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Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa 

o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 

47/1994), Odredbe o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Slovenščina kot drugi in 

tuji jezik (Uradni list št. 6/2015), Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 

drugih zavodov (Uradni list RS 7/2011), Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni 

list RS št. 28/2000 in naslednji), Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS št. 8/05), Pravil 

Filozofske fakultete (8. 7. 2015) in kasnejših sprememb je Senat Filozofske fakultete Univerze 

v Ljubljani na seji 27. 1. 2016 in 20. 12. 2017 sprejel 
 
 

PRAVILNIK CENTRA ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI IN TUJI JEZIK (CSDTJ) 
 
 

1. Opredelitev dejavnosti 

 

1. člen 

 

V okviru Oddelka za slovenistiko deluje Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki s 

svojimi programi celovito strokovno skrbi za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika 

ter slovenski jezik, literaturo in kulturo ter slovenistiko mednarodno promovira.  

 

Centrove dejavnosti obsegajo: 

 

– poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v različnih okoljih in na različnih 

stopnjah v Sloveniji ter tujini; 

– izvajanje programa slovenistik na tujih univerzah; 

– preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika; 

– izobraževanje učiteljev, izpraševalcev in ocenjevalcev na izpitih ter drugih zainteresiranih 

skupin na področju poučevanja, testiranja in načrtovanja slovenščine kot drugega in tujega 

jezika; 

– svetovanje ustanovam v RS in tujini na področju slovenščine kot tujega in drugega jezika; 

– temeljno in aplikativno raziskovanje na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter 

merjenja jezikovne zmožnosti nasploh;  

– uveljavljanje in širjenje vedenja o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi v RS ter v tujini; 

– omogočanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja slovenskega jezika, književnosti ter 

kulture v RS in v tujini; 

– organizacijo znanstvenih in strokovnih srečanj z domačo in mednarodno udeležbo ter drugih 

izobraževalnih in kulturnih prireditev v RS in na univerzah po svetu; 

– izdajanje znanstvenih, strokovnih del, učbenikov in drugih priročnikov z naštetih področij. 
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2.  Organiziranost CSDTJ 
 

2. člen 

CSDTJ sestavljajo naslednji programi: 

– Slovenščina na tujih univerzah (STU);  

– Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (SSJLK); 

– Simpozij Obdobja; 

– Tečaji slovenščine; 

– Slovenščina za otroke in mladostnike; 

– Izpitni center; 

– Izobraževanje učiteljev; 

– Založništvo. 

 

Programe vsebinsko in organizacijsko vodijo, izvajajo ter skrbijo za njihov razvoj samostojni 

strokovni sodelavci CSDTJ. 

Delovanje nekaterih programov je urejeno s posebnimi akti. Posamezni programi imajo svoje 

organe delovanja, po potrebi ustanavljajo posebne komisije ali delovne skupine za posebne 

strokovne naloge. Naloge in organi programov so podrobneje opredeljeni v poglavju 3 

Dejavnosti in organi programov CSDTJ.  

 

Glede na razvojne potrebe lahko CSDTJ ustanavlja nove programe ali preoblikuje obstoječe. 

 

3. člen 

Organi CSDTJ so: 

– predstojnik CSDTJ; 

– Svet CSDTJ; 

– organi programov. 

 

4. člen 

CSDTJ vodi predstojnik CSDTJ, ki ga izmed svojih habilitiranih visokošolskih učiteljev izvoli 

Svet Oddelka za slovenistiko, imenuje pa ga Senat FF. Mandatna doba predstojnika traja 2 leti, 

z možnostjo ene ponovne zaporedne izvolitve. 

 

Strokovne sodelavce vodi vodja, ki je redno zaposleni strokovni sodelavec na CSDTJ. Mandat 

vodje je 4 leta, brez možnosti podaljšanja. Kandidata za vodjo predlaga Svet CSDTJ v potrditev 

Svetu Oddelka. 

 

5. člen  

Predstojnik CSDTJ: 

– predstavlja CSDTJ;  

– skupaj z vodjo strokovnih sodelavcev skrbi za nemoteno in usklajeno strokovno, pedagoško, 

finančno in organizacijsko delo vseh enot CSDTJ; 

– z vodji programov pripravlja strategijo razvoja CSDTJ in skrbi za njeno izvajanje; 

– Oddelku za slovenistiko poroča o delu in načrtih CSDTJ; 

– promovira dejavnost Centra v strokovni in širši javnosti. 
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6. člen  

Svet CSDTJ sestavljajo: 

– predstojnik CSDTJ; 

– vodja strokovne službe CSDTJ; 

– predstojnik in namestnik predstojnika Oddelka za slovenistiko; 

– predsedniki, vodje oziroma predstavniki programov CSDTJ; 

– prodekan, ki ga imenuje dekan. 

 

Razširjeni Svet CSDTJ je po sestavi enak Svetu Oddelka. 

 

Svet enkrat letno oziroma po potrebi skliče in vodi predstojnik CSDTJ.  

 

7. člen 

Naloge Sveta CSDTJ so, da: 

- sooblikuje strategijo delovanja in razvoja CSDTJ, 

- potrjuje letno poročilo CSDTJ, 

- Svetu Oddelka predlaga kandidate za predstojnika in vodjo strokovnih sodelavcev CSDTJ. 

 

Organi programov  

 

8. člen 

Programi Slovenščina na tujih univerzah (STU), Tečaji slovenščine, Slovenščina za otroke in 

mladostnike in Izpitni center imajo programske svete, sestavljene iz predstavnikov pristojnih in 

zainteresiranih ustanov v Republiki Sloveniji glede na področje delovanja določenega 

programa. Programa Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (SSJLK) ter Simpozij 

Obdobja imata programska odbora, sestavljena iz predstavnikov slovenistične stroke. V 

primeru reorganizacije pristojnih in zainteresiranih ustanov se ustrezno reorganizirajo tudi 

sveti. 

 

Člani programskih svetov in odborov se na sejah seznanjajo z delovanjem programov, 

razpravljajo o aktualnih zadevah, dajejo predloge za delovanje programov oz. organizacijo in 

izvedbo posameznih prireditev, ki jih po potrebi obravnavajo in potrjujejo tudi drugi organi 

Centra. Seje programskih svetov in odborov so organizirane enkrat letno oziroma po potrebi, 

skličejo in vodijo jih vodje programov.  

Delovanje posameznih svetov, odborov in organov je lahko urejeno s posebnimi akti. 

 

Organi programov so podrobneje opredeljeni pri programih.  

 

 

3. Dejavnosti in organi programov CSDTJ 

 

Program Slovenščina na tujih univerzah (STU) 

 

9. člen  

Program je namenjen skrbi za organizacijo in delovanje lektoratov ter študijev slovenistike na 

univerzah po svetu, vzpostavljanju in vzdrževanju stikov z učitelji in univerzami v tujini s  
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slovenističnimi študijskimi programi, stalnemu izobraževanju učiteljev, zagotavljanju delovnih 

pogojev, ki učiteljem na delu v tujini omogočajo profesionalno in strokovno delo, ter pripravi 

ustreznih učnih gradiv. Celovita podpora, ki jo zagotavlja program, ima za cilj kakovostni študij 

slovenščine na tujih univerzah ter promocijo slovenskega jezika, literature in kulture po svetu. 

 

10. člen 

Delovanje programa je urejeno s Pravilnikom programa Slovenščina na tujih univerzah. CSDTJ 

je kot nosilec programa s strani ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, zadolžen za 

koordiniranje in izvajanje dejavnosti na državni ravni. 
 

Izvajalci programa na univerzah v tujini so učitelji slovenščine na tuji univerzi. 

 

11. člen 

Programski Svet STU sestavlja 10 članov: predstojnik CSDTJ, predstojnik Oddelka za 

slovenistiko, predstavnik vodstva fakultete, predstavnik Univerze v Ljubljani, štirje 

predstavniki Vlade Republike Slovenije (predstavniki ministrstev, pristojnih za visoko šolstvo, 

kulturo in za zunanje zadeve ter predstavnik urada za Slovence po svetu in v zamejstvu) in dva 

predstavnika učiteljev.  

 

Člani Sveta so po funkciji predstojnik CSDTJ in predstojnik Oddelka za slovenistiko ter 

predstavnika učiteljev. Predstavnika vodstva fakultete predlaga fakulteta, predstavnika 

Univerze v Ljubljani predlaga Univerza v Ljubljani, predstavnike ministrstev imenujejo 

ministrstva. Člane Sveta (razen članov po funkciji) v Svet imenuje dekan FF za dobo 4 let, z 

možnostjo ponovnega imenovanja.  

 

12. člen 
Učitelji slovenščine na tujih univerzah med seboj z večino glasov izvolijo dva predstavnika, ki 

zastopata interese učiteljev in sta tudi člana programskega Sveta. Predstavniki učiteljev imajo 

mandat 2 leti, z možnostjo ponovnega imenovanja.  

 

Program Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (SSJLK) 
 

13. člen 

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je prireditev, ki je namenjena strokovni 

javnosti iz tujine, zlasti tujim slovenistom, tudi slavistom – od študentov, univerzitetnih 

učiteljev, kulturnih in prosvetnih delavcev iz slovenskega zamejstva do prevajalcev in 

raziskovalcev. Namen prireditve je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem 

jeziku, literaturi in kulturi ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje ter literarno in 

kulturnozgodovinsko vedenje. 
 

14. člen 

Organa SSJLK sta: 

– predsednik prireditve; 

– programski odbor. 

 

Predsednik prireditve ima podpredsednika prireditve. 
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15. člen 

Predsednika in podpredsednika prireditve SSJLK izbere Svet Oddelka za slovenistiko izmed 

oddelčnih učiteljev in ju predlaga Senatu Filozofske fakultete v imenovanje. Predsednik in 

podpredsednik SSJLK sta imenovana za dobo 4 let (brez možnosti podaljšanja), s tem da se po 

2 letih zamenjata v vlogi predsednika in podpredsednika prireditve. 

 

16. člen 

Naloge predsednika SSJLK so: 

– oblikovanje vsebinskega načrta prireditve; 

– uredništvo monografije, ki izide ob prireditvi; 

– usklajevanje strokovnega in organizacijskega dela prireditve (v sodelovanju z vodjo 

oz. s strokovnim sodelavcem programa); 

– izdelava letnega načrta in poročila prireditve; 

– udeležba na sejah programskega odbora; 

– poročanje Svetu Oddelka za slovenistiko o prireditvi; 

– skrb za odmevnost prireditve. 

 

Podpredsednik SSJLK ima posvetovalno vlogo in ob odsotnosti predsednika SSJLK po 

njegovem pooblastilu opravlja naloge predsednika. 

 

17. člen 

Programski odbor SSJLK ima 5 članov; to so predsednik in podpredsednik SSJLK, vodja 

programa STU ter 2 predstavnika slovenistične stroke. 

 

Člani programskega odbora SSJLK so po funkciji predsednik in podpredsednik SSJLK ter 

vodja programa STU. Ostala člana odbora predlagata predsednik in podpredsednik SSJLK za 

dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenuje pa ju Svet Oddelka za slovenistiko. 

Člani programskega odbora SSJLK sestavljajo tudi uredniški odbor monografije, ki izide ob 

prireditvi. 

 

Program Simpozij Obdobja 
 

18. člen 

Simpozij Obdobja je osrednje mednarodno znanstveno slovenistično srečanje, ki je namenjeno 

domačim in tujim jezikoslovcem, literarnim zgodovinarjem in teoretikom ter drugim 

humanistom in družboslovcem. Udeleženci vsako leto razpravljajo o izbranih jezikoslovnih, 

literarnovednih in širših kulturoloških vprašanjih. 

 

19. člen 

Organa Simpozija Obdobja sta: 

– predsednik prireditve; 

– programski odbor. 
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20. člen 

Predsednika prireditve Simpozij Obdobja izbere Svet Oddelka za slovenistiko izmed oddelčnih 

učiteljev in ga predlaga Senatu Filozofske fakultete v imenovanje. Predsednik Simpozija 

Obdobja ima mandat 1 leto, brez možnosti podaljšanja. 

 

21. člen 
Naloge predsednika Simpozija Obdobja so: 

– oblikovanje vsebinskega načrta prireditve; 

– usklajevanje strokovnega in organizacijskega dela prireditve (v sodelovanju z vodjo oz. 

s strokovnim sodelavcem programa); 

– izdelava letnega načrta in poročila prireditve; 

– udeležba na sejah programskega odbora; 

– poročanje Svetu Oddelka za slovenistiko o prireditvi; 

– skrb za odmevnost prireditve. 

 

Predsednik Simpozija Obdobja je tudi urednik monografije, ki izide ob posamezni prireditvi, in 

je odgovoren za njen izid. 

 

22. člen 

Mednarodni programski odbor Simpozija Obdobja sestavljajo predsednik Simpozija Obdobja 

in 10–15 članov. 

 

Predsednik Simpozija Obdobja je član programskega odbora Simpozija Obdobja po funkciji. 

Ostale člane odbora predlaga predsednik Simpozija Obdobja za dobo 1 leta, imenuje pa jih Svet 

Oddelka za slovenistiko. 

 

Program natančneje opredeljuje Poslovnik, ki ga sprejme Svet Oddelka za slovenistiko. 

 

Program Tečaji slovenščine 

 

23. člen 

Program organizira in skozi celo koledarsko leto izvaja tečaje slovenskega jezika, namenjene 

najrazličnejšim odraslim naslovnikom in za najrazličnejše namene. V okviru programa se 

razvijajo modeli in pristopi poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika za odrasle, 

pripravljajo se učna gradiva in praktično usposabljajo bodoči učitelji slovenščine kot drugega 

in tujega jezika. 

 

24. člen 

Organ programa je programski Svet, ki je skupen programoma Tečaji slovenščine in 

Slovenščina za otroke in mladostnike. 
 

25. člen 

Svet Tečajev slovenščine in Slovenščine za otroke in mladostnike sestavlja 5 članov; to so 

predstojnik CSDTJ (hkrati predsednik Sveta), predstojnik Oddelka za slovenistiko (ali po 

njegovem pooblastilu drug oddelčni predstavnik), predstavnik ministrstva, pristojnega za  
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visoko šolstvo, predstavnik ministrstva, pristojnega za šolstvo, in predstavnik Urada Vlade RS 

za Slovence v zamejstvu in po svetu. Člane Sveta predlagajo posamezne institucije. Člane 

programskega sveta (razen članov po funkciji, tj. predstojnika CSDTJ in predstojnika Oddelka) 

v Svet imenuje Senat FF za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Program Slovenščina za otroke in mladostnike 

 

26. člen 

Program združuje dejavnosti v zvezi s poučevanjem slovenščine kot drugega in tujega jezika 

otrok in mladostnikov: razvijanje novih pristopov pri poučevanju, pripravo učnih gradiv, 

izvedbo specializiranih tečajev, izvedbo izobraževanj za učitelje, ki poučujejo učence, govorce 

slovenščine kot drugega in tujega jezika ter raziskovalno dejavnost.  

 

27. člen 

Organ programa je programski Svet, ki je skupen programoma Tečaji slovenščine in 

Slovenščina za otroke in mladostnike. 

 

28. člen 

Programski Svet Tečajev slovenščine in Slovenščine za otroke in mladostnike: člen 25. 

 

Program Izpitni center  

 

29. člen 

Izpitni center (IC) skrbi za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega 

jezika, naloge izvaja v skladu s Sklepom Vlada Republike Slovenije (Ur. l. RS 47/1994) o 

določitvi CSDTJ za strokovno komisijo za opravljanje preizkusa iz slovenskega jezika.  

Dejavnosti programa vključujejo pripravo javno veljavnega programa, ki je osnova za izvajanje 

izpitov iz znanja slovenščine, razvoj izpitnega gradiva, organizacijo in izvedbo izpitov iz znanja 

slovenščine na različnih ravneh po javno veljavnem programu ter izdajo javno veljavnih listin 

o znanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. V tem okviru skrbi za mrežo zunanjih 

izvajalcev izpitov ter njihovo strokovno usposabljanje. Program vključuje tudi raziskovalno 

dejavnost in razvoj metodologije jezikovnega testiranja na splošno. 

 

Program natančneje opredeljuje Pravilnik o izvajanju izpitov iz znanja slovenščine kot drugega 

in tujega jezika.  

 

30. člen 

Organa Izpitnega centra sta programski svet IC in pritožna komisija IC. 

 

31. člen 

Svet Izpitnega centra sestavlja 11 članov: predstojnik CSDTJ (hkrati predsednik Sveta), 

predstojnik (ali po njegovem pooblastilu drug predstavnik) Oddelka za slovenistiko, 

predstavnik Filozofske fakultete UL, predstavnik Univerze v Ljubljani (Visokošolska vpisna 

služba), predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih, predstavnik ministrstva, 

pristojnega za notranje zadeve, predstavnik zunanjih izvajalcev izpitov, predstavnik  
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ministrstva, pristojnega za migracije in integracijo, predstavnik ministrstva, pristojnega za 

slovenski jezik, predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, in predstavnik ustanove, ki zastopa 

interese kandidatov. Člane Sveta IC predlagajo posamezne institucije, v Svet jih (razen članov 

po funkciji) imenuje Senat FF za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

 32. člen 

Pritožna komisija IC lahko odloča v polni sestavi, ki ima najmanj tri (3) člane. Sestavo 

komisije določi za posamezno pritožbo predstojnik CSDTJ izmed članov Sveta IC. 

 

Mandat članov, ki lahko sodelujejo kot člani pritožne komisije, je 2 leti, z možnostjo 

podaljšanja.  

 

Pritožna komisija izvaja svoje naloge in pooblastila v obsegu, ki jih določa Pravilnik o izvajanju 

izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika.  

 

Program Izobraževanje učiteljev 

 

33. člen 

V okviru programa se razvijajo, organizirajo in izvajajo najrazličnejše oblike strokovnih 

usposabljanj za sodelavce Centrovih programov; izvajajo se tudi najrazličnejše izobraževalne 

dejavnosti v obliki seminarjev, namenjenih učiteljem slovenščine, izpraševalcem in 

ocenjevalcem na izpitih ter drugim zainteresiranim skupinam in posameznikom na področju 

poučevanja, testiranja in jezikovnega načrtovanja slovenščine kot drugega in tujega jezika. 

Program vključuje tudi raziskovalno dejavnost in razvoj metodologije poučevanja slovenščine.  

 

Program Založništvo 
 

34. člen 

Program skrbi za urejanje, koordinacijo, tehnično izvedbo in pripravo na tisk znanstvenih, 

strokovnih in učbeniških publikacij, promocijskega gradiva ter gradiv, ki nastajajo v okviru 

Centrovih programov in različnih projektov. Pri pripravi tiskovin vključuje nova strokovna 

spoznanja in metodologije za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika ter vključuje 

raziskovalno dejavnost in skrbi za promocijo tiskovin. V sodelovanju s posameznimi 

Centrovimi programi in Znanstveno založbo FF skrbi za prijavo posameznih gradiv na ustrezne 

razpise. 

 

V okviru založništva deluje delovna Skupina za načrtovanje tiskovin Centra za slovenščino kot 

drugi in tuji jezik, ki jo sestavljajo po en predstavnik programa Slovenščina na tujih univerzah, 

Slovenščina za otroke in mladostnike, Izobraževanje, Izpitni center, vodja lektorjev programa 

Tečaji slovenščine in lektor programa Slovenščina na tujih univerzah. Mandat članov Skupine 

je 4 leta z možnostjo podaljšanja. Sejo Skupine se skliče enkrat letno oziroma po potrebi, skliče 

in vodi jih vodja programa Založništvo. Predloge Skupine potrjuje kolegij samostojnih 

sodelavcev CSDTJ. 
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Naloge Skupine za načrtovanje tiskovin Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik: 

- predlaga nova učna gradiva in tiskovine, 

- predlaga avtorje in recenzente za učna gradiva, 

- razpravlja o posameznih temah in predlogih, vezanih na založniško dejavnost in 

program Založništvo. 

 

 

 

 

Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat FF in se objavi na spletni strani CSDTJ FF UL. 


