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Na podlagi drugega odstavka 22. člena in 1. alineje drugega odstavka 92. člena Pravil Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 

26. 5. 2021 sprejel  

 

Pravilnik o delovanju 

Središča za javno zgodovino 

 

1. člen: Ustanovitev 

 

V okviru Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: 

ustanovni oddelek) se ustanovi Središče za javno zgodovino (v nadaljevanju: Središče), ki se ukvarja 

z raziskovalno-razvojno, dokumentacijsko, ekspertno in organizacijsko dejavnostjo.  

 

2. člen: Ime 

 

Središče nosi ime: Središče za javno zgodovino  

Kratica: SJZ  

Angleška različica: Center for public history  

Kratica: CPH  

 

3. člen: Sedež 

 

Sedež Središča je v prostorih Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.  

 

4. člen: Spolno občutljiva raba jezika 

 

V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol (študentka, učiteljica itn.) se nanaša na kateri koli 

spol.  

 

5. člen: Članstvo 

 

Članice Središča so lahko učiteljice, sodelavke, znanstvene delavke in tehnične sodelavke 

ustanovnega oddelka, ki podpišejo pristopno izjavo o članstvu, ne glede na delež zaposlitve ali 

upokojitev. Pridružene članice so lahko tudi zunanje sodelavke, ki aktivno sodelujejo v projektih 

ali dejavnostih Središča ter podpišejo izjavo o članstvu na vabilo vodje Središča ali njene 

namestnice. Pri projektih ali dejavnostih Središča lahko sodelujejo tudi študentke.  

 

6. člen: Organi središča 

 

Vodjo Središča in njeno namestnico na predlog članic Sveta ustanovnega oddelka imenuje in 

razrešuje Svet ustanovnega oddelka. Mandat vodje Središča in namestnice je štiri leta z možnostjo 

ponovnega imenovanja. V odsotnosti vodje Središča njene obveznosti in odgovornosti prevzame 

namestnica vodje Središča. Vodja Središča in njena namestnica morata biti zaposlena na 
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ustanovnem oddelku na mestu visokošolske učiteljice z nazivom docentka, izredna ali redna 

profesorica ali na mestu raziskovalke z doktoratom.  

 

7. člen: Dejavnosti in projekti 

 

Središče bo izvajalo naslednje aktivnosti:  

- podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelka, zlasti na področju javne 

zgodovine;  

- organizacija in izvedba gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc, razstav, 

video in avdio produkcij ter drugih aktivnosti;  

- dokumentiranje kulturne in druge dediščine vseh časovnih obdobij, s posebnim poudarkom 

na novejši in sodobni zgodovini na področju Slovenije in na najširšem območju Evrope;  

- vodenje spletnega portala in profilov na socialnih medijih;  

- ustanovitev in urejanje digitalnega arhiva Oddelka za zgodovino;  

- priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni, vizualni, avdio, video in 

digitalni obliki.  

 

8. člen: Poslovanje 

 

Poslovanje Središča, poteka preko skupnih organizacijskih enot in skupnih strokovnih služb 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sredstva Središča se stekajo na transakcijski račun 

Filozofske fakultete. Središče ima svoje stroškovno mesto oziroma PPS. Vodji Središča in njeni 

namestnici je omogočen vpogled v celotno finančno stanje Središča – na posameznem programu, 

projektu in na posameznih dejavnostih. Sredstva določenega programa ali projekta, ki se izvajajo v 

okviru Središča, se uporabljajo namensko za izvajanje dotičnega programa ali projekta.  

 

9. člen: Financiranje 

 

Finančna sredstva Središče pridobiva z lastno dejavnostjo, z deležem od prodaje publikacij, z 

opravljanjem dejavnosti za druge naročnike, preko razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete 

projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.  

 

10. člen: Honoriranje 

 

Vsa plačila so usklajena s cenikom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
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11. člen: Uveljavitev pravilnika 

 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavi se 

na spletni strani ustanovnega oddelka.  

 

 

V Ljubljani, 26. maja 2021  

Senat Filozofske fakultete  

 

prof. dr. Roman Kuhar  

dekan 


