladimi raziskovalci, lektorji slovenščine v tujini, lektorji - 

tujci in delavci, ki nadomeščajo odsotne delavce. V letu 2003 je bilo na projektnih delih 

zaposlenih 15 delavcev, od tega 6 raziskovalcev na projektu Nova tabla Murska Sobota, ki ga je 

vodil red. prof. dr. Mitja Guštin.  

 

Strošek fakultete za plače delavcem z vsemi prispevki je v letu 2003 znašal 3.665.835.000, 00 

SIT, za pogodbene delavce na dodiplomskem študiju pa 70.005.951,00 SIT. 

 

2. Nova delovna mesta:  

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v letu 2003 članicam UL ni odobrilo novih delovnih 

mest, niti ni objavilo razpisa  za sofinanciranje usposabljanja novih asistentov stažistov. 

Pogojeno z novo delovno pravno zakonodajo pa smo UL posredovali predlog za: 

- razporeditev lektorjev tujcev, ki so v bazi pogodbenih delavcev, v redno delovno 

razmerje s polnim delovnim časom. Predlog je bil podan za 10 delavcev, vendar s strani  

MŠZŠ ni bil potrjen; 

- sistemizacijo novih delovnih mest  ob ukinitvi pogodbenih razmerij  (trije pogodbeni 

delavci za eno redno delovno mesto). S prekvalifikacijo smo dobili  3 delovna mesta za 

polni delovni čas in 2 delovni mesti za krajši delovni čas; 

- obdržali smo pogodbeno zaposlitev za 6 upokojenih učiteljev, katere smo dolžni do 

naslednjega študijskega leta  nadomestiti z ustrezno habilitiranimi učitelji.  

MŠZŠ je potrdilo študijski program bohemistike na Filozofski fakulteti in za izvedbo odobrilo 

2 (dve) delovni mesti visokošolskih učiteljev. 

 

 

3. Pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu in izvedbi avtorskih del: 

. 

Zaradi napredovanj in spremembe izvajanj pedagoškega procesa je bilo izdanih: 

169 aneksov k pogodbi o zaposlitvi za nepedagoške delavce, ki so predvsem posledica 

povečanja dodatkov po KP, 

253 aneksov k pogodbi o zaposlitvi za pedagoške delavce zaradi napredovanj ob izvolitvi v 

naziv in spremenjenih obveznosti pri izvedbi pedagoškega procesa, 

izdanih je bilo 98 odločb za koriščenje študijskega dopusta. 

 

Izdanih je bilo 1049 pogodb, in sicer: 

446 avtorskih pogodb za enkratno delo 

315 avtorskih pogodb za delo na izrednem študiju 

122 avtorskih pogodb za delo na dodiplomskem študiju 

63 avtorskih pogodb za izvajanje izpitov iz tujega jezika 

103 pogodb o delu. 

Kadrovska služba je pridobila 27 dovoljenj za zaposlitev tujih profesorjev. 

Z zavarovalnico Adriatic je bila podpisana pogodba o kolektivnem nezgodnem zavarovanju, v 

katerega se je vključilo 125 delavcev. 

 

Na osnovi sprejetih odločitev o oprostitvi dela šolnine redno zaposlenim delavcem fakultete za 

študij na podiplomski stopnji je bilo izdanih 32 pogodb o izobraževanju. 
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Kadrovska služba je izpeljala tudi postopek podelitve štipendij študentom Filozofske fakultete 

na osnovi Pravilnika o štipendijah in študijskih podporah. Štipendijo v višini 50.000,00 SIT 

mesečno je prejelo 5 študentov. 

 

 

4. Podelitve nazivov in priznanj in napredovanja: 

Kadrovska služba je izpeljala postopek za podelitev univerzitetnih in fakultetnih  priznanj. 

Naziv “zaslužni profesor” je bil podeljen prof. dr. Atiliju Rakarju in prof. dr. Miroslavu 

Stiplovšku, “zlato plaketo UL” so prejeli:red. prof. dr. Neva Šlibar, Oddelek za geografijo 

Prirodoslovno matematične fakultete Zagreb in prof dr. Klaus Wolf, direktor Instituta za 

kulturno geografijo, mestne in regionalne raziskave iz Frankfurta.. Senat Fakultete je podelitev 

“zlate plakete UL” predlagal tudi akad. prof. dr. Janezu Orešniku, ki pa je od predloga odstopil 

zaradi članstva v Komisiji za priznanja UL. Fakulteta je zato predsedniku države posredovala 

predlog za podelitev državnega odlikovanja za akad. prof. dr. Orešnika. Vsa priznanja so bila 

podeljena ob prazniku UL v decembru 2003. 

Na seji Senata v decembru 2003 je bil sprejet sklep, da se Univerzi posreduje predlog za 

podelitev častnega doktorata prof. Noamu Chomskemu. 

Fakultetna priznanja so bila podeljena v mesecu  decembru 2003, “veliko priznanje FF” je 

prejelo 11 delavcev, “priznanje FF” pa 7 delavcev. 

 
5. Habilitacijski postopki: 

V letu 2003 je kadrovska služba začela 203 postopkov za izvolitev v naziv. Senat fakultete je 

izvolil 165 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev in sicer: 

- bibliotekarjev     10 

- asistentov    57 

- lektorjev    41 

- docentov    32 

- izrednih profesorjev   18 

- predavateljev    5 

- višjih predavateljev   1 

- višjih znanstvenih sodelavcev             1 

 

Senat Univerze je izvolil 8 rednih profesorjev in 3 znanstvene svetnike. 

 

6. Pravni akti in volitve: 
Na osnovi sprejetih Pravil FF je Senat sprejel: 

- Pravilnik o volitvah članov UO, dne 14. 5. 2003, 

- Pravilnik o kandidiranju in volitvah dekana/-nje fakultete, dne 12. 3. 2003, 

- Poslovnik Senata FF, dne 2. 7. 2003. 

 

V skladu s sklepom UO FF z dne 16 6. 2003 je Senat FF na izredni seji dne 24. 9. 2003 sprejel 

Pravilnik o štipendiranju in študijskih podporah študentom Filozofske fakultete. 
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V času od 1. 4. 2003 do 2. 7. 2003 je v skladu s Pravilnikom o kandidiranju in volitvah 

dekana/-nje fakultete potekal postopek kandidiranja in izvolitev dekana fakultete. 

Senat FF je, na predlog dekana, na seji dne 8. 10. 2003 izvolil oba prodekana FF: izr. prof. dr. 

Toma Virka .in doc. dr. Jožeta Urbanijo. 

 
Zaradi spremenjenih Pravil FF so bili izvoljeni naslednji organi in komisije: 

- Upravni odbor FF 

- Sistemizacijska komisija 

- Komisija za prostorska vprašanja 

- Komisija za mednarodno sodelovanje  

- Odbor ZI FF 

- Svet CPI 

- Svet OHK 

 

Delovna telesa senata kot so:  

 

o Komisija za dodiplomski študij,  

o Odbor za študentska vprašanja,  

o Odbor za študentske Prešernove nagrade 

o Komisija za podiplomski študij 

o Habilitacijska komisija 

o Nostrifikacijska komisija 

o Komisija za kakovost. 

 

- V skladu s spremembami in dopolnitvami Pravil FF z dne 9. 4. 2003 je Senat na dopisni 

seji dne 16. do 18. 6. 2003 imenoval Svet za založništvo. 

- V skladu s Pravili FF in 6. členom Pravilnika o izvajanju študentskih anket UL je bila 

imenovana delovna skupina za študentsko anketo za študijsko leto 2003/04. 

7. Novosti : 

- Pravna ureditev  plač lektorjev slovenskega jezika na tujih univerzah, s poudarkom na 

devizni plači in izognitvi dvojnega obdavčenja; 

- Nova delovno pravna zakonodaja na področju delovnih razmerij; ukinitev odločb o 

plačah, sklepov o napredovanju, prenehanju dela in prehod na pogodbe civilnega prava; 

- Ukinitev pogodb o delu po ZDR in izdaja le- teh za občasna dela po Obligacijskem 

zakoniku; 

- Evidentiranje odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov in nadomestila po noveliranih 

predpisih o zdravstvenem zavarovanju; 

- Dodatno pokojninsko zavarovanja iz naslova neizplačanega povišanja plač – realizacija 

se pričakuje v letu 2004; 

- Nov Zakon o plačah javnih uslužbencev (predvidena uveljavitev 1. 7. 2004)– pogojuje 

uskladitev oz. sprejem novih sistemizacijskih aktov in izdelavo kadrovskih načrtov 

zaposlovanja.  

 

Število in struktura zaposlenih sta razvidni iz priloge 3 in 4. 
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XIII. GOSPODARSKE IN TEHNIČNE ZADEVE 
 

Prostorska problematika Filozofske fakultete: 

 

Filozofska fakulteta izvaja svojo dejavnost na več lokacijah. Največji del dejavnosti opravlja na 

lokaciji Aškerčeva 2. Oddelek za arheologijo in oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 

delujeta na Zavetiški 5. Oddelek za prevajalstvo pa deluje na lokaciji Borštnikov trg 3. Športna 

vzgoja izvaja na dislociranih enotah.   

 

Filozofska fakulteta  izvaja svojo pedagoško dejavnost na večjem številu lokacij z velikim 

prostorskim primanjkljajem, ki znaša več kot dve tretjini prostora. 

 

Fakulteti je v letu 2003 uspelo pridobiti 144 m
2
 prostora z obnovo podstrešja na Zavetiški 5. 

 

Vzroki, ki povzročajo prostorsko stisko so povečani trendi vpisanih študentov, odpiranje novih 

oddelkov in s tem večanje pedagoških in drugih delavcev. 

 

Adaptacijska dela: 

 

Adaptacijska dela so potekala predvsem na lokacijah Zavetiška 5 in Aškerčeva 2 v Ljubljani. 

 

V začetku leta smo na Zavetiški 5 z obnovo  podstrešnega prostora v skupni površini 65m
2
 

pridobili tri nove kabinete. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela, elektro instalacijska dela 

in  strojno instalacijska dela. Izvedena je bila tudi menjava centralne peči, kotlovnega 

elektronskega regulatorja in termostata. 

 

Konec leta 2003 smo z obnovo dodatnih podstrešnih prostorov (bivše hišniško stanovanje) na 

isti lokaciji pridobili  tri delovne kabinete in sanitarije v skupni površini 79 m
2
. Izvedena 

gradbeno obrtniška dela, elektro instalacijska dela in  strojno instalacijska dela. 

 

Na Aškerčevi 2, smo izvedli menjavo radiatorjev in zapiralnih ventilov v IV. nadstropju in 

vgradnjo prezračevalnih ventilov na radiatorjih v V. nadstropju.  

 

V poletnih mesecih smo na isti lokacij zamenjali  55 lesenih oken v II. nadstropju ter jih 

nadomestili z aluminijastimi, zastekljenimi s termopanskim steklom, aluminij žaluzijami s 

pogonom na ročico. Celotna vrednost zamenjave oken je bila 23.612.724,00 SIT, iz 

proračunskih virov smo pridobili 6.500.000,00 SIT, ostalo pa so bila lastna sredstva fakultete. 

 

Ravno tako smo v glavni stavbi napravili prezračevanje štirih amfiteaterskih predavalnic (2, 15, 

18, in 34). Tehnična izvedba  je zajemala prezračevanja z  dovodnim centrifugalnim nizko 

šumnim kanalskim ventilatorjem, ki ima  pet stopenjski elektro motor.  

 

Delovanje fakultete v poletnem času smo delno izboljšali z vgraditvijo klimatskih naprav na 

oddelkih (pedagogika in andragogika in muzilokogija), v recepciji, računalniškem centru in 

didaktični učilnici. 
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Nakup opreme 

 

Računalniško opremo smo na fakulteti posodobili z nakupi naslednje opreme: 

109 kom. računalnike osnovne enote 

52 kom. prenosni računalniki. 

48 kom. računalniški zaslon 15. 

49 kom. računalniški zaslon 17.  

  2 kom. računalniški zaslon 19. 

23 kom. scaner-ji namizni. 

29 kom. tiskalniki Ink-Jet. 

39 kom. tiskalniki Laser. 

14 kom. Projektorji LCD. 

  1 kom. matrični mrežni tiskalnik. 

 

Nekaj osnovnih sredstev smo nabavili za potrebe skupnih služb ( tri fotokopirne stroje, 

kovinske predalčnike, brezžične mikrofone za potrebe snemanja sej fakultetnih organov, nekaj 

prenosnih telefonov). 

 

Računalniški sistem smo na fakulteti posodobili z naslednjimi nabavami:  

-Računalniški program za potrebe študentskega vpisa in evidence VIS, 

  programska oprema za strežnike, Windows 2003 strežnik, SQL strežnik. 

-2 kom. strežnika, upravna mreža, javna mreža.  

-Servisna in programska oprema za strežnike in delovne postaje. 

-Protivirusna programska zaščita, program za arhiviranje podatkov na strežnikih. 

-Mrežna oprema, posodobitev mrežne opreme na Zavetiški, posodobitev upravne mreže na     

 Aškerčevi. 

 

Na novo smo opremili prostore  Knjigarne FF. 

 

Raziskovalna oprema. 

Iz sredstev, pridobljenih z razpisom za sofinanciranje raziskovalne opreme smo nabavili 

opremo za dve računalniški raziskovalni postaji ter posebno kamero za potrebe psiholoških 

raziskav. 

 

Invalidski dostop na Rimsko 11 

Fakulteta se je prijavila na Javni razpis fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij za 

pridobitev sredstev za financiranje stopniščnega vzpenjalca. 

 

Vrednostni pregled nakupa opreme je razviden v prilogi 5. 
 

 

Ljubljana, 26. 02. 2004                                                      red. prof. dr. Božidar Jezernik 

                                                                                               dekan Filozofske fakultete 
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Ljubljana, februar 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. UVOD 
 

 

 

Filozfska fakulteta je izobraževalna in znanstveno-raziskovalna ustanova, ki goji vede s 

področja humanistike in družboslovja. Prizadeva si doseči odličnost v pedagoškem, 

raziskovalnem in razvojno strokovnem delu. 

Je matična za vrsto disciplin, ki so nacionalnega pomena in utrjujejo nacionalno samobitnost ter 

povečujejo razpoznavnost Slovenije v evropskem in širšem svetovnem prostoru ali omogočajo 

ustvarjalno izmenjavo med slovenskim in svetovnim kulturnim in duhovnim prostorom. Pri 

pedagoškem in raziskovalno-razvojnem delu se naslanja na evropsko izobraževalno, znanstveno, 

umetnostno in splošno kulturno izročilo od antike dalje. Odpira pa se tudi zunanjeevropskim 

kulturnim tokovom ter povezuje ohranjanje tradicije z odprtostjo izzivom in potrebam 

sedanjega in prihodnjega trajnostnega razvoja Slovenije kot ustvarjalne udeleženke 

sodobnega sveta. 

V svojem raziskovalnem, izobraževalnem in javnem delovanju upošteva načela in vrednote 



 

 26 

humanizma, človekovih pravic, enakosti in solidarnosti, profesionalne odličnosti, akademske 

svobode, strokovne odgovornosti in avtonomije. 

 

Pravne podlage delovanja fakultete 

 

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. L RS, št. 

67/93, 13/94, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99 in 34/2001) in Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, 

št. 64/2001) izvaja ustrezen del Nacionalnega programa visokega šolstva (Ur. L. RS, št. 

20/2002) in Nacionalnega raziskovalnega programa (Ur. L. RS, št. 8/95). Njeno delovanje je 

usklajeno z določbami Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Ur. L. RS, št. 28/2000), 

medtem ko se za njeno neposredno delovanje uporabljajo Pravila Filozofske fakultete, ki jih je 

sprejel Senat Filozofske fakultete na sejah, dne 11.12.2002, 15.1.2003 in 19. 2. 2003. Na 

podlagi teh Pravil in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi predpisi fakulteta izvaja tudi drugo 

izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, razvojno in svetovalno dejavnost ter druge s tem 

povezane dejavnosti, ki so opredeljene v Prilogi Statuta Univerze v Ljubljani. 

Poleg omenjenih predpisov za delovanje fakultete veljajo tudi drugi splošni in specialni 

področni predpisi, avtonomni področni predpisi, sprejeti na osnovi Statuta Univerze v Ljubljani, 

predpisi s področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Za urejanje delovnopravnih razmerij 

fakulteta deluje v skladu z novo zakonodajo s tega področja in ustreznimi kolektivnimi 

pogodbami, medtem ko za njeno finančno poslovanje veljajo finančni predpisi, ki so jih sprejeli 

Državni zbor in Vlada Republike Slovenije ter pristojno resorno ministrstvo. V posameznih 

konkretnejših zadevah se uporabljajo sklepi in drugi akti, ki so jih sprejela telesa Univerze v 

Ljubljani in Filozofske fakultete. 

 
 
 

 

 

II. FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU FILOZOFSKE 

FAKULTETE 

 

 
REZULTAT POSLOVANJA 

 

Filozofska fakulteta je v poslovnem letu 2003 ustvarila celotni prihodek v višini 

5.398.770.006,58 SIT, kar je v okviru planiranega prihodka, v primerjavi z letom 2002 pa se je 

povečal za 4,3 %. 

 

Skupni stroški poslovanja v poslovnem letu 2003 so bili 5.348.710.680,34 SIT in so v okviru 

planiranih stroškov, v primerjavi z letom 2002 pa so se povečali za 6,3 %. 

 

Rezultat poslovanja je presežek prihodkov nad odhodki v višini 50.059.326,24 SIT, načrtovani 

rezultat smo presegli za 31,7 % glede na načrt.  
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Ustvarjeni presežek prihodkov bo razporejen namensko za pokrivanje nakupa nepremičnine na 

lokaciji Rimska 11 v letu 2002. Nakup v višini 219.375.000,00 SIT je bil že pokrit s presežkom 

prihodkov nad odhodki v letu 2001 in 2002 v višini 117.413.000,00 SIT, v letu 2003 v višini 

50.059.326,024 SIT, tako da ostane nepokrito še  51.902.672,00 SIT.  

 

Fakulteta je do 31.12.2003 ustvarila še prihodke v višini 1.091.671.723,11 SIT, kar pa so 

namensko preneseni prihodki za pokrivanje odhodkov  v naslednjem letu. Nameni porabe 

sredstev so določeni po posameznih stroškovnih mestih. Omenjeni prihodki so se povečali v 

primerjavi z letom 2002 za 49,53 %. 

 

 

PRIHODKI 

 

Struktura prihodkov se je povečala pri prihodkih iz proračuna za izobraževalno in raziskovalno 

dejavnost, zmanjšala pa se je struktura prihodkov na trgu in sicer tako za javno službo kot tudi 

za čisto tržno dejavnost. V strukturi prihodkov največji delež predstavljajo prihodki za plače. 

Poleg prihodkov, ki so namensko pridobljeni za plače in ostale stroške dela za izvedbo 

nacionalnega programa (v strukturi predstavljajo 60,3 % delež), so za izplačilo plač namenjeni 

tudi prihodki za znanstveno raziskovalno dejavnost (v strukturi predstavljajo 8,74 % delež), 

režijski prihodki (v strukturi predstavljajo 1,63 % delež) in ostali prihodki oddelkov, centrov in 

projektov (v strukturi predstavljajo 1,48 % delež).  Skupno torej predstavljajo prihodki za plače 

72,15 % delež celotnih prihodkov. 

 

 

 

 

 

 

 

ODHODKI 

 

V strukturi odhodkov predstavljajo plače 72,83 % delež in se je v primerjavi z letom 2002 

povečal za 2,92 %. Struktura porabljenega materiala je enaka kot v letu 2002 (2 % delež), 

stroški storitev  so se v strukturi zmanjšali za 1,62 % delež. Bistveno pa je zmanjšanje stroškov 

amortizacije, kjer dosežemo indeks 70,6 %.  Vzrok je spremenjen način pokrivanja obračunane 

amortizacije. V letu 2002 smo vso obračunano amortizacijo, za katero nismo pridobili 

namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev, pokrili kot obračunano amortizacijo razreda 4, 

v letu 2003 pa smo obračunano amortizacijo zmanjšali  za amortizacijo zgradb v breme sklada 

premoženja v višini 36.930.000,00 SIT. 

 

 

 

 URESNIČITEV 

2002 

URESNIČITEV 

2003 

NAČRT 2003 Indeks 

2003/2002 

Indeks 2003/ 

NAČRT 
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Poslovni prihodki 5.111.191 5.328.760 5.353.988 104,3 99,5 

Prihodki od 

financiranja 

63.179 65.198 35.000 103,2 186,3 

Prevrednot. in izredni 

prihodki 

2.620 4.812  183,7  

PRIHODKI SKUPAJ 5.176.990 5.398.770 5.388.988 104,3 100,2 

      

Stroški mat. in storitev 1.272.900 1.266.882 1.129.417 99,5 112,2 

Stroški dela 3.516.189 3.895.355 4.059.843 110,8 95,9 

Amortizacija 218.873 154.426 156.728 70,6 98,5 

Drugi stroški 17.118 21.070 3.000 123,1 702,3 

Odhodki fin.,prevred. 

in izredni odhodki 

4.479 10.978 2.000 245,1 548,9 

ODHODKI SKUPAJ 5.029.559 5.348.711 5.350.988 106,3 100,0 

      

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

147.431 50.059 38.000 34,0 131,7 

             

                                                        

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov je razviden v prilogi 1 in 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. ŠTUDIJSKO PODROČJE 
 

Osnovna dejavnost Fakultete je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. 

Posebnost Fakultete je številčnost in pestrost znanstvenih disciplin ter možnost 

medpredmetnega povezovanja, predvsem z dvopredmetnimi študijskimi programi. 

 

 

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2002/2003 je fakulteta izvajala 28  univerzitetnih študijskih programov, od 

tega: 

- 12 enopredmetnih in/ali dvopredmetnih ( filozofija,  pedagogika, zgodovina, umetnostna 

zgodovina, geografija, slovenski jezik in književnost, angleški jezik in književnost, nemški 

jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija, muzikologija, bibliotekarstvo, 

splošno jezikoslovje); 

- 4 samo enopredmetnih (psihologija, arheologija, etnologija in kulturna antropologija, 
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prevajalski študij); 

- 12 samo dvopredmetnih  (sociologija, sociologija kulture, ruski jezik in književnost, hrvaški, 

srbski in makedonski jezik in književnost, primerjalno slovansko jezikoslovje, francoski jezik 

in književnost, italijanski jezik in književnost, španski jezik in književnost, latinski jezik in 

književnost, grški jezik in književnost, primerjalno jezikoslovje, vzhodnoazijske študije); 

 

- programov s samo nepedagoško usmeritvijo je 16 in sicer večina enopredmetnih. Ti so: 

psihologija E, arheologija E, etnologija s kulturno antropologijo E, prevajalski študij E, 

filozofija E, zgodovina E, umetnostna zgodovina E, geografija E, primerjalno slovansko 

jezikoslovje D, splošno jezikoslovje E in D, primerjalno jezikoslovje D, bibliotekarstvo E in D, 

primerjalna književnost E in D, muzikologija E in D, vzhodnoazijske študije D, sociologija 

kulture D; 

- programov s samo pedagoško usmeritvijo je 7. Ti so: sociologija D, pedagogika E in D, 

pedagogika – andragogika E, umetnostna zgodovina Dgeografija D, slovenski jezik in 

književnost D, latinski jezik in knnjiževnost D, grški jezik in književnost D; 

- programov, kjer lahko študent izbira med pedagoško in nepedagoško usmeritvijo pa je 10, 

tako enopredmetnih kot dvopredmetnih. Ti so: filozofija D, zgodovina D, slovenski jezik in 

književnost E, hrvaški, srbski in makedonski jezik in književnosti D, ruski jezik in književnost 

D, francoski jezik in književnostD, italijanski jezik in književnost D, španski jezik in 

književnost D, angleški jezik in književnost E in D, nemški jezik in književnost E in D. 

 

PROGRAMI IN SMERI: 

- enopredmetnih nepedagoških: 15 

- enopredmetnih pedagoških: 5 

- dvopredmetnih nepedagoških:  17 

- dvopredmetnih pedagoških: 16 

 

Vsi študijski programi prenovljeni v nabirno izbirnem sistemu po ECTS točkovanju so v zadnji 

fazi korektur pred potrditvijo na Svetu za visoko šolstvo RS.  

Po pridobitvi zagotovila o financiranju izvedbe treh novih dvopredmetnih programov          

(Češki jezik in književnost, Poljski jezik in književnost, Slovaški jezik in književnost) smo 

razpisali po 30 vpisnih mest za vsakega od programov za redni študij. 

 

ŠTEVILO DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV 

 

2002/03 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Absolventi SKUPAJ 

Št. Rednih študentov 1857 1235 1172 942 870 6076 

Št. Izrednih študentov 257 47 79 83 38 504 

2003/2004 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Absolventi SKUPAJ 

Št. Rednih študentov 1802 1300 1167 980 1708 6957 

Št. Izrednih študentov 253 91 38 70 100 552 

Število vpisanih študentov se od prejšnjega leta  ne poveča bistveno, le pri absolventih so 

upoštevani tudi ponovni vpisi, torej podaljšan absolventski staž. Za kakršno koli drugo 

povečanje vpisa ni ne kadrovskih ne prostorskih možnosti. 

 

ŠTEVILO DODIPLOMSKIH DIPLOMANTOV 
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 2002 2003 

Število diplomantov 949 743 

 

V letu 2002 je bil velik porast diplomantov zaradi iztekajočih se A in B programov in akciji 

pozivanja bivšim absolventom k zaključku študija. 

 

Opravljanje študijskih obveznosti za študente brez statusa 

 

V letu 2003 opažamo večjo zainteresiranost oseb brez statusa študenta za dokončanje študija. 

Fakulteta jim omogoča opravljanje izpitov in diplomskih obveznosti, storitve pa zaračunava v 

skladu s sprejetim cenikom.  

 

Posledica tega je porast prihodkov, tako so prihodki v letu 2002 znašali 7,2 mio SIT, v letu 

2003 pa 17,2 mio SIT.  

 

Večino pridobljenih sredstev je fakulteta vložila v nakup in vzdrževanje opreme, ki je v letu 

2003 znašal 4,4 mio SIT, v letu poprej pa 2,8 mio SIT. Pri opremi je prednost dala nabavi 

računalniške opreme. Tudi vložek v tisk strokovne literature je porasel iz 0,4 mio SIT na 1,7 

mio SIT. Večji del sredstev pa je rezerviranih za uresničitev dolgoročnih ciljev fakultete. 

 

    
 

Izredni študij 

 
V letu 2003 je fakulteta skušala doseči izboljšave pri izvedbi programov izrednega študija z 

omogočanjem večje ponudbe pri izvedbi programov. Vpis izrednih študentov ne dosega 10% 

redno vpisanih študentov, je pa kljub temu pomemben segment delovanja Filozofske fakultete. 

Z načrtovanjem in spremljanjem porabe sredstev želi fakulteta doseči tudi večjo povezavo med 

stroko in finančnimi učinki po posameznih programih ter spodbujati razvoj strok in materialnih 

pogojev za njihovo delovanje.  

 
Finančni prikaz in ocena 

 

Prihodki za izvedbo študijskih programov ter stroški za razvoj stroke v letu 2003 v primerjavi s 

preteklimi leti so razvidni iz podatkov po različnih kategorijah.  

 

Prihodki od izrednega študija so v letu 2003 znašali 136,6 mio SIT, kar je za 20% manj od 

preteklega leta. Vendar opažamo, da prihranki iz 2003 in preteklih let naraščajo tako, da se 

celotna razpoložljiva sredstva povečujejo kot preneseni prihodki iz preteklih let. Rezervacije 

sredstev za izpolnjevanje dolgoročnih ciljev fakultete so razvidne iz investicijskih načrtov, ki 

jih sprejemajo fakultetni organi. 

 

Vendar poraba sredstev iz naslova izrednega študija kaže na večjo stopnjo varčevanja in skrb za 

dolgoročne razvojne cilje oddelkov. 
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Opažamo, da so oddelki v letu 2003 vložili polovico manj finančnih sredstev v nakup in 

posodabljanje materialne osnove v primerjavi z letom 2002. Tudi v letu 2003 so kot v letu 

poprej namenili 50% sredstev za posodabljanje računalniške opreme, saj je ta danes nujno 

orodje pri pripravi in izvedbi programov. 

 

Poraba sredstev za plačilo neposredne izvedbe programov je stabilna in se giblje okoli 17% 

prihodka, medtem ko opažamo večji porast stroškov za razvoj stroke (plačilo kotizacij, 

mednarodnih članarin, službenih poti, stroškov tujih predavateljev). 

 

Bogatejše knjižnično gradivo so oddelki zagotovili s povečanim nakupom literature v 

preteklem letu (7,7 mio SIT), zato je strošek v letu 2003 znašal le 2,1 mio SIT. 

 

Zmanjšanje potrebe po študentski pomoči je razvidna iz leta v leto, saj je strošek v letu 2003 

znašal 1,6 mio SIT, medtem ko je ta bil v letu 2002 v višini 5,7 mio SIT. 

  

Za fakulteto je izredni študij pomemben vir razvoja posameznih strok ter posodabljanja 

materialne osnove za izvedbo študijskih programov. Ob pričujoči prostorski stiski dolgoročni 

cilji razvoja fakultete prevzemajo prioriteto pred izpolnitvijo kratkoročnih potreb, ki so 

razvidne iz letnih finančnih in investicijskih načrtov. 

 

 

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

V študijskem letu 2002/2003 je fakulteta izvajala 21 podiplomskih magistrskih in doktorskih 

ter 5 specialističnih programov: 

 

- magistrski in doktorski študij filozofije                          

- magistrski in doktorski študij sociologije kulture 

- magistrski in doktorski študij socialne antropologije                                         

- magistrski in doktorski študij pedagogike 

- specialistični študij šolske pedagogike                          

- specialistični študij andragogike 

- magistrski in doktorski študij psihologije 

- specialistični študij klinično psihološkega svetovanja 

- specialistični študij šolske psihologije 

- magistrski in doktorski študij zgodovine                                                             

- magistrski in doktorski študij umetnostne zgodovine                                                 

- magistrski in doktorski študij arheologije                                                         

- magistrski in doktorski študij etnologije in kulturne antropologije  

- magistrski in doktorski študij geografije                             

- magistrski in doktorski študij s področja slovanskih jezikov in književnosti               

- magistrski in doktorski študij s področja romanskih jezikov in književnosti        

- magistrski in doktorski študij s področja germanskih jezikov in književnosti  

- magistrski in doktorski študij ameriške študije  

- magistrski in doktorski študij s področja klasične filologije                        
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- magistrski in doktorski  študij primerjalne književnosti in literarne teorije                                       

- magistrski in doktorski študij splošnega jezikoslovja              

- magistrski in doktorski študij primerjalnega jezikoslovja       

- magistrski in doktorski študij muzikologije 

- magistrski in doktorski študij bibliotekarstva 

- magistrski in doktorski študij ženske študije in feministična teorija 

- specialistični študij iz konferenčnega tolmačenja 

 

 

Število podiplomskih študentov: 

 

2001/2002 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Skupaj 

Št. Kandidatov na specialističnem, 

magistrskem in doktorskem študiju 

 

227 

 

210 

 

6 

 

9 

 

452 

 

2002/2003 1.letnik 2.letnik 3.letnik 4.letnik Skupaj 

Št. Kandidatov na specialističnem, 

magistrskem in doktorskem študiju 

 

307 

 

203 

 

8 

 

5 

 

523 

 

Število prijavljenih doktorskih tem: 

 

Št. Prijavljenih doktorskih tem 2002 2003 

 55 62 

 

Odobritev neposrednega prehoda na doktorski študij: 

 

V študijskem letu 2002/2003 je bilo odobrenih 35 neposrednih prehodov na doktorski študij. 

 

 

 

 

 

Število podiplomskih diplomantov: 

 

 2002 2003 

Št. Dokončanih magisterijev 100 94 

Št. Dokončanih specializacij 7 7 

Št. Dokončanih doktoratov 42 50 

  

 

Finančni prikaz in ocena 

 
Prihodki za izvedbo podiplomskega študija se povečujejo zadnjih nekaj let, kar je razvidno iz 

prikazanih podatkov. Postopen rast od leta 2000 je rezultat povečanega števila vpisanih 

podiplomskih študentov ter večje ponudbe podiplomskih programov Filozofske fakultete.  
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Pridobljena sredstva je fakulteta namenila predvsem za plačilo izvedbe študija. Delno so 

sredstva bila porabljena za nakup opreme v višini 4,7 mio SIT (v preteklem letu 4,3 mio SIT), 

za vzdrževanje opreme je bilo porabljenih nekaj manj sredstev, oz. 0,6 mio SIT ( v letu 2002 pa 

1,5 mio SIT).  

 

Za zunanje predavatelje pa je bilo porabljenih manj sredstev – v letu 2003 1,8 mio SIT, medtem 

ko je v letu 2002 strošek znašal 3,2 mio SIT. Fakulteta se povezuje tudi z drugimi institucijami. 

V letu 2002 je za izvedbo zunanjih predavateljev namenila 9,2 mio SIT, v letu 2003 pa 11,8 

mio SIT. 

 

Stroški obiskov v tujini, povezanih z razvojem stroke so v podobnem obsegu kot leto poprej, 

t.j. 1,2 mio SIT. Nakup literature je v omejenem obsegu (0,2 mio SIT). 

 

Previdnost pri porabi sredstev se kaže v dejstvu, da je večji del podiplomskih programov 

sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki večino sredstev nakaže fakulteti 

s časovnim zamikom.  

 

IV. CENTER ZA PEDAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE (CPI) 

 
 

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete je organizacijska enota Fakultete. 

Ustanovljen je bil leta 1978. Njegovo poslanstvo je s strokovnim in raziskovalnim pristopom 

razvijati kakovostno sodobno, kakovostno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje 

učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za 

strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.  

 

 

 Preglednica števila udeležencev, števila izvedenih ur in števila predavateljev v programih 

izpopolnjevanja in spopolnjevanja (po področjih) za študijski leti 2001/2002 in 2002/2003 

 

 
ODDELEK ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

ŠTEVILO 

 UR 

TUJI 

PREDAVATELJI 

DOMAČI 

PREDAVATELJI 

 

 01/02           02/03 

 

01/02        02/03 01/02         02/03 01/02            02/03 

PEDAGOŠKO 

ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA 

Program za izpopolnjevanje 

142                 148 390 (x4) 

1560 

 4                    4 

PEDAGOŠKO 

ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA  
- VIŠJE ŠOLE 
 Program za izpopolnjevanje 

 28                    30 150 (x2) 

300 

 7                     8 

VERSTVA IN ETIKA 
Program za izpopolnjevanje 

izvajanje           29 

  TEOF 

400   /        izvajanje  

             TEOF 

14         izvajanje  

           TEOF 

BIBLIOTEKARSTVO 
Program za izpopolnjevanje 

29                     29 375 /                       / 10                     10 
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CPI- VISOKOŠ. 

DIDAKTIKA 

 63                  103  88               128 /                        /      4                        11 

BIBLIOTEKARSTVO 80                     83 84                  96 /                        / 8                        10 

 

ZGODOVINA  48                    67  16                  8 /                        / 7                         3 

 

PSIHOLOGIJA 848                 424 224              208 /                         / 11                      13 

 

SOCIOLOGIJA 18                     18 13                 16 /                         / 5                         8 

 

KLASIČNA FILOLOGIJA 

 

20                    10 16                 16 /                        / 4                          5 

SLAVISTIKA 

SLOVENISTIKA 

75                     21 

                        16 

41 8 

                    32 

/                         / 20                       4 

                           1                                      

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA 

 30                    33 24                 32 /                        / 8                        7 

GEOGRAFIJA 120                 147 44                112 /                        / 28                     38 

 

ANGLEŠČINA  361                281 62                44  /                       2 14                     15 

 

NEMŠČINA  24                    65 16                  48 2                       2 1                         8 

 

ROMANISTIKA 77                    19  80                32 5                       1  /                        / 

 

FILOZOFIJA 

 

/                      336 /                   292 /                        1    /                         18      

PRIMERJALNA 

KNJIŽEVNOST 

/                         4 /                     36 /          / /                          4 

PEDAGOGIKA  128                 52 60                  17 /                        / 13                       9 

  

ETNOLOGIJA  23                   15 32                  32 / / 5                        6 

 

MUZIKOLOGIJA 

 

17                     54 16                  72 /                       / 2                        10 

CENTER ZA SLOVENŠČINO 

KOT DRUGI/ TUJI JEZIK 
/                        43 /                     20 /                       / /                         14 

ENOTA ZA ŠPORT 

 

 31                    / 36                  / / / 5                         / 

 

S K U P A J  

  

2162            2027 

 

 3486         3884           

  

11                   6 

 

 169                 220 

 

Pri pregledu tabele je razvidno, da se je v štud. letu 2002/2003 povečalo število pedagoških ur 

izvedenih programov, povečalo pa se je tudi sodelovanje domačih predavateljev.    

 

Programi za izpopolnjevanje, programi stalnega strokovnega spopolnjevanja in visokošolske 

didaktike, ki so jih pripravili posamezni koordinatorji navedenih oddelkov so bili izvedeni v 

skupnem obsegu 3884 ur, sodelovalo je 226 predavateljev z ljubljanske, mariborske in drugih 

(tujih) univerz. Programov se je udeležilo 2027 slušateljev. Vsi udeleženci ob zaključku 

prejmejo Potrdilo o udeležbi na seminarju; izdanih je bilo 1321 potrdil o uspešno opravljenih 

seminarskih nalogah, 141 Potrdil o pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi, ki so javna 

listina, 30 Potrdil o pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi za predavatelje višjih 

strokovnih šol, ki so javna listina, 7 Potrdil o opravljenih vseh obveznostih programa za 
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izpopolnjevanje Verstva in etika in 15 Potrdil o opravljenih vseh obveznostih študijskega 

programa za izpopolnjevanje iz Bibliotekarstva za knjižničarje v osnovnih in srednjih šolah. 

 
 

Finančni prikaz in ocena 

 

Center za pedagoško izobraževanje je imel v letu 2003 cca. 29.067.160,00 SIT prihodkov iz 

proračuna in 26.243.435,00 SIT prihodkov iz kotizacij, torej neproračunskih virov. Za izvajanje 

dejavnosti Centra je bilo porabljenih 28.969.863,00 SIT proračunskih sredstev in 12.596.277,00 

SIT neproračunskih sredstev.  

Neporabljena sredstva predstavljajo odloženi prihodek za pokrivanje odhodkov v letu 2004 in 

so rezervirana za izplačila honorarjev izvajalcem programov, ki so v teku izvajanja in 

dofinanciranja plač delavcev strokovne službe CPI. 

 

Prihodki od seminarjev stalnega strokovnega spopolnjevanja znašajo 11.460.605,00 SIT in so 

bili tekoče porabljeni za kritje stroškov izvajanja seminarjev. 

 

Center za pedagoško izobraževanje spremlja in nadzoruje porabo sredstev na stroškovnih 

mestih oddelkov fakultete, ki izvajajo programe stalnega strokovnega spopolnjevanja in izvaja 

sprotno kontrolo namenske porabe teh sredstev po programih. 

 

 

 

V. CENTER ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK 
 

 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (CSD/TJ) deluje v okviru Oddelka za slovenistiko 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je kot posebna enota opredeljen v pravnih 

dokumentih Filozofske fakultete, to je v Pravilih FF in v Sistemizacijskem aktu FF. Njegove 

dejavnosti so organizirane v petih programih (Slovenščina na tujih univerzah, Seminar 

slovenskega jezika, literature in kulture, Simpozij Obdobja, Tečaji slovenščine in Izpitni center) 

ter dveh dejavnostih (Založništvo in promocija ter Izobraževanje). 

 

Delovanje CSD/TJ je do vklj. leta 2002 temeljilo na sklepu Vlade št. 402-02/90-1/19-8 z dne 

27. 11. 1992 o financiranju dejavnosti Centra za slovenščino kot drugi ali tuji jezik, od 1. 1. 

2004 pa je pravna podlaga za njegovo delovanje Uredba o javnem financiranju visokošolskih in 

drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (UL 134, 30. 12. 2003). Njegovo 

delovanje je nadalje opredeljeno v sklepu Vlade RS št. 1821 z dne 30. 7. 1994 o določitvi 

strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika, po katerem je CSD/TJ 

pristojen za preverjanje znanja slovenščine za tuje državljane in izdajanje javno veljavnih listin 

o tem znanju. Center je omenjen tudi v Resoluciji o odnosih s Slovenci po svetu, v kateri je 

naveden kot pristojen za ohranjanje in učenje slovenščine med Slovenci po svetu.                                                                

 

 

Finančni prikaz in ocena 
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Glede na to, da se Centrovi programi delijo na proračunske in neproračunske, se ustrezno 

vrednoti tudi finančna uspešnost posameznih programov. Pri proračunski programih smo 

namensko dodeljena sredstva ustrezno porabili, pri neproračunskih pa zagotavljamo presežek 

dohodkov, ki smo ga v ustreznih predvidenih deležih namenili za promocijo dejavnosti, 

izobraževanje delavcev in za razvoj (raziskovalno dejavnost, pripravo učnih gradiv) ter za 

opremo novih prostorov. Številčni podatki so razvidni iz tabele:  

 

 
 2003 

PRIHPRIHODKIPRIHOD
KIPRIHODKI 

 
ODHODKI 

POSTAVKA Proračunska 
sredstva 

Lastna 
dejavnost 

Proračunska 
sredstva 

Lastna  
dejavnost 

 
Plače zaposlenih  

 
23.678.445 

 
 

(5 delavcev) 
23.678.445 

(3 delavci) 
13.000.000  

Funkc. dod. predsednikov 
programov 

  
 

 
1.404.000 

 
1.404.000 

Slov. na tujih univerzah  140.500.000  140.500.000  

SSJLK 16.700.000 2.086.757 18.786.757 2.086.757 

Simpozij Obdobja      3.155.000 200.000 2.213.126  

Tečaji slovenščine   23.328.356 65.931.419  23.328.356 56.007.041 

Izpitni center  35.079.780  25.751.836 

Založništvo  14.882.932  13.036.379 

SKUPAJ 183.683.356 118.180.888 209.910.684 94.795.256 

 

 

 

VI. ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO 
      

Znanstveno raziskovalno delo se od leta 1979 izvaja znotraj  organizacijske enote Znanstveni 

inštitut Filozofske fakultete 

Dela in naloge znanstveno raziskovalnega dela so potekala v okviru programskih skupin in 

raziskovalnih projektov, tako v okviru nacionalnega programa kakor tudi zunaj njega ter 

projekti v okviru 5.okvirnega programa EU: 

 

Nacionalni program   

 

- 15 programskih skupin deluje v skladu s programom znanstveno raziskovalnega dela za 

obdobje 1999 - 2003.  

Na osnovi razpisa MŠZŠ se je izvajalo v skladu s pogodbami v okviru temeljnih raziskav (20 

raziskovalnih projektov, od tega 17 v humanistiki in  3 v družboslovju) in  v okviru aplikativnih 

raziskav (19 raziskovalnih projektov, od tega 12 v humanistiki in 7 v družboslovju) 

 

Za realizacijo  znanstveno raziskovalnih programov smo za leto 2003 pridobili 497.940.882,71  

in 90.400 EU v primerjavi z realizacijo programa v letu 2002 ko smo porabili 397.677.207,00 

SIT in 101.752 EU. 

 

Poleg tega poteka znanstvenoraziskovalno delo v okviru rednega dela na oddelkih. Učitelji in 
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raziskovalci Filozofske fakultete izvajajo raziskave tudi v sodelovanju s tujimi inštitucijami in 

partnerji. Rezultati vsega opravljenega dela so predstavljeni v vsakoletni celostni predstavitvi v 

katalogu Publikacij in predstavitev znanstveno raziskovalnega dela za preteklo leto, ki ga ob 

razstavi izdaja Znanstvenoraziskovalni inštitut FF  (1994 bibliografskih enot za leto 2002, 

katalog za leto 2003 bo izšel v letu 2004 ). 

 

 

Program znanstvenoraziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev (IRD) 

 

- V letu 2003 je sredstva prejelo 169 visokošolskih učiteljev in 98 sodelavcev  (78 asistentov in 

20 asistentov stažistov ). Program financira  MŠZŠ s skupnim zneskom 59.910.000,00 SIT, na 

podlagi prijave programa Individualnega znanstveno raziskovalnega dela visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev  v letu 2003, ki ga je sprejel senat FF na seji 11.12.2002.  

 

 

Znanstvene monografije in sestanki 

 

Na osnovi razpisa MŠZŠ smo pridobili dodatna  sredstva za realizacijo sofinanciranja  

9 znanstvenih  monografij  in 5 znanstvenih sestankov.    

V ta namen pridobljena sredstva so znašala  za: 

 Znanstvene  monografije – 2003 = 6.155.125,00 v primerjavi z letom 2002 = 7.145.490,00   

 Znanstveni sestanki         -  2003 = 3.084.050,00 v primerjavi z letom 2002 = 2.995.600,00     

               

 

 

VII. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Mednarodno sodelovanje poteka v skladu z aktivnostmi na področju izmenjav študentov in 

profesorjev v okviru programa Socrates-Erasmus, programa Ceepus, na osnovi recipročnih 

programov, v okviru razpisa UL za mednarodno sodelovanje, razpisa za študijske obiske 

visokošolskih učiteljev v tujini (na podlagi sklenjenih meduniverzitetnih sporazumov), na 

osnovi bilateralnih razpisov MŠZŠ in v okviru 5. oz. 6. Okvirnega programa EU. V okviru 

rednega pedagoškega dodiplomskega in podiplomskega dela in individualnega ali oddelčnega 

sodelovanja s tujimi strokovnjaki potekajo številne formalizirane kot neformalizirane 

izmenjave in gostovanja učiteljev. 

 

SOCRATES-ERASMUS 

- leto 2003 smo zaključili s 97 podpisanimi bilateralnimi sporazumi za program Socrates 

– Erasmus, mobilnost študentov in profesorjev. Novost je, da se lahko pogodbe 

podpisujejo čez celotno leto (prej je bil rok 1. november vsako leto) 

- razpis za mobilnost profesorjev Socrates-Erasmus: odobreno 6 tednov mobilnosti 

- razpis za mobilnost študentov: za leto 2003-4 smo oddali 152 prijav, v tujino pa je odšlo 

138 študentov (v letu 2002-3 pa 94 študentov) 

- v letu 2002-3 smo gostili 23 tujih Erasmus študentov 

- izvedba informativnega dneva za bodoče Erasmus študente (20. 11. 2003), ki se ga je 

udeležilo okoli 150 študentov 
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- pomoč pri izvedbi razpisa Comenius 2.2, Asistenti za tuj jezik 

- Na FF potekajo tudi 4 projekti v okviru programa Socrates, ki se finančno vodijo v Ziff-

u. 

 

CEEPUS 

- Na FF delujejo 4 mreže 

- v študijskem letu 2002-3 je na FF prek mrež CEEPUS gostovalo 17 študentov (v 

zimskem semestru 2003 že 12) 

 

RECIPROČNE IZMENJAVE 

- v študijskem letu 2002-3 je na FF gostovalo 15 recipročnih študentov (v zimskem 

semestru 2003 že 14) 

- v študijskem letu 2002-3 so na FF gostovali tudi 4 zamejci (po Osimskem sporazumu), 

14 študentov na Oddelku za azijske in afriške študije, 2 Fulbrightova štipendista 

 

RAZPIS MEDNARODNO SODELOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI  

- Izvedli smo razpis za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani.  Za leto 2003 je 

FF prejela na razpisu 1.400.000 sit za gostovanja tujih profesorjev.  

- Vseh oddanih vlog je bilo 41. Realiziranih je bilo 12 obiskov 

- Odobrene vloge se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE OBISKE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV V TUJINI 

Izvedli smo razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v tujini na 

podlagi sklenjenih sporazumov Univerze v Ljubljani.  

Za leto 2004 smo oddali 18 prijav, odobrenih je bilo 17. 

Za leto 2003 smo oddali 16 prijav, odobrenih pa je bilo 11. 

 

BILATERALNI RAZPISI MŠZŠ 

Oddelke FF obveščam o razpisih MŠZŠ na podlagi sklenjenih bilateralnih 

pogodb o znanstvenem in tehničnem sodelovanju, ter zbiram in 

oddajam prijave prosilcev.  

MŠZŠ je od načrtovanih 42 razpisov v letu 2003 izvedla 25  razpisov za bilateralne projekte. 

Sprejeti projekti se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

5. in 6. OKVIRNI PROGRAM EU 

Spremljam in obveščam  oddelke o informativnih dnevih in delavnicah v 

zvezi z 6. Okvirnim programom EU ter obveščam oddelke o razpisih in 

posredujem informativno gradivo. 

Sodelovanje v dveh 5. okvirnih programih EU, nosilka obeh na FF je 

dr. Eva Bahovec. Projekti se finančno vodijo v Ziff-u. 

 

Finančni prikaz in ocena 

Za program Socrates –Erasmus smo pridobili 567.352,00 SIT za 5 profesorjev v okviru izvedbe 

6 tednov mobilnosti profesorjev, medtem ko smo za štipendije v programu CEEPUS za tuje 

študente in študente po recipročni izmenjavi  pridobili sredstva v višini  5.624.157.00 SIT. 
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NOSTRIFIKACIJE  

V letu 2003 je Filozofska fakulteta prejela v reševanje 65 vlog za nostrifikacijo v tujini 

pridobljene diplome. 

V letu 2003 je bilo rešenih 58 vlog za nostrifikacijo v tujini pridobljene diplome (priprava 

odločb, klavzul, vodenje postopka, priprava gradiva za seje in Senat FF) 

Sredstva, ki so bila pridobljena na osnovi plačila stroškov postopka nostrifikacije, so bila 

namensko porabljena. 

 

 

 

VIII. OSREDNJA HUMANISTIČNA KNJIŽNICA  
 

 

OHK je 3 največja visokošolska knjižnica v Sloveniji in največja knjižnica v okviru Univerze v 

Ljubljani. Ustanovljena je bila 3. 4. 1996 in  združuje 19 oddelčnih knjižnic 21 oddelkov FF, ki 

imajo v kleti skupno čitalnico. Hrani več kot 578.000 enot knjižničnega gradiva, ima več kot 

15.500 članov in izposodi na leto več kot 470.000 enot gradiva. 

 

V študijskem letu 2002/2003 je imela OHK 33  knjižničnih delavcev (37 ljudi), 4 opravljajo 

tudi tajniška dela, 4 bibliotekarji pa so zaposleni samo za polovični delovni čas. Dve knjižnici 

(za AAŠ in prevajalstvo) še vedno nimata knjižničnega delavca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sredstva za delovanje OHK 

 

 MŠZŠ  za tujo lit. in bibl. zapise  (za odd. knjižnice)    2.276.582  SIT        

          

Prihodki     Odhodki   

Prenos iz.l. 2002                          16.331.825  za izobraževanje            2.364.771    

 

Sredstva za sof. podipl. 

študija       

9.969.186                   za delovanje OHK         3.389.895   

Prihodki  medknj. Izposoje                 182.761                  Osnovna sredstva           5.546.261 

 

Članarine      6.292.680               Plače, avtor.pogodbe 7.983.541                

Skupaj                16.444.627  Skupaj              19.284.468 
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   Prenos v leto 2004 13.491.984 

                                                                      

 

Pridobljena sredstva za namene delovanja OHK so bila porabljena za izobraževanje, funkcijske 

dodatke, pogodbe o delu, nakup opreme za 8 knjižnic,  nakup folij in materiala za opremo in 

pripravo  knjižničnega gradiva za avtomatizirano izposojo (nalepke s črtno kodo, prelepke)    . 

 

MŠZŠ sredstev za izdelavo bibliografij ter za uporabo in vzdrževanje knjižnično 

informacijskega sistema v l. 2003 ni nakazalo.  

  

IX. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 
Odbor za tisk Filozofske fakultete 

  

V letu 2003 je bilo iz sredstev sklada za tisk učbenikov natisnjenih 13 knjig, od tega 11 novih 

in 2 ponatisa. 

 

S prodajo je bilo v letu 2003 pridobljeno 8.986.895,00 SIT, kar je manj kot v preteklem letu, ko 

je bilo prihodkov 10.596.000,00 SIT. Subvencija iz proračuna za tisk učbenikov  je bila v višini 

11.976.000,00 SIT. 

 

Komisija za tisk Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF 

 

Založniška dejavnost, ki se financira iz sredstev, pridobljenih na osnovi razpisov za 

financiranje znanstvenoraziskovalnega dela, je potekala v skladu s programom, ki ga oblikuje 

komisija za tisk na podlagi vlog: 

 za izdaje v zbirki Razprav FF 

 pri izdajah publikacij v sozaložništvu 

 pri izdajah v strokovnih in znanstvenih revijah 

 pri objavah prevodov v tujini 

 pri drugih lastnih izdajah 

 

Lastne izdaje: 

1. V zbirki Razprave FF bo z letnico 2003 izšlo  9 publikacij 

2. Katalog ob razstavi Publikacij in predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela za leto  

    2002  

 

Realizacija programa je potekala v skladu s programom in v okviru razpoložljivih sredstev, del 

sredstev pa smo pridobili na osnovi razpisa MŠZŠ za znanstvene monografije in MŠZŠ - Urad 

za šolstvo. 

 

Finančni prikaz in ocena 

 

Komisija za tisk pri Znanstvenem inštitutu se financira iz sredstev raziskovalnih projektov in 

programskih skupin ter od prodaje publikacij. Tako je priliv Komisije za tisk v letu 2003 znašal 
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74 mio SIT priliva, od tega je iztržek od prodaje publikacij predstavljal 5,17% priliva. Priliv 

sredstev za tisk znanstvenih publikacij v letu 2002 je znašal 49 mio SIT, pri čemer je prodaja 

znanstvenih publikacij predstavljala 10% sredstev. 

Poleg navedenih virov pa raziskovalci pridobijo proračunska sredstva tudi z udeležbo na javnih 

razpisih. Na ta način pridobljena sredstva za tisk monografij so v letu 2003 znašala 6 mio SIT 

 

 

XII. TRŽNI PROGRAMI 
 

 

Filozofska fakulteta vlaga svoje napore pri oblikovanju vedno večjega števila ponudb tržnih 

programov, ki bi bili zanimivi tako za gospodarske, kot za negospodarske panoge. V okviru 

svojih dejavnosti ponuja različne oblike jezikovnih in drugih seminarjev, tečajev ter omogoča 

opravljanje izpitov iz tujih jezikov. Svoje cilje bo usmerila v večjo ponudbo različnih oblik 

tržnih raziskav ter povečano udeležbo v mednarodnih projektih.  

 

Finančni prikaz in ocena 

 

Prihodke od tržnih programov smo ločili po njihovem viru.  

 

Posebej bi izpostavili prihodke od posebnih pogodb (prihodki javne službe), ki jih je fakulteta v 

večini primerov sklepala za posle arheoloških izkopavanj. Del teh pogodb se je konec leta 2003 

zaključil, zato v prihodnje ni pričakovati tolikšnih prihodkov, kot v preteklih letih. Celotni 

prihodki od posebnih pogodb so v letu 2003 znašali 207 mio SIT, v letu poprej pa 292 mio SIT.  

 

Prihodki od ostalih tržnih programov so v letu 2003 znašali 6,8 mio SIT in so bili za 27,3% 

nižji kot leto poprej, predvsem na račun manjšega zanimanja za opravljanje izpitov iz znanja 

tujih jezikov. Pri zanimanju za ostale tržne seminarje in tečaje pa opažamo rahel porast. 

 

Sredstva od tržnih programov so bila predvsem namenjena za plačilo izvedb, nekaj sredstev pa 

je bilo porabljenih za tisk 0,4 mio SIT. 

V cilju povečanja svoje prepoznavnosti bo fakulteta še naprej težila k širjenju pestrosti ponudb 

tržnih programov.  

 

 

XIII. STIKI Z JAVNOSTJO 
 

Organizacija in izvedba akcij je potekala v skladu s programom prireditev na univerzi in drugih 

organizatorjev kakor tudi prireditev, ki so v skladu z delovnim koledarjem Filozofske fakultete. 

 Obiski delegacij v tujini 

 Dvodnevno srečanje predstojnikov in namestnikov –Pohorje 

           (12. in 13. april 2003) 

 Enodnevni seminar za predstojnike, namestnike in tajnice o pripravi       
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     finančnega načrta ( 20.11.2003,   Sora pri Medvodah )    

 Študentska arena  (oktober 2003) 

Predstavitev dejavnosti  fakultete skupaj s študentsko organizacijo fakultete na sejmu 

Študentska arena 

 Razstava Publikacij in predstavitev znanstvenoraziskovalnega dela na Filozofski 

fakulteti za leto 2002 

 Koledar prireditev 

           Priprava tedenskega koledarja prireditev, ki je vsak teden objavljen na spletni     

            strani FF. 

           Pregled dnevnega časopisja (Dnevnik, Delo) o FF in njenih zaposlenih. 

 Dan Filozofske fakultete v tedni univerze ( 5.12.2003 ) 

           Znanstveni sestanek DELO IN MISEL FRANETA JERMANA 

            OTVORITEV KNJIGARNE FF 

 Objave v univerzitetnem glasilu VESTNIK 

 Poslovna darila   

 Novoletni sprejem 

 CELOSTNA PODOBA Filozofske fakultete 

           Potekale so aktivnosti za : 

Priprave na  izhodišča za izvedbo razpisa za Celostno podobo FF predstavi 

4. Izvedba predstavitve rezultatov razpisa 

5. Izvedba ankete ob razstavi 

6. Sodelovanje z oblikovalci 

 Sodelovanje z  snemalnimi ekipami v stavbi fakultete 

 

Akcije se pretežno financirajo iz skupnih sredstev. 

 

XII. KADROVSKE ZADEVE 

 
1. Zaposlovanje: 

65 delavcev je sklenilo delovno razmerje, 36 delavcem je prenehalo delovno razmerje, od tega 

7 sporazumno, 1 upokojitev, 27 pa zaradi dela za določen čas. Pogodbe o zaposlitvi za določen 

čas fakulteta sklepa predvsem z mladimi raziskovalci, lektorji slovenščine v tujini, lektorji - 

tujci in delavci, ki nadomeščajo odsotne delavce. V letu 2003 je bilo na projektnih delih 

zaposlenih 15 delavcev, od tega 6 raziskovalcev na projektu Nova tabla Murska Sobota, ki ga je 

vodil red. prof. dr. Mitja Guštin.  

 

Strošek fakultete za plače delavcem z vsemi prispevki je v letu 2003 znašal 3.665.835.000, 00 

SIT, za pogodbene delavce na dodiplomskem študiju pa 70.005.951,00 SIT. 

 

2. Nova delovna mesta:  

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v letu 2003 članicam UL ni odobrilo novih delovnih 

mest, niti ni objavilo razpisa  za sofinanciranje usposabljanja novih asistentov stažistov. 

Pogojeno z novo delovno pravno zakonodajo pa smo UL posredovali predlog za: 

- razporeditev lektorjev tujcev, ki so v bazi pogodbenih delavcev, v redno delovno 

razmerje s polnim delovnim časom. Predlog je bil podan za 10 delavcev, vendar s strani  
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MŠZŠ ni bil potrjen; 

- sistemizacijo novih delovnih mest  ob ukinitvi pogodbenih razmerij  (trije pogodbeni 

delavci za eno redno delovno mesto). S prekvalifikacijo smo dobili  3 delovna mesta za 

polni delovni čas in 2 delovni mesti za krajši delovni čas; 

- obdržali smo pogodbeno zaposlitev za 6 upokojenih učiteljev, katere smo dolžni do 

naslednjega študijskega leta  nadomestiti z ustrezno habilitiranimi učitelji.  

MŠZŠ je potrdilo študijski program bohemistike na Filozofski fakulteti in za izvedbo odobrilo 

2 (dve) delovni mesti visokošolskih učiteljev. 

 

 

3. Pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu in izvedbi avtorskih del: 

. 

Zaradi napredovanj in spremembe izvajanj pedagoškega procesa je bilo izdanih: 

169 aneksov k pogodbi o zaposlitvi za nepedagoške delavce, ki so predvsem posledica 

povečanja dodatkov po KP, 

253 aneksov k pogodbi o zaposlitvi za pedagoške delavce zaradi napredovanj ob izvolitvi v 

naziv in spremenjenih obveznosti pri izvedbi pedagoškega procesa, 

izdanih je bilo 98 odločb za koriščenje študijskega dopusta. 

 

Izdanih je bilo 1049 pogodb, in sicer: 

446 avtorskih pogodb za enkratno delo 

315 avtorskih pogodb za delo na izrednem študiju 

122 avtorskih pogodb za delo na dodiplomskem študiju 

63 avtorskih pogodb za izvajanje izpitov iz tujega jezika 

103 pogodb o delu. 

Kadrovska služba je pridobila 27 dovoljenj za zaposlitev tujih profesorjev. 

Z zavarovalnico Adriatic je bila podpisana pogodba o kolektivnem nezgodnem zavarovanju, v 

katerega se je vključilo 125 delavcev. 

 

Na osnovi sprejetih odločitev o oprostitvi dela šolnine redno zaposlenim delavcem fakultete za 

študij na podiplomski stopnji je bilo izdanih 32 pogodb o izobraževanju. 

 

Kadrovska služba je izpeljala tudi postopek podelitve štipendij študentom Filozofske fakultete 

na osnovi Pravilnika o štipendijah in študijskih podporah. Štipendijo v višini 50.000,00 SIT 

mesečno je prejelo 5 študentov. 

 

 

4. Podelitve nazivov in priznanj in napredovanja: 

Kadrovska služba je izpeljala postopek za podelitev univerzitetnih in fakultetnih  priznanj. 

Naziv “zaslužni profesor” je bil podeljen prof. dr. Atiliju Rakarju in prof. dr. Miroslavu 

Stiplovšku, “zlato plaketo UL” so prejeli:red. prof. dr. Neva Šlibar, Oddelek za geografijo 

Prirodoslovno matematične fakultete Zagreb in prof dr. Klaus Wolf, direktor Instituta za 

kulturno geografijo, mestne in regionalne raziskave iz Frankfurta.. Senat Fakultete je podelitev 

“zlate plakete UL” predlagal tudi akad. prof. dr. Janezu Orešniku, ki pa je od predloga odstopil 

zaradi članstva v Komisiji za priznanja UL. Fakulteta je zato predsedniku države posredovala 
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predlog za podelitev državnega odlikovanja za akad. prof. dr. Orešnika. Vsa priznanja so bila 

podeljena ob prazniku UL v decembru 2003. 

Na seji Senata v decembru 2003 je bil sprejet sklep, da se Univerzi posreduje predlog za 

podelitev častnega doktorata prof. Noamu Chomskemu. 

Fakultetna priznanja so bila podeljena v mesecu  decembru 2003, “veliko priznanje FF” je 

prejelo 11 delavcev, “priznanje FF” pa 7 delavcev. 

 
5. Habilitacijski postopki: 

V letu 2003 je kadrovska služba začela 203 postopkov za izvolitev v naziv. Senat fakultete je 

izvolil 165 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev in sicer: 

- bibliotekarjev     10 

- asistentov    57 

- lektorjev    41 

- docentov    32 

- izrednih profesorjev   18 

- predavateljev    5 

- višjih predavateljev   1 

- višjih znanstvenih sodelavcev             1 

 

Senat Univerze je izvolil 8 rednih profesorjev in 3 znanstvene svetnike. 

 

6. Pravni akti in volitve: 
Na osnovi sprejetih Pravil FF je Senat sprejel: 

- Pravilnik o volitvah članov UO, dne 14. 5. 2003, 

- Pravilnik o kandidiranju in volitvah dekana/-nje fakultete, dne 12. 3. 2003, 

- Poslovnik Senata FF, dne 2. 7. 2003. 

 

V skladu s sklepom UO FF z dne 16 6. 2003 je Senat FF na izredni seji dne 24. 9. 2003 sprejel 

Pravilnik o štipendiranju in študijskih podporah študentom Filozofske fakultete. 

 

V času od 1. 4. 2003 do 2. 7. 2003 je v skladu s Pravilnikom o kandidiranju in volitvah 

dekana/-nje fakultete potekal postopek kandidiranja in izvolitev dekana fakultete. 

Senat FF je, na predlog dekana, na seji dne 8. 10. 2003 izvolil oba prodekana FF: izr. prof. dr. 

Toma Virka .in doc. dr. Jožeta Urbanijo. 

 
Zaradi spremenjenih Pravil FF so bili izvoljeni naslednji organi in komisije: 

- Upravni odbor FF 

- Sistemizacijska komisija 

- Komisija za prostorska vprašanja 

- Komisija za mednarodno sodelovanje  

- Odbor ZI FF 

- Svet CPI 

- Svet OHK 

 

Delovna telesa senata kot so:  
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o Komisija za dodiplomski študij,  

o Odbor za študentska vprašanja,  

o Odbor za študentske Prešernove nagrade 

o Komisija za podiplomski študij 

o Habilitacijska komisija 

o Nostrifikacijska komisija 

o Komisija za kakovost. 

 

- V skladu s spremembami in dopolnitvami Pravil FF z dne 9. 4. 2003 je Senat na dopisni 

seji dne 16. do 18. 6. 2003 imenoval Svet za založništvo. 

- V skladu s Pravili FF in 6. členom Pravilnika o izvajanju študentskih anket UL je bila 

imenovana delovna skupina za študentsko anketo za študijsko leto 2003/04. 

7. Novosti : 

- Pravna ureditev  plač lektorjev slovenskega jezika na tujih univerzah, s poudarkom na 

devizni plači in izognitvi dvojnega obdavčenja; 

- Nova delovno pravna zakonodaja na področju delovnih razmerij; ukinitev odločb o 

plačah, sklepov o napredovanju, prenehanju dela in prehod na pogodbe civilnega prava; 

- Ukinitev pogodb o delu po ZDR in izdaja le- teh za občasna dela po Obligacijskem 

zakoniku; 

- Evidentiranje odsotnosti z dela iz zdravstvenih razlogov in nadomestila po noveliranih 

predpisih o zdravstvenem zavarovanju; 

- Dodatno pokojninsko zavarovanja iz naslova neizplačanega povišanja plač – realizacija 

se pričakuje v letu 2004; 

- Nov Zakon o plačah javnih uslužbencev (predvidena uveljavitev 1. 7. 2004)– pogojuje 

uskladitev oz. sprejem novih sistemizacijskih aktov in izdelavo kadrovskih načrtov 

zaposlovanja.  

 

Število in struktura zaposlenih sta razvidni iz priloge 3 in 4. 

 

 

XIII. GOSPODARSKE IN TEHNIČNE ZADEVE 
 

Prostorska problematika Filozofske fakultete: 

 

Filozofska fakulteta izvaja svojo dejavnost na več lokacijah. Največji del dejavnosti opravlja na 

lokaciji Aškerčeva 2. Oddelek za arheologijo in oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 

delujeta na Zavetiški 5. Oddelek za prevajalstvo pa deluje na lokaciji Borštnikov trg 3. Športna 

vzgoja izvaja na dislociranih enotah.   

 

Filozofska fakulteta  izvaja svojo pedagoško dejavnost na večjem številu lokacij z velikim 

prostorskim primanjkljajem, ki znaša več kot dve tretjini prostora. 

 

Fakulteti je v letu 2003 uspelo pridobiti 144 m
2
 prostora z obnovo podstrešja na Zavetiški 5. 

 

Vzroki, ki povzročajo prostorsko stisko so povečani trendi vpisanih študentov, odpiranje novih 
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oddelkov in s tem večanje pedagoških in drugih delavcev. 

 

Adaptacijska dela: 

 

Adaptacijska dela so potekala predvsem na lokacijah Zavetiška 5 in Aškerčeva 2 v Ljubljani. 

 

V začetku leta smo na Zavetiški 5 z obnovo  podstrešnega prostora v skupni površini 65m
2
 

pridobili tri nove kabinete. Izvedena so bila gradbeno obrtniška dela, elektro instalacijska dela 

in  strojno instalacijska dela. Izvedena je bila tudi menjava centralne peči, kotlovnega 

elektronskega regulatorja in termostata. 

 

Konec leta 2003 smo z obnovo dodatnih podstrešnih prostorov (bivše hišniško stanovanje) na 

isti lokaciji pridobili  tri delovne kabinete in sanitarije v skupni površini 79 m
2
. Izvedena 

gradbeno obrtniška dela, elektro instalacijska dela in  strojno instalacijska dela. 

 

Na Aškerčevi 2, smo izvedli menjavo radiatorjev in zapiralnih ventilov v IV. nadstropju in 

vgradnjo prezračevalnih ventilov na radiatorjih v V. nadstropju.  

 

V poletnih mesecih smo na isti lokacij zamenjali  55 lesenih oken v II. nadstropju ter jih 

nadomestili z aluminijastimi, zastekljenimi s termopanskim steklom, aluminij žaluzijami s 

pogonom na ročico. Celotna vrednost zamenjave oken je bila 23.612.724,00 SIT, iz 

proračunskih virov smo pridobili 6.500.000,00 SIT, ostalo pa so bila lastna sredstva fakultete. 

 

Ravno tako smo v glavni stavbi napravili prezračevanje štirih amfiteaterskih predavalnic (2, 15, 

18, in 34). Tehnična izvedba  je zajemala prezračevanja z  dovodnim centrifugalnim nizko 

šumnim kanalskim ventilatorjem, ki ima  pet stopenjski elektro motor.  

 

Delovanje fakultete v poletnem času smo delno izboljšali z vgraditvijo klimatskih naprav na 

oddelkih (pedagogika in andragogika in muzilokogija), v recepciji, računalniškem centru in 

didaktični učilnici. 

 

Nakup opreme 

 

Računalniško opremo smo na fakulteti posodobili z nakupi naslednje opreme: 

109 kom. računalnike osnovne enote 

52 kom. prenosni računalniki. 

48 kom. računalniški zaslon 15. 

49 kom. računalniški zaslon 17.  

  2 kom. računalniški zaslon 19. 

23 kom. scaner-ji namizni. 

29 kom. tiskalniki Ink-Jet. 

39 kom. tiskalniki Laser. 

14 kom. Projektorji LCD. 

  1 kom. matrični mrežni tiskalnik. 

 

Nekaj osnovnih sredstev smo nabavili za potrebe skupnih služb ( tri fotokopirne stroje, 
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kovinske predalčnike, brezžične mikrofone za potrebe snemanja sej fakultetnih organov, nekaj 

prenosnih telefonov). 

 

Računalniški sistem smo na fakulteti posodobili z naslednjimi nabavami:  

-Računalniški program za potrebe študentskega vpisa in evidence VIS, 

  programska oprema za strežnike, Windows 2003 strežnik, SQL strežnik. 

-2 kom. strežnika, upravna mreža, javna mreža.  

-Servisna in programska oprema za strežnike in delovne postaje. 

-Protivirusna programska zaščita, program za arhiviranje podatkov na strežnikih. 

-Mrežna oprema, posodobitev mrežne opreme na Zavetiški, posodobitev upravne mreže na     

 Aškerčevi. 

 

Na novo smo opremili prostore  Knjigarne FF. 

 

Raziskovalna oprema. 

Iz sredstev, pridobljenih z razpisom za sofinanciranje raziskovalne opreme smo nabavili 

opremo za dve računalniški raziskovalni postaji ter posebno kamero za potrebe psiholoških 

raziskav. 

 

Invalidski dostop na Rimsko 11 

Fakulteta se je prijavila na Javni razpis fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij za 

pridobitev sredstev za financiranje stopniščnega vzpenjalca. 

 

Vrednostni pregled nakupa opreme je razviden v prilogi 5. 
 

 

Ljubljana, 26. 02. 2004                                                      red. prof. dr. Božidar Jezernik 

                                                                                               dekan Filozofske fakultete 
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