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1 POSLANSTVO IN VIZIJA FILOZOFSKE FAKULTETE 

 
Poslanstvo FF 
Filozofska fakulteta izobražuje intelektualce in ustvarja elito izobražencev z odprtim, kritičnim in naprednim mišljenjem s področij humanistike in družboslovja. 
Posebno pozornost posveča krepitvi nacionalnih ved, ki sooblikujejo slovensko identiteto. Fakulteta goji znanstvenoraziskovalno delo, podpira 
interdisciplinarnost, odpira nova znanstvena področja in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja  vključuje v študijski proces 
tako, da na tradicijah gradi nove kvalitete, bistvene za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru. 
 
Vizija FF 
Filozofska fakulteta bo ena najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem mednarodnem okolju. Skrbela bo za znanstveni razvoj in kvaliteto 
pedagoškega dela na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Svojim študentom bo omogočala izkoristiti njihove talente in doseči zastavljene cilje v 
njihovi karieri. Ustvarjala bo okolje enakosti, tolerance in medsebojnega spoštovanja, v katerem bo učinkovita podpora svojim diplomantom, reševanju družbenih 
vprašanj in razvoju slovenske družbe.   
 

2 PREDSTAVITEV FILOZOFSKE FAKULTETE 

 

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. 
 
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe na dodiplomskem študiju:  
 
PROGRAM ENOPR. – 

PED. 
DVOPR. – 
PED. 

ENOPR. – 
NEP.  

DVOPR. – 
NEP. 

ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST ☺ ☺ ☺ ☺ 
ARHEOLOGIJA   ☺  
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA   *  
ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST    ☺ 
ETNOLOGIJA IN KULTURNA 
ANTROPOLOGIJA 

  ☺  

FILOZOFIJA  ☺ ☺ ☺ 
FRANCOSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺  ☺ 
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GEOGRAFIJA  ☺ ☺  
GRŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺   
HRVAŠKI, SRBSKI IN MAKEDONSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOSTI 

 ☺  ☺ 

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺  ☺ 
LATINSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺   
MUZIKOLOGIJA   ☺ ☺ 
NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST ☺ ☺ ☺ ☺ 
PEDAGOGIKA – ANDRAGOGIKA ☺    
PEDAGOGIKA – PEDAGOGIKA ☺ ☺   
POLJSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST                 ☺ 
PREVAJALSKI ŠTUDIJ   *  
PRIM, JEZIKOSL. INDOEVROPSKIH JEZIKOV    ☺ 
PRIMERJALNA KNJIŽ. IN LIT. TEORIJA   ☺ ☺ 
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE  ☺  ☺ 
PSIHOLOGIJA   ☺  
RUSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺  ☺ 
SLOVAŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST    ☺ 
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST ☺ ☺ ☺ ☺ 
SOC.KULTURE    ☺ 
SOCIOLOGIJA  ☺   
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE    ☺ 
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST  ☺  ☺ 
UMETNOSTNA ZGODOVINA  ☺ ☺  
VZHODNOAZIJSKE ŠTUDIJE – 
JAPONOLOGIJA 

   ☺ 

VZHODNOAZIJSKE ŠTUDIJE – SINOLOGIJA    ☺ 
ZGODOVINA  ☺ ☺ ☺ 
 
* - Prenovljeni univerzitetni študijski programi prve stopnje (bolonjski programi) 
 

 
Fakulteta izvaja 20 podiplomskih magistrskih, 21 doktorskih ter 1 specialistični program: 

 magistrski in doktorski študij ameriške študije,  
 magistrski in doktorski študij arheologije,                                                         
 magistrski in doktorski študij bibliotekarstva, 
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 magistrski in doktorski študij etnologije in kulturne antropologije,  
 magistrski in doktorski študij filozofije,                          
 magistrski in doktorski študij geografije,                             
 magistrski in doktorski študij germanskih jezikov in književnosti,                  
 magistrski in doktorski študij s področja klasične filologije,                        
 magistrski in doktorski študij muzikologije, 
 magistrski in doktorski študij pedagogike, 
 specialistični študij konferenčnega tolmačenja, 
 doktorski študij prevodoslovja (3. stopnja), 
 magistrski in doktorski študij primerjalne književnosti in literarne teorije,                                       
 magistrski in doktorski študij primerjalnega jezikoslovja,       
 magistrski in doktorski študij splošnega jezikoslovja,              
 magistrski in doktorski študij psihologije, 
 magistrski in doktorski študij s področja romanskih jezikov in književnosti,        
 magistrski in doktorski študij slovanskih jezikov in književnosti,               
 magistrski in doktorski študij umetnostne zgodovine,                                                 
 magistrski in doktorski študij zgodovine, 
 magistrski in doktorski študij sociologije kulture in 
 magistrski in doktorski študij socialne antropologije.           

 

V letu 2006/2007 se je izvajal še interdisciplinarni program Ženske študije in feministična teorija (3 kandidati so bili vpisani v 2. letnik) – čeprav ta program ni bil v 
tem študijskem letu razpisan. 
 
Filozofska fakulteta pridobiva sredstva za izobraževalno dejavnost, tako iz proračunskih kot neproračunskih virov. Izobraževalna dejavnost predstavlja glavnino 
dejavnosti fakultete in doseže približno 85 % vseh prihodkov. Poleg izobraževalne dejavnosti pomemben vsebinski in finančni delež predstavljajo tudi prihodki za 
znanstveno raziskovalno dejavnost  in sicer v višini 13 %. Za izobraževalno in znanstveno raziskovalno dejavnost pridobiva fakulteta sredstva v vedno večjem 
obsegu iz mednarodnih projektov. V letu 2007 so tako pridobljena sredstva predstavljala že skoraj 2% pridobljenih sredstev.  
 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpolaga z naslednjimi stavbami (bruto kvadratura): 

 Aškerčeva 2 – centralna stavba  (ena stavba - 13.450 m2)  
 Rimska 11 - prizidek  (dve stavbi - 1.539 m2)  
 Zavetiška 5 (ena stavba -1.746 m2)  

Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta v uporabi še naslednje prostore:  
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 Aškerčeva 1 – Srednješolski center (v izmeri 153 m2) in (souporabo s STŠ dve predavalnici v izmeri 121 m2) 
 
Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta najete naslednje prostore:  

 Kongresni trg 12, prostori UL (v izmeri 133 m2) 
 Tobačna 5 – bivša Tobačna tovarna (v izmeri 712 m2)  

 
Pomembna raziskovalna oprema (s katero druge institucije morda ne razpolagajo); 

 Zavetiška 5, Ljubljana, Oddelek za Arheologijo  ima sodobno arheološko raziskovalno opremo (Oprema za geofizikalno raziskavo na področju 
arheologije.) 

 GIKL – konduktimeter – geografske analize, terenske meritve prsti, 
 Navigacijske naprave GSP za potrebe terenskih geografskih raziskav, 
 Očesna refleksna kamera za raziskave Oddelka za psihologijo. 

 
Znanstvenoraziskovalno delo  se od leta 1979 izvaja preko Znanstvenoraziskovalnega inštituta  Filozofske fakultete. 
 
Fakulteta izvaja svojo dejavnost na 21 oddelkih. 
 
V okviru fakultete delujeta še Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik in Center za pedagoško izobraževanje. 
 
Oddelčne knjižnice so strokovno povezane v Osrednjo humanistično knjižnico. 
 
Strokovno podporo dejavnostim fakultete nudijo skupne strokovne službe in tajništva oddelkov. 
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3 USMERITVE IN CILJI FILOZOFSKE FAKULTETE 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  

 
-    Ustava Republike Slovenije,  
- Zakon o visokem šolstvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem,  
- Nacionalni program visokega šolstva RS,  
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od. l. 2004 do 2008,  
-     Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, 
- Statut Univerze v Ljubljani,  
- drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo UL, Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o pop isu osnovnih 

sredstev, Pravilnik o volitvah organov UL, Poslovnik za delo UO, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega 
gradiva, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu pri delu, …). 

 
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu. 

3.2 Kratkoročni prednostni cilji in dolgoročni cilji Filozofske fakultete 

 
FF - Izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo, mednarodno sodelovanje 

 Izvajanje vseh letnikov dodiplomskih študijskih programov Poljski jezik in književnost, Češki jezik in književnost ter Slovaški jezik in književnost. 
 Izvajanje specialističnega študija Konferenčno tolmačenje ter pridobitev ustreznega sofinanciranja iz proračunskih sredstev. 
 Akreditacija in izvajanje programov 1. oz. 2. stopnje po Bolonjskem modelu. 
 Akreditacija in izvajanje programov 3. stopnje po Bolonjskem modelu. 
 Priprava skupnega Bolonjskega programa 3. stopnje v okviru RISC. 
 Ustanovi se znanstvena založba in okrepi se dejavnost fakultetne knjigarne ter organizira tiskovne konference in razvijanje založniške dejavnosti 
 Uveljavitev formalnega priznavanja in financiranja nacionalno pomembnih programov z majhnim številom študentov, ki se izvajajo v RS samo na FF 

(Latinski jezik in književnost, grški jezik in književnost, Muzikologija, Primerjalno jezikoslovje, Splošno jezikoslovje) . 
 Pospeševanje izvajanja tržnih programov v obliki seminarjev, tečajev in drugih oblik povezave z gospodarskim sektorjem ter zagotavljanje primerne 

materialne osnove za delovanje fakultete. 
 Kandidiranje na nove tipe razpisov in projektov na področju znanstvenih raziskav, aplikacij in transfera znanja v mednarodnih povezavah (EU projekti in 

drugi razpisi za znanstveno raziskovalno in delo)  
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 Priprava interdisciplinarnih študijskih programov. 
 Prirejanje mednarodnih konferenc, simpozijev in kongresov. 
 Podpisati sporazum o sodelovanju med Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Karlove Univerze v Pragi, Filozofsko fakulteto 

Univerza Komenskega v Bratislavi in ustreznimi fakultetami Jagiellonske univerze v Krakovu ter se dogovoriti za organizacijo rednih konferenc dekanov 
na začetku zimskega in letnega semestra.  

 Podpisati oz. izvajati aktivnosti po sporazumu o sodelovanju z vodilnimi fakultetami s področja humanistike in družboslovja na Japonskem (Tokyo 
University of Foreign Studies, Tokyo Institute of Technology, Tsukuba, Gunma, Chung Ang University Seul).          

 Podpisati sporazume o sodelovanju med Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in nekaterimi severnoameriškimi univerzami. 
 Širjenje poučevanje slovenščine na tujih univerzah. 
 Ustanovitev centra za tuje jezike. 
 Sistemska ureditev pridobivanja EU projektov. 
 Izvajanja projekta e–učenja. 
 Sistemsko urediti področje prakse v študijskih programih. 
 Izdelati projekt sistemskega tutorstva na fakulteti. 
 Spodbujati mednarodno izmenjavo študentov ter visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
 Doseči večjo povezanost knjižnic v okviru Osrednje humanistične knjižnice. 
 Sistematično širjenje kulture spremljanja in zagotavljanja kakovosti in izmenjava izkušenj v mednarodnih okvirih. 

 
FF - Kadri 

 Pridobitev sredstev za kadrovsko obnovo. 
 Opravi se revizija sistemizacijskega akta fakultete, vključno z revizijo izhodišč zanjo. 
 Z internim aktom urediti izobraževanje zaposlenih. 

 
FF - Finance 

 Pridobiti je potrebna sredstva po Uredbi, ki bodo omogočala izvajanje študijskega procesa v ustreznem  obsegu. 
 Zagotavljanje drugačnega, na programe orientiranega financiranja za nacionalne programe. 
 Uveljavitev financiranja dvopredmetnih študentov s ponderjem večjim od 1 študenta. 
 Zagotavljanje financiranja Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik – kot nacionalno pomembno dejavnost. 
 Dokončna uskladitev registracije FF z nekaterimi dodatnimi dejavnostmi. 
 Pridobitev dodatnih proračunskih finančnih sredstev za nujne nove zaposlitve. 
 S pomočjo dodatnih sredstev Univerze v Ljubljani za demonstratorje povečati odprtost knjižnic na 12 ur dnevno, t. j. od 8.00 do 20.00.  
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FF - Prostori 
 Dolgoročno reševanje prostorske stiske FF s pridobitvijo dodatnih in ustreznih  stavb v neposredni bližini Aškerčeve 2. 
 Obnova fasade stavbe na Aškerčevi 2. 
 Urejenost ploščadi pred osrednjo stavbo FF. 
 Ustrezno se uredi varstvo pri delu in požarni red na celotni fakulteti. 
 Posodobi se tehnično in fizično varovanje prostorov fakultete. 
 Kratkoročna pridobitev prostorov  in opreme na Tobačni 5 za izvajanje pedagoškega procesa. 
 Zaključek projekta obnove Filozofske fakultete: hlajenje in prezračevanje prostorov, električne inštalacije  
 Didaktična posodobitev učilnic. 
 Priprava investicijske dokumentacije za nadgradnjo dvorišča oz. načrt za gradnjo prizidka na Rimski ulici. 
 Odkup dela in/ali celotne zgradbe na Rimski 11. 
 Izvedba dejavnosti na področju varstva pri delu. 
 Posodobitev predavalnic 

 
FF - Promocija fakultete 

 Razširiti promocijsko dejavnost fakultete in razširitev nabora promocijskega gradiva Filozofske fakultete. 
 Vzpostaviti večje informiranje preko internih spletnih strani fakultete. 
 Posodobitev informacijskega sistema za vsa področja Filozofske fakultete (poslovna, kadrovska in študentska informatika, urniki). 
 Nadaljevanje izvajanja ciklusa predavanj Kultura sožitja (prej Kultura strpnosti). 
 Nadaljuje se izdajanje fakultetnega glasila Glasoffil s tematskimi številkami. 
 V avli fakultete se pripravlja priložnostne razstave. 
 Izvajati aktivnosti po sporazumu o sodelovanju z RTV Slovenija. 
 Ustanovitev združenja alumnov Filozofske fakultete 
 Izvedba študentskega fimskega festivala Filofest 2 in 3. 
 Izvedba študentskega dramskega festivala. 
 Izvedba študentskega glasbenega festivala. 
 Kvalitetnejša priprava in izvedba informativnega dneva za dodiplomski študij. 
 Izboljšati informiranje o podiplomskih študijskih programih.  
 Izvedba skupne slavnostne podelitve indeksov študentom Filozofske fakultete. 
 Izvedba slavnostne skupne podelitve diplomskih listin študentom Filozofske fakultete. 
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FF - Znanstvena založba FF 
 Nadaljevanje dela Znanstvene založbe Filozofske fakultete in okrepitev njenih dejavnosti. 
 Organizirano prijavljanje na domače in tuje razpise s področja založniških dejavnosti. 
 Okrepitev promocijskih dejavnosti na področju založništva. 
 Ustanovitev mednarodne založbe znotraj Znanstvene založbe Filozofske fakultete. 
 Nadaljevanje izvajanja serije predavanj Kultura sožitja z uglednimi, svetovno znanimi predavatelji. 
 Ustanovitev knjižne zbirke Kultura sožitja. 
 Nadaljevanje izdajanja uveljavljenih periodičnih publikacij, knjižnih zbirk in posameznih knjižnih naslovov v okviru oddelkov in založniških centrov 

Filozofske fakultete, združenih v Znanstveno založbo. 
 Nadaljevanje izdajanja fakultetnega glasila Glasoffil. 

 
FF - Knjigarna FF   

 Knjigarna FF je s prizadevnim organiziranjem postala tudi lokacija za kulturne dogodke, takšne, ki potekajo v njej, na primer razstave (fotografij, 
karikatur, ...), kakor tudi takšne, ki jih je potrebno pripraviti drugje na FF (promocije in predstavitve novih publikacij, kulturni dogodki – pesniški večeri, 
recitali ipd.). Predvidevamo izvedbo natečaja za kratki esej na temo Kaj je medkulturni dialog?, vsaj 10 predstavitev knjižnih zbirk, pogovorov z avtorji in 
drugih pogovorov na izbrano aktualno temo s ciljem seznanjati zainteresirano študentsko populacijo in širšo strokovno javnost z nekomercialnimi 
knjižnimi in revialnimi programi s področij humanistike in tudi leposlovja.  

 
Ugotovimo lahko, da večina ciljev, ki smo si jih zastavili v študijskem letu 2007 v celoti ali deloma izpolnjenih. Za neizpolnitev vseh zastavljenih ciljev 
v celoti lahko vzroke pripišemo zlasti zunanjim okoliščinam, na katere smo lahko vplivali samo do določene mere, in naravi nekaterih ciljev, ki 
predstavljajo dolgoročno stalno dejavnost fakultete. Cilje, ki jih v letu 2007 nismo v celoti dosegli, smo uvrstili med načrte za leto 2008. 
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4 IZVEDBENE NALOGE  

4.1 Izobraževalna dejavnost 

4.1.1 Dodiplomski in podiplomski študij 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli 
Bolonjskega procesa 

Obravnava na organih UL in sprejem programov na Svetu za 
visoko šolstvo. 

Realizacija: specialistični študij (razpisan ni bil noben 
program, izvaja se 1 v višjih letnikih), magistrski (21 
programov + Varstvo okolja), doktorski (21 programov + 
Varstvo okolja), 2. stopnja (razpisana 2, izvajan 1), 
3.stopnja (1.izvajan). Razlika odstopanj: specializacije niso 
bile razpisane zaradi bolonjskih programov.                                                                                                                                                                         
Izvaja se 42 programov UNIV od tega 2 programa 1. 
stopnje. 

Oblikovanje programov na 1. stopnji. Vsi programi 
naj bi se izoblikovali najkasneje do leta 2008. 

Medjezikovno posredovanje (akred. 18.11.2005), Bibliotekarstvo 
in informatika (akred. 16.12.2005), Anglistika, Antični in 
humanistični študiji, Arheologija, Etnologija in kulturna 
antropologija,  Geografija, Germanistika,  Muzikologija,  
Filozofija, Francistika z romanistiko, Primerjalna književnost in 
literarna teorija, Pedagogika in andragogika, Primerjalno 
slovansko jezikoslovje, Sinologija, Slovenistika,  Sociologija 
kulture, Umetnostna zgodovina (akred. 8.12.2006), Zgodovina. 
Dvodisciplinarni: Anglistika,  Latinski jezik književnost in kultura, 
Grški jezik književnost in kultura, Pedagogika in andragogika, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno jezikoslovje, Španski jezik in 
književnost,  Francistika, Italijanski jezik in književnost, 
Južnoslovanski študiji,  Slovenski jezik in književnost, 
Sociologija, Sociologija kulture, Nemcistika, Muzikologija, 
Primerjalna književnost in literarna teorija, Poljski jezik in 
književnost, Češki jezik in književnost, Slovaški jezik in 
književnost, Ruski jezik in književnost, Primerjalno slovansko 
jezikoslovje, Japonologija,   Filozofija,  Etnologija in kuturna 
antropologija 

v študijskem letu 2007/2008 se izvajata dva 
prvostopenjska programa: Bibliotekarstvo in informatika in 
Medjezikovno posredovanje                                                                         
Vsi ostali programi so v postopku akreditacije. 
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Oblikovanje programova na 2. stopnji. Vsi programi 
naj bi se izoblikovali najkasneje do leta 2009. 

Andragogika, Anglistika, Antični in humanistični študiji, 
Arheologija, Bibliotekarstvo (6.7.2006), Etnologija in kulturna 
antropologija, Francistične in romanistične študije, Geografija, 
Germanistika, Hispanistika, Informacijska znanost z 
bibliotekarstvom (6.7.2006), Italijanski jezik in književnost, 
Muzikologija, Pedagogika, Prevajanje (18.11.2005), Slovenistika, 
Sociologija kulture, Splošno jezikoslovje, Španski jezik in 
književnost, Tolmačenje (18.11.2005), Založniški študiji 
(6.7.2006), Zgodovina, Zgodovina jugovzhodne Evrope (skupni 
program), Evropski magisterij iz socialne in kulturne antroplogije 
(Creole - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi). 
Primerjalna književnost in literarna teorija, Ruski jezik literatura in 
kultura, Češki jezik in književnost, Poljski jezik in književnost, 
Primerjalno slovansko jezikoslovje, Sinologija, Slovaški jezik in 
književnost, Zahodnoslovanske študije, Umetnostna zgodovina, 
Muzeologija, Konzervatorstvo 
Dvodisciplinarni: Anglistika, Francistične študije, Grški jezik, 
književnost in kultura, Italijanski jezik in književnost, Latinski 
jezik, književnost in kultura, Muzikologija, Nemcistika, 
Pedagogika, Primerjalno jezikoslovje, Slovenistika, Splošno 
jezikoslovje, Španski jezik in književnost. Etnologija in kulturna 
antropologija, Filozofija kulture, Južnoslovanski študiji, 
Primerjalna književnost in literarna teorija, Primerjalno slovansko 
jezikoslovje, Sociologija. 
Pedagoški: Francoski jezik in književnost, Italijanski jezik in 
književnost, Španski jezik in književnost, Slovenistika, 
Zgodovina, Germanistika, Anglistika, Južnoslovanski študiji.  
Enoviti 5-letni dvopredmetni pedagoški: Slovenščina, Zgodovina, 
Grški jezik,  
književnost in kultura, Latinski jezik, književnost in kultura, 
Anglistika, Filozofija, 
 Geografija, Primerjalna književnost in literarna teorija, 
Sociologija,  
Zgodovina, Nemščina. 

8 akreditiranih programov. Proces akreditiranja poteka 
počasneje kot smo predvidevali, saj ima FF veliko količino 
programov in nekateri so že tik pred akreditacijo. 
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Oblikovanje programov na 3. stopnji. Vsi programi 
naj bi se izoblikovali najkasneje do leta 2010. 

Prevodoslovje (18.11.2005), Bibliotekarstvo, skupni doktorski 
programi FF. 

Prevodoslovje je akreditirano, ostalo je v postopku 
oblikovanja. Filozofska fakulteta ima namreč veliko število 
študijskih programov in je prednost imela 1. in 2. stopnja. 

Povečanje prehodnosti vseh študentov pri študiju ob 
nezmanjšani kakovosti znanja  
Možni ukrepi za povečanje učinkovitorsti 
izobraževanja:  
- z akcijami za promoviranje študijske smeri pritegniti 
dijake z boljšim predznanjem 
- uvedba uvajalnega tutorstva  

na  72 %  
Več mentorskega dela, več semestrskih izpitov, povečanje 
števila individualnih konsultacij, sistematično in individualno 
spremljanje napredovanja študentov vseh letnikov in spremljanje 
študijskega uspeha, spodbujanje sprotnega in samostojnega 
dela študentov, priprava kvalitetnih učbenikov in študijskega 
gradiva, dostopnost učbenikov, literature in študijskega gradiva v 
elektronski obliki in na spletnih straneh, uvajanje e-learninga, 
medletno ocenjevanje, študentsko tutorstvo,  organizacija 
jezikovnih lektorskih vaj glede na različno predznanje, širjenje 
možnosti za študijsko bivanje v tujini, dodatno pedagoško 
usposabljanje učiteljev, promoviranje študijskih programov na 
srednjih šolah - pritegniti dijake z boljšim predznanjem, projekt 
tutorstva… 
 
za 9% 
Dodatni izpitni roki, več semestrskih predmetov z možnostjo 
opravljanja izpitov po zimskem semestru, več mentorskega dela, 
sistematično in individualno spremljanje napredovanja študentov 
in spremljanje študijskega uspeha, spodbujanje sprotnega in 
samostojnega dela študentov, priprava kvalitetnih učbenikov in 
študijskega gradiva, dostopnost učbenikov, literature in 
študijskega gradiva v elektronski obliki in na spletnih straneh, 
organizacija jezikovnih lektorskih vaj glede na različno 
predznanje, spodbujanje rednega in aktivnega sodelovanja med 
profesoriji in študenti, več individualnih konsultacij, uvajanje e-
lerninga, dodatno pedagoško usposabljanje učiteljev, 
ppromoviranje študijskih programov po srednjih šolah - pritegniti 
dijake z boljšim predznanjem, projekt tutorstva, uvedba 
najsodobnejših interaktivnih pedagoških metod, izvajanje 
predmetov v semestrskih blokih, bolj uravnotežen razpored 
izpitov skozi vse leto… 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 
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Skrajšanje časa trajanja študija tako, da se približa 
normativni dobi ob nezmanjšani kakovosti znanja 

za 30% 
Posodobitve študijskih programov, večja usmerjenost študija za 
konkretno delovno okolje, spremljanje in zagotavljenje kakovosti 
študija, promocijo študija in obveščanje javnosti, spodbujanje 
sprotnega študija, uvedba dodatnih izpitnih rokov, več 
mentorskega dela, posebej pri izdelavi diplomskih del, 
povezovanje študentov s prakso, nivojsko organizirane jezikovne 
vaje (za študente s šibkim jezikovnim predznanjem in take z 
dobro osnovo), individualno spremljanje napredovanja študentov, 
spodbujanje rednega in aktivnega sodelovanja med profesoriji in 
študenti, skupne diplome na dvopredmetnih programih, izvajanje 
izbirnih (diplomskih) seminarjev z natančno usmerjenostjo v 
pripravo diplomskega dela, povečanje možnosti konzultacij 
(govorilne ure, tudi med in po predavanjih), študentsko tutorstvo, 
dostopnost učbenikov, literature in študijskega gradiva v 
elektronski obliki in na spletnih straneh, uvajanje e-lerninga, 
dodatno pedagoško usposabljanje učiteljev, promoviranje 
študijskih programov - pritegniti dijake z boljšim predznanjem, 
povečanje možnost posvetovanja študentov z mentorjem, večje 
število izpitnih rokov, 
 aktivno prizadevanje za vključitev študentov na trg delovne sile 
prek študijskih praks  
in omogočiti tesnejše sodelovanje študentov s potencialnimi 
delodajalci, 
 sistematično spremljanje trajanje študija… 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Izboljšanje pedagoške usposobljenost visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev 

vsaj 25%  visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  
Udeležba na seminarjih za visokošolsko didaktiko, vključevanje 
morebitno novozaposlenih učiteljev v pedagoško izobraževanje, 
programi retorike za visokošolske učitelje in sodelavce, priprava 
plana pedagoškega strokovnega izpopolnjevanja 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Povečanje vključevanja visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in raziskovalcev v uporabne raziskave in 
razvojno delo, ki ni vključeno v nacionalni program 

35% visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev v 
uporabne raziskave in razvojno delo, ki ni vključeno v nacionalni 
program. EU projekti, projekti pri ARRS 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 
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V prenovljenih programih zagotoviti več praktičnega 
usposabljanja na ustreznem strokovnem področju v 
podjetjih in drugih organizacijah 

50 % praktičnih usposabljan na ustreznem strokovnem področju  
v podjetjih in drugih organizacijah 
 Delovne prakse v 1. letniku na MA stopnji; pedagoške prakse ter 
hospitacije in nastopi na osnovnih in srednjih šolah… 

Cilj je v celoti realiziran.  

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v pedagoški 
proces 

223 strokovnjakov iz prakse opravilo vsaj eno gostujoče 
predavanje (seminar, vajo) strokovjaka iz prakse na 40 študijskih 
programih. Strokovnjaki iz Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije; strokovnjaki iz vladnih inštitucij; gostujoči profesorji iz A 

Na podiplomskem študiju v veliki večini ni organiziranih 
predavanj in vaj, tako da bodo številke z dodiplomskega 
študija bolj smiselne. 

Spremljanje zaposljivosti diplomantov in vzdrževanje 
stikov z njimi 

Oživitev oz. vzpostavitev združenj alumnov ter okrepitev 
njihovega delovanja; organizacija vsakoletnega srečanja članov 
alumni društev; spodbujanje vključevanja v klube alumnov; 
tesnejše sodelovanje SMD; organizacija strokovnih in 
znanstvenih posvetovanj z diplomanti (Pedagoško-andragoški 
dnevi); vzpostavljenje stikov in spremljanje zaposljivosti 
diplomantov;  izvedba anket; sodelovanje z Društvom psihologov 
Slovenije, njegovimi strokovnimi sekcijami ter z večjimi 
zaposlovalci diplomantov; organizacija stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj za profesorje; vodenje evidenc diplomantov po 
posameznih strokah; spremljanje zaposlivosti in poklicne kariere 
diplomantov v okviru Alumni kluba diplomanta geografije (AGUL); 
vzpostavljanje stikov s potencialnimi zaposlovalci diplomantov 
FF; sodelovanje z Arheološkim društvom Slovenije; vključitev v 
raziskovalni projekt v programu Leonardo da Vinci Discovering 
archaeologoists in Europe; aktiviranje članov društva Kula; 
obveščanja o aktivnostih fakultete… 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Povečanje števila programov s sodelovanjem več 
članic na 1. in 2. stopnji na ravni UL 

Sodelovanje in povezovanje z: Akademija za glasbo UL, Pravna 
fakulteta UL, Teološka fakulteta UL… 

V pripravi so  dvodisciplinarni programi 2.stopnje, preko 
katerih načrtujemo sodelovati z drugimi članicami UL. 
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Kazalniki: 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 2006/2007 
(Leto 2007) 

Pričakovani rezultati v študijskem 
letu 2007/2008 

(Leto 2008) 

    

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
univerzitetnih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004, v % 

54,1 33,3 88,0 80,0 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 
študijskih programih prve stopnje, 
sprejetih po 11. 6. 2004, v % 

51,9 0,0 88,0 80,0 

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih 
študijskih programih, sprejetih pred 11. 
6. 2004 

19,5 20,5 13,0 23,0 

Odstotek ponavljavcev v študijskih 
programih prve stopnje, sprejetih po 
11. 6. 2004 

25,0 28,6 13,0 0,0 

Povprečno število let trajanja študija  v 
univerzitetnih študijskih programih, 
sprejetih pred 11. 6. 2004 

90,46 94,28 90,0 94,0 

Povprečno število let trajanja študija 
v  študijskih programi prve stopnje, 
sprejetih po 11. 6. 2004 

-- -- -- -- 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz gospodarstva na 
dodiplomskih študijskih programih  

 Ni podatka / 20  / 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz domačih raziskovalnih 
zavodov na dodiplomskih študijskih 
programih  

20  
/ 

30  / 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz gospodarstva na 

 / 9+1 
 

/ 15 
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podiplomskih študijskih programih  

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev iz domačih raziskovalnih 
zavodov na podiplomskih študijskih 
programih 

 / 10+110 / 123 

 
Gospodarstvo - gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 
- prehodnost iz 1. v 2. letnik:  

o za študijsko leto 2007/2008: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija visokošolskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 
2004, brez ponavljavcev, v študijskem letu 2007/2008 se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v visokošolske 
študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, v študijskem letu 2006/2007; 

o za študijsko leto 2007/2008: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 
2004, brez ponavljavcev, v študijskem letu 2007/2008 se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v univerzitetne 
študijske programe, sprejete pred 11. 6. 2004, v študijskem letu 2006/2007; 

o za študijsko leto 2007/2008: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 
2004, brez ponavljavcev, v študijskem letu 2007/2008 se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij po študijskih 
programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v študijskem letu 2006/2007; 

- odstotek ponavljavcev:  
o za študijsko leto 2007/2008: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 

6. 2004, se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, brez 
absolventov; 

o za študijsko leto 2007/2008: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 
6. 2004, se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, brez 
absolventov; 

o za študijsko leto 2007/2008: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 
2004, se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija po študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, brez 
absolventov; 

- povprečno število let trajanja študija na študenta  
o Leto 2007: vsota razlike za vse diplomante rednega dodiplomskega študija po visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v 

letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov; 
o Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija po visokošolskih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, v letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom 
študentov; 
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o Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija po študijskih 
programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom 
študentov; 

 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 
Pričakovani rezultati v študijskem letu 

2008/2009 

V sofinanciranih 
študijskih 
programih 

V nesofinanciranih 
študijskih programih 

V sofinanciranih 
študijskih programih 

V nesofinanciranih 
študijskih programih 

Prehodnost študentov 
iz 1. v 2. letnik 
študijskega programa 
za pridobitev 
magisterija znanosti v 
% 

72,49% (podatek 
je za vse vpisane 
študente) 

/ 75% / 
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Načrt vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2008/2009 
Našteje se glavne novosti za razpis za študijsko leto 2007/2008 najprej za 1., nato za 2. in nazadnje za 3. stopnjo:  

 novi študijski programi, ki bodo prvič razpisani, s številom razpisanih mest za redni in izredni študij,  

 študijski programi, ki v študijskem letu 2008/2009 prvič ne bodo razpisani, in število razpisanih mest na teh programih v preteklem študijskem letu za 
redni in izredni študij. 

 

Ime visokošolskega 
zavoda, ki bo program 

izvajal oz. opustil 

Ime novega študijskega 
programa 

Ime opuščenega 
študijskega programa 

Predvideno število 
razpisanih mest v 

študijskem letu 2008/2009 

Redni Izredni 

1. stopnja 

FF Geografija (BO)   50 20 

    Geografija - 
enopredmetni 

-50 -20 

FF Germanistika   60 20 

    Nemški jezik in 
književnost - 
enopredmetni 

-60 -20 

FF Sociologija kulture   30   

FF Umetnostna 
zgodovina 

  30 5 

    Umetnostna 
zgodovina 

-30 -5 

2. stopnja  

FF Tolmačenje   15   

FF   Specialistični 
program 
Konferenčno 
tolmačenje 

  -15 

FF Zgodovina JV Evrope 
- skupna diploma 

  10   

FF Anglistika   20   
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FF Informacijska znanost 
z bibliotekarstvom 

  20   

FF Bibliotekarstvo   20   

FF Založniški študiji   20   

FF Etnologija in kulturna 
antropologija 

  50 25 

FF Geografija   60 20 

FF Germanistika   20   

FF Prevajanje   40   

FF splošno jezikoslovje   50 5 

FF psihologija   60   

FF sociologija kulture   50 15 

FF umetnostna 
zgodovina   40 45 

  

OPOMBA: Opuščeni 
programi so opuščeni 
programi 
dodiplomskega 
študija in so enaki 
opuščanju na 1. 
stopnji enakovrednih 
programov.       

3. stopnja  

FF Prevodoslovje     15 
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4.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Zvišanje kvalitete programa pedagoško andragoške 
izobrazbe 

Zvišanje kvalitete izvedbe programa Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 
Izboljšali smo izvajanje specialne didaktike za udeležence. 

Zvišanje kvalitete pedagoška andragoška izobrazba za 
predavatelje višjih šol 

Zvišanje kvalitete izvedbe programa Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Izvedba študijski program za bibliotekarje Zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja za 30 
kandidatov 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Izvedba programa Verstva in etika Vsaj 20 udeležencev Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

Uveljavitev izpitov iz znanja tujih jezikov kot javno veljavnih Začetek formalnih postopkov za pridobitev javne 
veljavnosti 

Smernice ostajajo kot plan za sledeče študijsko leto. 

4.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Priprava programov za vseživljenjsko učenje in seminarjev 
za spoplnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju in v gospodarstvu 

Programi profesionalnega usposabljanja; organizacija in 
izvedba konference EST 2007; permanentno 
izobraževanje učiteljev v okviru CPI; organizacija rarzličnih 
kongresov, konferenc in seminarjev; ponovitev programov 
v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol  (16-urni 
seminar za izobraževanje učiteljev mentorjev za področje 
francoščine, italijanščine in španščine z naslovom 
Mentorstvo študentom/študentkam romanistike na 
pedagoški praksi ter sodelovanje pri seminarju na nivoju 
FF za mentorje vseh področij - izvedeno v št.l. 2005/2006 
in 2006/2007); seminarji za osnovno- in srednješolske 
profesorje vseh 3 romanskih jezikov v okviru stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja (2 + 3 programi); jezikovni 
tečaj ruskega jezika; Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik -  Seminar slovenskega jezika, literature in kulture ter 
Mednarodni znanstveni simpozij Obdobja;  Ilešičevi dnevi - 
seminar usposabljanja za učitelje geografije; znanstveno 
srečanje "Evropske razsežnosti urbanizacije"; znanstveno 

Tečaj za begunce ni bil izveden, ker ni bil več aktualen, 
namesto tega sta bila izvedena projekt Primerjalna analiza 
in primeri dobre prakse glede urejanja romske kulturne 
problematike v evropskih državah in simpozij ˝The concept 
of time and space in European folklore˝, izveden je bil tečaj 
konverzacije v nemškem jeziku za študente. Izvedli smo 
programe profesionalnega usposabljanja - permanentno 
izobraževanje učiteljev v okviru CPI, zaključili smo projekt 
Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006/2007, izvedeni so 
bili seminarji za osnovnošolske in srednješolske učitelje 
romanistike, izvedli Ilešičeve dneve, naročene programe 
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srečanje ob 80-letnici dr. Radinje; mednarodna konferenca 
folkloristov; MESS; konferenca o romski problematiki;  
Crossing Borders Conference; tečaj za begunce;  
programi za izpopolnjevanje iz nemščine na  
različnih stopnjah za različne uporabnike, seminarji za 
profesionalni razvoj,  
naročeni programi, modularna izvedba medoddelčnih 
programov… 

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Povečanje števila uspešnih prijav na EU 
razpisih in učinkovitejše vodenje 
projektov. 

Povečanje števila uspešnih prijav na EU razpisih in učinkovitejše 
vodenje projektov. 

FF: 15 raziskovalnih programov +4 soizvajalski, 20 raziskovalnih 
projektov + 10 soizvajalskih, 5 podoktorskih projektov, 9 
znanstvenih sestankov 

Povečanje števila mednarodnih objav in 
citiranosti znanstvenih del 

za 10%. 
Zastaljeni cilj se da doseči z različnimi ukrepi: 
- promocijo pomena objavljanja 
- sprotnim spremljanje kazalnikov (objave in citiranost) na ravni 
članice, notranjih organizacijskih enot in posameznikov v letnem 
poročilu članice                                                                  - 
korekcija načina zbiranja podatkov: upoštevanje VSEH virov 
podatkov. Pri izpolnjevanju tabel št. 20 in 21, ki se nanašata na 
kazalca 31K in 32K,  je fakulteta naletela na težave. Zahtevane 
podatke je nemogoče zbrati v tako kratkem času in brez 
predpisane metodologije.  
V tabeli Bibliografski kazalci znanstvene, strokovne in 
pedagoške uspešnosti raziskovalcev, registriranih pri ARRS, ki je 
dostopna na IZUM SICRIS,  14.6.2006 
(http://sicris.izum.si/Docs/COBISS2006/statbib-0581.pdf), so 
prikazani bibliografski kazalci za 453 registriranih raziskovalcev 
na fakulteti. Na fakulteti se v vzajemni katalog Slovenije COBISS 
COBIB tekoče vnašajo dokumenti raziskovalcev v skladu z 
navodili in tipologijo za vodenje bibliografij v sistemu COBISS 
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf).  

Število raziskovalcev, ki so regisrtirani na ARRs je 479, od tega je 
370 viskošolskih učiteljev, viskošolskih sodelavcev, raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki opravljajo raziskovalno delo. Po naših 
podatkih, glede na to da knjižnice ne morejo predvideti števila objav 
raziskovalcev, prav tako ne morejo zbirati števila citatov - slednje 
lahko spremljajo samo raziskovalci sami, ki najbolje poznajo vire v 
katerih lahko pričakujejo citiranje svojih objav) je število 
mednarodnih objav na raziskovalca 0,27. Za število ciatov nimamo 
podatka.                                                                           
Izpis Bibliografski kazalci znanstvene, strokovne in pedagoške 
uspešnosti raziskovalcav, registriranih pri ARRS 
(http://sicris.izum.si/search/org.aspx?lang=slv&mode=&id=667) 
potrjuje, da nimamo ustreznih podatkov za tovrstne analize oziroma 
za izračun indeksov. 
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Sistem COBISS ne omogoča izpisa kategorije »mednarodne 
objave«. 
 Zbrati podatke za »mednarodne objave« in še upoštevati 
soavtorstvo 
 je za pristojne službe težka naloga.Na podobne težave smo 
naleteli  
pri zbiranju podatkov za tabelo citiranosti posameznih del 
raziskovalcev. Na področju družboslovja in humanistike zbirajo 
podatke 
 o citiranosti po večini avtorji sami za potrebe prijav na  
raziskovalne projekte, ob prijavah na izvolitve v naziv itd. 

Hitrejše in učinkovitejše povezovanje 
raziskovalcev UL z uporabniki in prenos 
znanja med univerzo in uporabniki 

Hitrejše in učinkovitejše povezovanje raziskovalcev UL z 
uporabniki in prenos znanja med univerzo in uporabniki 

Podatka za delež prihodkov raziskovalne dejavnosti iz trženih virov 
nimamo.                                                                                                                                                  
8 raziskav za trg (posebne pogodbe) v letu 2007 

Okrepitev raziskovalnega dela s 
pomlajevanjem kadrov 

6 (glede na pridobljene mentorje v 2006 za 2007)  domačih in 1 
tujega mladega  raziskovalca, 5  domačih in 3  tuje podoktorske 
raziskovalce 

7 domačih MR (glede na pridobljene mentorje na javnem razpisu 
ARRS), V letu 2007 je bilo na FF 6 podoktorskih raziskovalcev 
(izvajalo se je 5 podoktorskih projektov). V tem letu ni bilo nobenega 
tujega podoktorskega raziskovalca, ker ni bilo odobrenih prijav. 

Povečanje  vlaganj v raziskovalno 
opremo 

30.615 EUR v  raziskovalno   opremo katere nabavna vrednost 
je med 15.000 € in  150.000,00€: 

Realizacija: 75.345,64 € 
 

 

4.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Oblikovanje skupnih dodiplomskih, 
magistrskih in doktorskih programov s 
tujimi visokošolskimi zavodi 

Zgodovina jugovzhodne Evrope (skupni program), Evropski 
magisterij iz socialne in kulturne antroplogije (Creole - Kulturna 
raznolikost in transnacionalni procesi). 

V okviru programa MIREES (Oddelek za sociologijo) že potekajo 
izmenjave - v študijskem letu 2007/2008 pri nas 5 študentov. 
Zgodovina jugovzhodne Evrope je aktrditiran podiplomski študijski 
program, ki bo razpisan za študijsko leto 2008/2009, ravno tako 
CREOLE. Na Oddelku za filozofijo so oblikovali nov skupni 
podpidplomski program imenovan Cognitive Science 

Povečanje izmenjave študentov 209 naših študentov v tujino in s tem povečali delež študentov v 
izmenjavi na 2,8%, 138 tujih študentov pri nas in s tem povečali 
delež tujih študentov v izmenjavi pri nas na 1,8% 

239 naših študento na študijski izmenjavi  v tujini; s tem smo 
povečali delež naših študentov na izmenjavi na 3,86%, 134 tujih 
študentov, ki so na študijski izmenjavi pri nas; s tem je delež tujih 
študentov pri nas 2,17 
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Omogočanje večjega vpisa tujih 
študentov v tečaje slovenščine 

10% študentov omogočeno opravljanje tečaja slovenščine Udeležba v programih Centra za slovenščino kot drugi/tuj jezik 

Oblikovati ponudbo izobraževalnih 
programov in izvajanje pedagoškega 
procesa tudi v tujih jezikih 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo - Popular culture; 
Anthropology of Globalization, Folklore Studies. Predmeti na 
oddelkih za tuje jezike se v okviru rednega študija izvajajo v 
tujem jeziku. Ti predmeti niso upoštevani v številčnem prikazu. 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo - Popular culture; 
Anthropology of Globalization, Ethnology of the Balkans. Predmeti 
na oddelkih za tuje jezike se v okviru rednega študija izvajajo v 
tujem jeziku. Ti predmeti niso upoštevani v številčnem prikazu. 

Povečanje izmenjave učiteljev 75 učiteljev članice, 128 tujih učiteljev in sodelavcev iz drugih 
univerz, 19  tujih raziskovalcev  

75 učiteljev članice je na tujih ustanovah sodelovalo v pedagoškem 
procesu, 125 tujih učiteljev in sodelavce je sodelovalo v 
pedagoškem procesu na članici, 16 tujih raziskovalcev 

Večja vključenost v mednarodne 
raziskovalne mreže in projekte posebej 
v vlogi koordinatorjev, centrov odličnosti 

14 (6 bilateralnih in vsaj 8 evropskih, glede na prijave v 2006)  
prijav na mednarodne projekte. 1 center odličnosti (glede na to, 
da je en tak projekt že odobren) prijav na mednarodne projekte 
kjer bo članica prevzela koordinativno vlogo. 

21 projektov (12 bilateralnih projektov in 9 drugih evropskih 
projektov - 6. OP, projekti EK. 0 centrov odličnosti je bilo realiziranih 
- do odstopanj prihaja zaradi nezadostne infrastrukturne podpore 
članice - premajhna pokritost za mednarodno raziskovalno delo. 

4.4 Knjižnična dejavnost 

 
Odprtost knjižnic Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: od 4 -11 ur dnevno, od 20-40 ur tedensko, infotočka 14.00-18.00, čitalnica 7.00-21.00, sobota 
7.00-18.00.  
 

Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Izboljšanje knjižničnega 
poslovanja 

V letu 2007 bomo izboljšali knjižnično poslovanje s 
sledečimi ukerepi  

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

Delež aktivnih uporabnikov 
knjižnice z UL med vsemi 
uporabniki knjižnice 

Število računalnikov, preko 
katerih uporabniki v knjižnici 
lahko dostopajo do informacij 

Letni prirast knjižničnega gradiva 
(enot) na študenta članice 

10.585 

0,8 

51 

1,5 
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Število izposojenih knjižničnih 
enot gradiva na dom in v 
čitalnico ter  medknjižnično 
posredovanih dokumentov 

 

341.097 

 

 boljšo promocijo knjižničnega gradiva in povečanjem njegove uporabe 
- povečanjem števila računalniških mest za uporabnike knjižnice 
- povečanjem nabave knjižničnega gradiva          

Število računalniških mest za uporabnike se je 
nekoliko zmanjšalo zaradi odpisa stare računalniške 
opreme. Nabava knjižničnega gradiva je manjša od 
pričakovane zaradi finančnega položaja posameznih 
knjižnic in povečane uporabe elektronskih virov. 

Povečanje stopnje 
informacijske pismenosti 
študentov 

35 organiziranih izobraževanj za uporabnike knjižnice Izvedenih 41 izobraževanj 

Povečanje finančnih 
sredstev za nabavo 
knjižničnega gradiva na 
različnih nosilcih 

za 5% glede na preteklo leto.   Finančna sredstva za nabavo knjižničnega gradiva 
so se zmanjšala za 36 % glede na l. 2006. 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2007 Načrt za leto 2008 

Študenti – dodiplomski, redni 7.985 8.783 

Študenti – dodiplomski, izredni 494 544 

Študenti – podiplomski 650 715 

Srednješolci 33 37 

Zaposleni 948 1.042 

Upokojenci 43 47 

Tuji državljani 54 59 

Drugi uporabniki 378 416 

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2007 Načrt za leto 2008 

Število aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

10.585 11.643 

Delež aktivnih uporabnikov z 80% 80% 
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univerz (študenti, visokošolski 
učitelji in sodelavci, raziskovalci 
in strokovni sodelavci) 

Letni prirast tiskanih enot gradiva 
in število zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih enot  

11.371 
 

11.200 
 

Število pregledanega gradiva v 
elektronski obliki  

15.000 13.786 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike 

41 43 

4.5 Upravne naloge univerze  

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Izdelava pravilnika o izobraževanju Potrjen pravilnik o izobraževanju Pravilnik potrjen v januarju 2007 

Vzpostaviti večje informiranje preko internih spletnih strani 
fakultete 

Večja informiranost študentov, zaposlenih in 
drugih. 

Obogatene informacije in spletne strani. 

Posodobitev informacijskega sistema za vsa področja 
Filozofske fakultete (poslovna, kadrovska in študentska 
informatika, urniki) 

Posodobljena in povezana informatika na 
poslovnem, kadrovskem področju in urnikih. 

Posodobljen program za urnike povezan s študentsko 
informatiko. Povezava s poslovno in kadrovsko informatiko 
ni vzpostavljena, ker izbrani ponudnik UL tega ne 
omogoča. 

Dokončna uskladitev dejavnosti z registracijo FF Izvedena doregistracija dejavnosti Filozofske 
fakultete 

O doregistraciji dejavnosti fakultete še nismo prejeli 
obvestila UL. 

Jezikovni in nejezikovni tečaji in seminarji za potrebe 
gospodarstva in vladnih organizacij 

Zagotavljanje dodatnih sredstev za izboljšanje 
materialnega poslovanja fakultete 

V letu 2006 smo povečali ponudbo tečajev iz 25 na 42 
tečajev ter 6 pogodb z gospodarstvom za sponzorstvo in 
donacijo pri posameznih aktivnostih FF. Tako smo 
zagotovili povečanje sredstev za delovanje oddelkov FF. 

Interni izobraževalni tečaji in seminarji  Izboljšanje poslovanja fakultete V letu 2006 smo izvedli interne tečaje za uporabo 
programa za javna naročila malih vrednosti ter s tem 
izboljšali poslovanje fakultete v smislu preglednosti. 
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Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko 
leto 

2007/2008 
 

Načrt za 
študijsko leto  
2008/2009 

Število študentov na računalnik 
 

38 35 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% 

 
o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se deli s številom računalnikov, ki jih lahko 

uporabljajo študenti. 
o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte 

študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov. 

4.6  Kadrovski načrt in kadrovska politika v letu 2007 

 

Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Skrb za izpopolnjevanje zaposlenih za poučevanje, 
raziskovanje, vodenje in upravljanje 

Organizacija znanstvenih in strokovnih 
sreöanj, posvetov ipd.; seminarji iz 
visokošolske didaktike; delavnice za e-učenje; 
delavnice za tutorstvo; delavnice za prijavo in 
vodenje projektov; delavnice za pripravo 
izvajanja programov za izpopolnjevanje iz tujih 
jezikov; delavnica o avtorskih pravicah in 
intelektualni lastnini; delavnica iz tehnike 
govorjenja                                                           
Omogočali bomo udeležbe na konferecah, 
znanstvenih in strokovnih posvetih; krajša 
usposabljanja in tečaje iz varstva pri delu   

Realizirano kot je bilo načrtovano v programu dela. 

Izboljšanje razmerje med številom učiteljev in 
študentov 

2% dodatnih visokošolskih učiteljev in 
sodelavec 

5 prevedb asistentskih delovnih mest v docentska in 
6,5 novih asistentskih delovnih mest. Sistemizacija 
realizirana po vsebinski in finančni preučitvi predlogov 
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predstojnikov oddelkov. 

4.7 Nacionalno pomembne naloge v letu 2007 

4.7.1 Skrb za slovenščino 

 
Letni cilji Pričakovani rezultati  Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Omogočanje doseganja 
znanja slovenščine kot 
tujega jezika 

1. Tečaji slovenščine na FF za potrebe 
UL 
- Znanje slovenščine pri tujih govorcih, 
kulturna promocija slovenščine in 
Slovenije, naraščanje števila in 
izboljšanje statusa slovenistik na tujih 
univerzah                                            

1. V letu 2007 smo v okviru programa Tečaji slovenščine izvedli naslednje tečaje: Celoletno šolo 
slovenskega jezika (2 semestra), Jutranji tečaj (2 semestra), Popoldanski tečaj (2 semestra), 13. 
zimsko šolo slovenskega jezika, 26. poletno šolo slovenskega jezika, 2. mladinsko poletno šolo 
slovenskega jezika, tri tečaje slovenščine za izmenjavne študente Socrates Erasmus, Tečaj za 
prevajalce in tolmače EU, Intenzivni tečaj slovenskega jezika, tri tečaje Priprava na izpit iz znanja 
slovenščine (dva na visoki in enega na srednji ravni) in 35 individualnih tečajev. 

 
2. Lektorati slovenščine na tujih 
univerzah 

Delovalo je 50 lektoratov slovenščine, na 20 univerzah je potekal diplomski študij, lektorji so 
organizirali še dodatne projekte - literarne večere, gostovanje iz Slovenije, ekskurzije v Slovenijo, 
prevajanja s študenti - skupaj več kot 150 projektov. Zelo se je povečalo število študentskih in 
učiteljskih izmenjav na slovensitikah na tujih univerzah in po Sloveniji. Izvedena so bila tridelovno-
izobraževalna srečanja za lektorjeSTU. 

Preverjanje in potrjevanje 
znanja slovenščine kot 
tujega jezika 

1. Izvajanje izpitov iz znanja slovenščine; 
2. izdelava izpitnih gradiv 
2. Pridobitev javno veljavne listine o 
znanju slovenščine kot tujega jezika; 2. 
banka izpitnih nalog 

1. Izpit iz znanja slovenščine je opravljalo skupno 1457 kandidatov, od tega 1176 na osnovni ravni, 
135 na srednji, 102 na visoki ravni, 44  kaniddatov pa je opravljalo izpit iz govornega 
sporazumevanja. Večina kandidatov je izpit uspešno opravila: na osnovni in srednji ravni je bilo 
uspešnih okoli 75 % kandidatov, na visoki pa 62 % kandidatov. Izpit iz govornega sporazumevanja, 
ki se izvaja za potrebe državljanstva oseb s pomanjkljivo izobrazbo, pa je uspešno opravilo dobrih 
65 % kandidatov. 2. Na podlagi statistične analize rezultatov so bile popravljene stare testne naloge, 
izdelano pa je bilo novo izpitno gradivo za 2 testa na osnovni ravni in po en test za obe višji ravni. 

Spodbujanje 
mednarodnega 
slovenističnega 
raziskovanja 

Organizacija strokovnih in znanstvenih 
srečanj z mednarodno udeležbo; 
Seminar slovenskega jezika, literature in 
kulture; Simpozij Obdobja 

izpeljan je bil 43. SSJLK (Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi) 

  Izpeljan je bil simopzj Obdobja 26 (Slovenska narečja med sistemom in rabo). 

  
  Izšli so zbornik 43. SSJLK, zbornik predavanj Obdobja 24 in zbornik povzetkov predavanj Obdobja 
26. Zbornik predavanj Obdobja 25 je v pripravi. 

Izobraževalna in razvojna Izobraževalni seminarji za učitelje Izvedeni so bil različni izobraževalni seminarji za skupine različnih naslovnikov: sodelavce Centra za 
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dejavnost - razvoj 
infrastrukture za doseganje 
zgornjih ciljev 

slovenščine kot tujega jezika, za  
izpraševalce/ocenjevalce na izpitih, 
avtorje izpitnih gradiv, izobraževalni 
seminarji za učitelje slovenskega jezika v 
zamejstvu, zdomstvu in izseljenstvu, 
seminarji za učitelje slovenščine kot 
drugega jezika (jezika okolja); supervizija 
pouka slovenskega jezika v zamejstvu, 
zdomstvu in izseljenstvu, raziskovanje 
področja slovenščine kot drugega/tujega 
jezika, razvoj novih gradiv 

slovenščino, bodoče sodelavce, učitelje na OŠ in SŠ, ki delujejo tudi na področju slovenščine kot 
drugega in tujega jezika, izpraševalce in ocenjevalce na izpitih iz znanja slovenščine, učitelje 
slovenščine v zamejstvu, zdomstvu in izseljenstvu. Skupaj je bilo izvedenih 17 različnih seminarjev. 
Na večini ustanov, ki izvajajo izpit iz znanja slovenščine, je bil izveden t. i. monitoring. V okviru 
projekta Tempus MaLTeC, katerega cilj je vzpostaviti izpitni center za makedonščino kot tuji jezik v 
Skopju in razviti ustrezen sistem preverjanja in certificiranja znanja makedonščine kot J2/JT, je bil v 
Skopju izveden 10-dnevni seminar (novembra in decembra 2007). Prav tako je IC oktobra 2007 
gostil prvo srečanje vseh partnerjev pri projektu.  

 

- Založniška dejavnost 
- Gradiva za poučevanje in učenje 
slovenščine, vzorčni testi, informativne 
brošure; učno gradivo z integracijskimi 
vsebinami za otroke, govorce 
slovenščine kot drugega jezika 

Natisnjen je bil učbenik slovenščine za tuje študente v Sloveniji Jps!. Pripravljeno je bilo obsežno 
gradivo za vse izvajalce izpitv iz znanja slovenščine, ki pa je namenjeno izključno inetrni uporabi. 
Januarja 2007 sta izšli dve zbirki nalog za srednjo in visoko raven. 

Projekti za razvijanje 
infrastrukture za učenje 
slovenščine 

Koordinacija projektov 
- Brezplačni internetni tečaj (Slovenščina 
na daljavo) 

Projekt v teku - nadgradnja in širjenje. 

 
2. Učno gradivo z integracijskimi 
vsebinami (Spices) 

Projekt se je zaključil 1. 10. 2007. Dve sodelavki Centra sta sodelovali na zaključni konferenci 
projekta septembra 2007 v Perugii (predviden izid zbornika s prispevki). Slovenska verzija učnega 
gradiva je še v pripravi.  

 
3. Tečaj za kombinirano učenje na 
daljavo Tool2 

Projekt v teku. Maja 2007 je bilo organizirano transnacionalno srečanje sodelujočih v Ljubljani. 

 4. Slavic Network (Socrates, Lingua  Projekt se je zaključil 30. 9. 2007 in bil nagrajen z Evropskim jezikovnim priznanjem za leto 2007.  

 
5. Slovenščina za tuje turistične    
delavce 

Projekt v teku. Septembra 2007 je bilo organizirano transnacionalno srečanje sodelujočih v Izoli. 

 
6. Slovenščina kot drugi jezik v 
slovenskih osnovnih šolah  

Opravljene so bile vse v projektu predvidene dejavnosti: izveden je bil pilotni tečaj slovenščine kot 
drugega jezika v eni izmed ljubljanskih osnovnih šol, pripravljeno je bilo učno gradivo, izvedena je 
bila pilotna študija med učitelji, starši in učenci.  

Projekti za promocijo 
slovenščine 

Mini tečaj slovenščine Projekt v teku. 



Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta        

 32 

4.8 Interesna dejavnost študentov 

 
Cilji Filozofske fakultete Pričakovani rezultati Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Okrepiti sodelovanje z društvi študentov, ki delujejo na FF Število izvedenih projektov. Projekt je bil realiziran. ŠSFF je sodeloval z društvi. Skoraj 
vsa društva so prijavljala projekte (sofinanciranje). 

Okrepiti sodelovanje pri projektih v organizaciji FF Število sodelujočih študentov Študenti so aktivno sodelovali pri projektih v organizaciji 
FF. Največ jih sodeluje pri projektu tutorstvo. 

Sodelovanje pri projektu Filofest Uspešnost festivala (število prijavljenih filmov, 
število predvajanih filmov, število obiskovalcev) 

Projekt je bil realiziran. Festival je bil (mednarodno) 
uspešen. Študentski svet je aktivno sodeloval in 
sofinanciral festival. 

Organizirati festival glasbenih skupin študentov FF Uspešnost festivala (število prijavljenih skupin in 
število obiskovalcev) 

Projekt ni bil realiziran zaradi pomanjkanja zanimanja s 
strani glasbenih skupin študentov FF. 

Dvigniti prepoznavnost ŠSFF in ŠSUL med študenti FF Število študentov, ki bodo sodelovali pri projektih Projekt je bil realiziran. Izvedeni so bili Dnevni ŠSFF, prav 
tako je ŠSFF zelo aktivno sodeloval in  podpiral projekte 
projekte študentov FF. 

Okrepiti sodelovanje študentov v organih FF Število študentov, ki bodo kandidirali in aktivno 
sodelovali v organih FF 

Projekt je bil realiziran. Študenti FF so polno zastopani v 
Senatu FF, Akademskem zboru FF, Upravnem odobru FF, 
Komisiji za kakovost FF, Komisiji za inf. Sistem FF, 
Komisiji za dodipl. in mag. študij FF, Komisiji za doktorski 
študij ... Predstavnik študentov sodeluje tudi v Habilitacijski 
komisiji FF. Predstavniki študentov sodelujejo na sejah 
svetov oddelkov FF. 

Povezovanje in sodelovanje s ŠOFF Število izvedenih projektov. Povezovanje in sodelovanje je bilo realizirano. ŠSFF in 
ŠOFF sta skupaj podpirala in realizirala različne projekte. 

Delovanje računalniške učilnice za študente FF Število študentov, ki bodo računalniško učilnico 
uporabljali. 

Projekt je bil realiziran. V prizidku FF se nahaja 
računalniška učilnica z imenom Kamra. Število študentov, 
ki jo obiskuje, je zadovoljivo. 

Študentska svetovalnica 
 

Število sodelovalcev in število uporabnikov Projekt je bil realiziran. Svetovalnica deluje, število 
upoabnikov je veliko (še posebej pred vpisi v višje letnike). 
ŠSFF in drugi študenti pri tem sodelujejo s prodekanom 
študentom, ki vodi svetovalnico. 
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4.9 Investicije in investicijsko vzdrževanje za leto 2007 

 

Objekt Investicija (kaj se bo delalo) 
Vrednost investicije v letu 

2007 v € iz lastnih sredstev 
Realizacija v letu 2007 z obrazložitvijo razlik 

Rimska 11 Odkup stavbe v obsegu 83,16 m² 170.000 založeno 158000, povrnitev iz sredstev UL 

Rimska 11 Odkup celotne stavbe 1.500.000 ni realizirano 

skupaj   1.670.000 158.000 

4.9.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin za leto 2007 

 
Objekt Vrsta del  Vrednost investicijskega 

vzdrževanja  iz lastnih sredstev  
v € 

Obrazložitev 
odstopanj za 

2007 

Vrednost investicijskega 
vzdrževanja  iz  sredstev MVZT v 

€ 

v letu 2007 dejanska 
poraba do 
31.12.2007 

v letu 2007 dejanska 
poraba do 
31.12.2007 

Zvetiška Asfaltiranje dvorišča 
                   
9.000      

27.848 
  

    

Zavetiška Ureditev žičnate ograje 
                   
9.000      

13.008 
  

    

Zavetiška Ureditev travnatih površin   6.187       

Aškerčeva Toplotna postaja 
  33.882 urgentna 

potreba 
    

Karlovška Popravilo strehe   7.889   0   

Rimska Popravilo strehe 
                   

4.000      
0 

ni realizirano 
    

Zavetiška Popravilo strehe-frčada 
                   

2.700      
  zaporedna 

209 
    

Zavetiška Popravilo strehe-severna stran                 10.000          15.000 23.495 
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Zavetiška Popravilo dimnika 
                   

3.200      
  zaporedna 

209 
    

Zavetiška Reditev garaže                 17.000      10.274,0       

Aškerčeva Ureditev parkirnih mest                 20.000      0,0 ni realizirano     

Aškerčeva,Rimska,Zavetiška 
Obnova predavalnic, delovnih kabinetov idr (gradbeno 
obrtniška dela). 

98.000 19.533,0 
  

    

  Brezžično omrežje 5.000 0 ni realizirano     

Zavetiška Izdelava študije požarne varnosti, Zavetiška 2.000 360   3.000   

Zavetiška Varnostna razsvetljava 2.000 0 ni realizirano     

skupaj                 181.900              118.981        18.000                 23.495      

4.9.2 Nakup opreme v letu 2007 

 
 
 
 

 

 
 

POSLOVNO POROČILO SO PRIPRAVILI: Vodstvo in skupne strokovne službe Filozofske fakultete 
 
Sprejet na seji upravnega odbora Filozofske fakultete, dne 3. 3. 2008. 

Oprema Namen opreme Vrednost opreme 
v letu 2007 v  € 

Realizacija nakupa opreme v letu 
2007 

Šolska oprema, mize stoli pedagoška oprema 41.729,00     147.725,00     

DLP projektorji pedagoška oprema 17.434,00     27.548,70     

Računalniška oprema raziskovalna oprme 14.398,45     69.921,08     

Šolsko pisarniško pohištvo pedagoška oprema 78.000,00     13.263,15     

Audio video oprema pedagoška oprema 70.000,00     25.730,78     

Telefonski aparati druga oprema 1.000,00     4.256,66     

Računalniška oprema pedagoška oprema 30.000,00     172.014,97     

Notranje označevanje prostorov druga oprema 4.000,00     12.704,16     

SKUPAJ   256.561,45     473.164,50     
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

ZA LETO 2007 
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I. Sodila za razporeditev prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
1. V dejavnost javne službe so razporejeni prihodki in odhodki za sledeče dejavnosti: 

- redno in izredno izvajanje študijskih programov za pridobitev dodiplomske izobrazbe, podiplomske izobrazbe, programi pedagoško andragoške 
izobrazbe in izpopolnjevalni programi za učitelje, 

- habilitacije in nostrifikacije,  
- simpoziji, konference, 
- dejavnosti Centra za Slovenščino, 
- znanstveno raziskovalno delo povezano s pedagoškim delom, programskim financiranjem, projektnim financiranjem, 
- obštudijska dejavnost študentov, določena v letnem programu študentskega sveta FF, 
- knjižničarska, založniška dejavnost in prodaja učbenikov in strokovne publikacije, 
- upravno administrativna, računovodska, informacijska dejavnost, 
- investicije in investicijsko vzdrževanje premoženja. 
 
Viri za opravljanje dejavnosti javne službe  so proračunska sredstva, zagotovljena za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva, financirano po 
Uredbi in proračunska sredstva, zagotovljena po pogodbah. Proračunska sredstva po pogodbah so  namenjena za izvajanje sofinanciranega podiplomskega 
študija, izvajanje dejavnosti Centra za Slovenščino, projektnih raziskovalnih nalog, dejavnost pedagoško andragoškega izobraževanja učiteljev, stalnega 
strokovnega spopolnjevanja učiteljev in projektov Evropskih socialnih skladov.  
 
Poleg proračunskih virov pridobiva fakulteta za opravljanje dejavnosti javne službe tudi tržne vire. Tržni viri so šolnine za plačilo izrednega dodiplomskega 
študija, podiplomskega študija, plačilo izpitov, diplom, potrdil, sklepov. Viri so tudi kotizacije za izvajanje simpozijev, konferenc, plačevanje prodanih knjig, 
učbenikov, revij. Plačilo za navedene storitve je  pridobljeno od fizičnih ali pravnih oseb.  
 

2. Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je opredeljena kot: 
- dopolnilna dejavnost zavoda, ki samostojno odloča glede kadrovske, prostorske in druge zmogljivosti, 
- samostojno odločanje o obsegu in vsebini dejavnosti glede na povpraševanje, glede določanja prodajne cene, ki mora pokrivati stroške, ki so povezani s 

to dejavnostjo vključno z amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 
- opravljajo jo tudi druge pravne in fizične osebe na trgu. 
 
Glede na to opredelitev so v tržno dejavnost razvrščeni  prihodki in odhodki za opravljanje izpitov iz znanja  tujih jezikov in organizirani tečaji za 
izpopolnjevanje znanja jezika. 
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II. Dolgoročne časovne razmejitve  
 
Dolgoročno odloženi namenski prihodki so oblikovani v višini 339.632,81 € za namene pokrivanja amortizacije. Oblikovani so kot presežek prihodkov vračunanih 
v ceno proizvodov in zneskom za pokrivanje stroškov amortizacije v letu 2007.  
 
 
III.      Izkazovanje presežka odhodkov nad prihodkov  
 
Poslovno leto 2007 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.222.897,26 €. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen 
in bo namenjen za pokrivanje bodočih investicij.  
 
 IV.       Vrednotenje zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje 
 
Filozofska fakulteta nima zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje.  
 
V. Neporavnane terjatve  
 
Fakulteta ima  na dan 31.12.2007 terjatve do posameznih kupcev v državi v višini 202.049,88 €, terjatve do kupcev v tujini v višini 8.526,30 €, terjatve do 
ministrstev v višini 1.693.930,17 €. Oblikovali smo popravek za zapadle neplačane terjatve do 30.06.2007 v višini 72.281,00 €. Plačane pa so bile terjatve iz 
preteklih let v višini 4.308,52 €. Fakulteta kupcem, ki ne plačujejo pravočasno svojih obveznosti, pošilja opomine. Do starih neplačnikov za izredni študij pa so 
vložene izvršbe za plačilo.  
 
Inventurna komisija je predlagala dokončni odpis  terjatve v višini 2.074 €. Odpisane so terjatve v tujini v višini 444,42 € za prodane knjige Centra za 
slovenščino, terjatve za prodano revijo Andragoška spoznanja v višini 829,21 € in terjatve za prodane knjige Centra za pedagoško izobraževanje v višini 800,37 
€. Vse terjatve so iz leta 2004. 
 
VI. Neporavnane obveznosti 
 
Neporavnanih zapadlih obveznosti konec leta 2007 ni bilo, obveznosti poravnavamo v roku.  
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VI. Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva 
 
Vlaganja v nepremičnine so bila v letu 2007 v višini 158.000 € za nakup nepremičnine na Rimski ulici, 500.000 € smo namenili za sofinanciranje investicije 
»klimatizacija in prezračevanje« na fakulteti. Nakup opreme je bil izveden v višini 637.166,21 € in sicer iz proračunskih sredstev v višini 66.273,18 €, ostalo iz 
tržnih virov fakultete. Izveden je bil nakup pisarniškega pohištva v višini 150.315,31 €,  računalniške in programske opreme v višini 215.469,93 €, opreme za 
varovanje v višini 136.312,80 €, oprema za učilnice v višini 53.554,70 €. 
 
Dolgoročnih kapitalskih naložb fakulteta nima. 
 
 
5 VIII.     Naložbe prostih denarnih sredstev 
 
Prosta denarna sredstva so bila na dan 31.12.2007 v obliki deponiranih tolarskih sredstev v višini 1.039.850,08 € (ABANKA),  zakladne menice v višini 
2.476.121,44 €, sredstva na zakladniškem podračunu države v višini 4.400.000,00 €. 
 
 
6 IX.     Spremembe stalnih sredstev 
 
Pomembnejša sprememba je bila v letu 2007 povečanje vrednosti nepremičnin zaradi investicije »prezračevanje in klimatizacija«, ki se je pričela izvajati poleti 
2007. 
 
7 X.      Izvenbilančna evidenca 
 
V izvenbilančni evidenci so vodene zaloge knjig, obrazcev, ki jih izdaja fakulteta za potrebe izvajanja študijskega procesa in založniške dejavnosti. 
 
Izvenbilančna evidenca je vzpostavljena za zalogo knjig in obrazcev po nabavnih cenah v knjigarni Filozofske fakultete (vrednost na dan 31.12.2007 je bila 
574.934,32 €).  
 
Način izvenbilančne evidence vodenja omenjenih zalog uporabljamo za evidenčne namene. Stroški tiskanja in ostali stroški izdaje knjig se neposredno ob 
nastanku v celoti knjižijo v breme ustreznega konta razreda 4. 
 
 



Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta        

 39 

XI. Odpisana neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 
 
Fakulteta uporablja veliko računalniške opreme, ki je že v celoti odpisana. V celoti odpisanega je veliko tudi pohištva v učilnicah, kabinetih, pisarniških prostorih 
in hodnikih. V celoti je odpisan star fonolaboratorij, nekatere naprave za geološke in arheološke raziskave.  
 
 
Računovodsko poročilo pripravila:                                                                                   Dekan Filozofske fakultete: 
Vida Miklavec                red. prof. dr. Valentin Bucik 
Pomočnica tajnice za fin. in račun. 
 
 
 


