
Z ačetki visokošolskega študija na področju 
vzgoje in izobraževanja segajo v leto 1947, 

ko je vlada Ljudske republike Slovenije ustanovila 
Višjo pedagoško šolo. V letih povojne obnove 
je bilo število vpisanih študentov in zaposlenih 
skromno. Ob ustanovitvi je bilo redno zaposlenih 
9 učiteljev, 30 je bilo honorarnih predavateljev. 
Prvo leto se je vpisalo 75 rednih in 498 izrednih 
študentov. V tistem obdobju je redni študij trajal 
dve leti in jeseni 1949 je diplomiralo 36 študentov. 
Danes je številka štirimestna. V študijskem letu 
2016–2017 je bilo na Pedagoški fakulteti (UL 
PEF) vpisanih 2698 študentov in v letu 2016 je 
študij na vseh treh stopnjah uspešno zaključilo 
1097 študentov. 

V desetletjih od ustanovitve Višje pedagoške 
šole do danes se je fakulteta preimenovala in 
preoblikovala v Pedagoško akademijo (1964), 
se včlanila v okvir Univerze v Ljubljani (1975), 
prešla na visokošolski študij (1987) in se leta 
1991 preimenovala v Pedagoško fakulteto, ko je 
bila vpisana tudi prva generacija podiplomskih 
študentov. V 70. letih so nastali dislocirani 
oddelki v Novi Gorici, Novem mestu in Kopru. 

Prostorska stiska Pedagoške akademije je bila 
po dobrih treh desetletjih od ustanovitve 
rešena z izgradnjo nove stavbe. Poleti 1979 je 
bil postavljen temeljni kamen in leta 1983 je 
vrata študentom in zaposlenim za Bežigradom 
na stežaj odprla za tisti čas sodobna zgradba 
z več predavalnicami, kabineti, laboratoriji, 
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športno dvorano, knjižnico s čitalnico, jedilnico 
in večnamenskim prostorom v pritličju. A tudi 
danes zaradi povečevanja števila študentov in 
zaposlenih prostorski problem ostaja, saj nekateri 
prostori in predavalnice v današnjem času niso 
dovolj funkcionalni, del prostorov pa si fakulteta 
deli tudi s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo 
Ljubljana.

Danes ima Pedagoška fakulteta UL 9 oddelkov 
(Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Temeljni 
pedagoški študij, Socialna pedagogika, Specialna 
in rehabilitacijska pedagogika, Likovna 
pedagogika, Matematika in računalništvo, Fizika 
in tehnika, Biologija, kemija in gospodinjstvo), 
doktorsko šolo in 20 kateder. Organizacijske 
enote so Inštitut za znanstvenoraziskovalno 
in umetniško delo, Center za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, Center za študij 
edukacijskih politik, Center za raziskovanje in 
spodbujanje nadarjenosti, Center za diskretno 
matematiko, KemikUM - razvojno inovacijski 
učni laboratorij, Umetniška galerija, Center za 
kognitivno znanost in Center za razvoj kakovosti 
edukacije. 

Uspešnega delovanja Pedagoške fakultete 
UL ne bi bilo brez učinkovite strokovne in 
administrativne podpore (tajništvo, finančno-
računovodska služba, kadrovska služba, referat, 
služba za informatiko, tehnična služba, pisarna 
za raziskave in mednarodno sodelovanje, služba 
za kakovost in knjižnica).

Ob visokem jubileju smo v arhivu izbrskali 
nekaj fotografij, ki pričajo o tem, kako se je 
način študija spremenil v zadnjih desetletjih. 
Spremenili so se učila in učni pripomočki. Nekoč 
se je študijska vsebina beležila ročno, s papirjem 
in pisalom. Danes si izobraževanja, raziskovanja 
in tudi običajnega dela brez modernih tehnologij 
ne znamo več predstavljati. Spreminjali so se 
oblačilni slog študentov in predavateljev, prostori 
in okolica fakultete. Pedagoška fakulteta kot prva 
ekofakulteta v Sloveniji študente in zaposlene 
spodbuja k trajnostnemu vedenju do okolja. 
Mednarodno vpetost fakultete potrjuje njeno 
povezovanje s številnimi tujimi univerzami. 
Na izmenjavo se vsako leto odpravi več kot sto 
študentov in več deset zaposlenih, prav tako 
fakulteta sprejema tuje študente (programi 
Erasmus +, Erasmus Mundus - Basileus, 
CEEPUS, Norveški finančni mehanizem, Free 
mover in meddržavni sporazumi).  

Ob 70-letnici Pedagoške fakultete UL želimo, 
da pedagoški poklic v naši družbi ponovno 
pridobi položaj in ugled, ki ju je nekoč že 
imel in mu tudi pripadata – da se tudi širša 
javnost začne zavedati pomembnega vpliva, 
ki ga imamo pedagoški delavci z vzgojo in 
izobraževanjem številnih generacij mladih 
na oblikovanje prihodnje družbe. Pedagoška 
fakulteta bo še naprej širila znanje in z 
izobraževanjem pedagoških delavcev dajala 
znanju besedo in podobo.
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Stavba

Urejanje okolice ob novi stavbi Pedagoške akademije, ki je bila dograjena leta 1982.

Kolesarnica pred vhodom fakultete.

Novi parkirni prostori za zaposlene na južni strani.

Po petnajstih letih prizadevanj so leta 1979 pričeli zidati novo stavbo 
Pedagoške akademije. Temeljni kamen sta slovesno postavila 
študentka Irena Tomažič in dekan dr. Jurij Kunaver 29. junija 1979.

Kardeljeva ploščad 16 iz zraka danes.

Vhod v Stiški dvorec na Starem trgu 34 v Ljubljani, kjer je 
bil sedež Višje pedagoške šole (1952–1964) in Pedagoške 
akademije (1964–1983).

Stavba Pedagoške akademije (Stiški dvorec) v 70. letih. Študenti pred Pedagoško akademijo v 70. letih.

Maketa nove stavbe Pedagoške akademije (idejna zasnova iz 70. 
let).



Prostori

Računalniška učilnica v 90. letih.

Knjižnica v 90. letih.

Jedilnica fakultete in Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana pred prenovo.

Hodnik dekanata, kjer so razstavljena umetniška dela profesorjev z Oddelka 
za likovno pedagogiko.

Prenovljeni prostori referata. Prenovljena pisarna za raziskave in mednarodno sodelovanje.

Knjižnica danes.

Sodobna jedilnica je tudi prostor za druženje.

Računalniška učilnica danes.



Študij

Študijsko risanje pri predmetu risanje v 70. letih.

Študenti pri učenju demonstracije zakonov kinematike in dinamike v začetku 70. let.

Demonstracija pri študiju naravoslovja.

Študentka likovne pedagogike pri študijskem risanju portreta danes.

Študenti ob standardnem didaktičnem pripomočku - skeletu (70. leta).

Študij likovne pedagogike se izvaja tudi na prostem (npr. na zelenici ob 
fakulteti).

Študentka na praktični vaji oddelka za glasbeno vzgojo 
(70. leta).

Ribnik ob fakulteti kot laboratorij na prostem.

Študenti na terenskih vajah iz naravoslovja.

Učilnica za učenje tujih jezikov (fonolaboratorij v 70. letih). Študenti v učilnici št. 48 v 90. letih. Študenti v učilnici št. 48 danes.



V šoli in vrtcu

Študentke v zadnjih vrstah spremljajo pouk (70. leta).

Študentka nastopa pri uri geometrije (70. leta).

Učenje v gozdu: pod bodičastim ovojem se skriva kostanj.

Male sive celice urimo pri didaktičnih igrah.

Pedagoška praksa pri pouku likovne umetnosti.

Plesne dejavnosti v vrtcu.



Ob študiju

Nastop pevskega zbora Pedagoške akademije v 70. letih.

Nastop Komornega dekliškega pevskega zbora Pedagoške fakultete na prvi dan študijskega leta 2017-2018.

Študenti Pedagoške akademije pri uri telesne vzgoje na OŠ Prule sredi 70. let.

Koncert pevskega zbora študentov Pedagoške fakultete z dirigentom Jernejem Habjaničem ob podelitvi 
diplom v avli fakultete.

Študentje in zaposleni Pedagoške akademije se družijo na prostem (70. leta).

Študentke pri igri z žogo v fakultetni telovadnici.



Otvoritev razstave plakatov o prometu učencev osnovnih šol iz Hamburga 
oktobra 1997.

Vodstvo mladinske organizacije Zveze socialistične mladine Slovenije 
Pedagoške akademije na seji v dvorani ljubljanske mestne hiše (70. leta).

Veselimo se! Sprejem brucev 2. oktobra 2017.

V 80. letih je slavnostna podelitev diplom potekala v avli fakultete.

Nastop raperja Trkaja na sprejemu brucev 2. oktobra 2017.

Danes potekajo slavnostne podelitve listin v Zbornični dvorani Univerze v 
Ljubljani.

Raper  Nipke, prof. dr. Igor Saksida, predstojnik Oddelka 
za razredni pouk, raper Trkaj in dekan Pedagoške 
fakultete, izr. prof. dr. Janez Vogrinc na sprejemu 
brucev 2017.

Slavnostno odkritje skulpture profesorja Mirka Bratuše na dvorišču pred stavbo fakultete 4. junija 2010.

Otvoritev razstave profesorjev z Oddelka za likovno pedagogiko ob 70-letnici UL PEF v Balkonski dvorani Galerije UL (21. november 2017).

Proslava ob 70-letnici UL PEF v Slovenskem mladinskem gledališču (23. november 2017).

Študenti razrednega pouka so ob 70-letnici UL PEF naredili 
časovno kapsulo in jo zakopali 17. novembra 2017.

Dogodki



Sodelovanje

S podelitve certifikatov prvim štirinajstim evropskim centrom za nadarjene v okviru mreže European Talent Support Network; 
predstavnika UL PEF izr. prof. dr. Mojca Juriševič in izr. prof. dr. Gregor Torkar (Evropski parlament v Bruslju, 29. september 2015).

Pedagoška fakulteta z organizacijo Posveta PEF ter drugih 
različnih posvetov spodbuja in razvija partnerstvo med vzgojno-
izobraževalnimi institucijami. Prispevke s posvetov objavlja v 
znanstvenih monografijah.

Dober študij ne mine brez okusnih prigrizkov. Erasmus študenti pripravijo dogodek, na 
katerem nas posladkajo s specialitetami iz svojih dežel.

Zadnja leta študenti Oddelka za biologijo, kemijo in gospodinjstvo v mesecu novembru 
pripravijo tradicionalni slovenski zajtrk ob dnevu slovenske hrane.

Otvoritev razstave profesorjev in študentov z Univerze v Nantongu na Kitajskem z naslovom Show the youth (7. junij 2017).

Prva stran z nalivnim peresom napisanega poročila o akcijah Oddelka za knjižničarstvo ob 
dvajsetletnici Pedagoške akademije (1966–1967).

Pedagoška fakulteta je prva ekofakulteta v 
Sloveniji.  Zaposleni in študenti Pedagoške 
fakultete si lahko izposodijo tudi kolesa, ki se 
nahajajo pri okoljski točki.

Študentski svet je decembra 2016 prvič podelil priznanja najpedagogom.

Študentski svet UL PEF je bil v zadnjih letih zelo aktiven. 
Sodelovanje med vodstvom fakultete in Študentskim svetom 
UL PEF se je okrepilo. 

V 1. nadstropju fakultete je bil na pobudo Študentskega sveta UL PEF vzpostavljen študentski kotiček z 
izmenjevalnico knjig. Bukvarnica je prostor za druženje in sproščanje ob dobri knjigi. 


